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பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபீ  ஸ்ரீ காமககாடி பீட ஜகத்குரு ஸ்ரீ 
சந்திரகசககரந்திர ஸரஸ்வத ீசகுக ாபாஸனா 

 

ப்ராரம்ப பிரார்த்தனன 

ஸ்ரீ மஹாகணபதயே நம: 

ஸ்ரீ வள்ள ீயதவயேனா ேயமத சுப்ரமணிே ஸ்வாமியன நம: 

ஸ்ரீ மஹாேரஸ்வத்யே நம: 

ேர்யவப்யோ குருப்யோ நம: 

ேர்யவப்யோ யதயவப்யோ நம: 

ேர்யவப்யோ ப்ராஹ்மயணப்யோ நம: 

ஓம் நயமா பகவயத காமயகாடி சந்த்ரயசகராே 

நித்ேம் நமாமி ஸ்ரீ ஜயேந்திர விஜயேந்திர பாதான்   

ஸ்ரீ காமயகாடி த்ரியவண்யே நம: 

ஸ்ரீ கணபதி ேச்சிதானந்த ேத்குருப்யோ நம: 

ஸ்ரீ பாதவல்லப நரேிம்ஹ ேரஸ்வதீ ஸ்ரீ குரு தத்தாத்யரோே நம: 

ப்ராரம்ப கார்ேம் நிர்விக்னமஸ்து. சுபம் யசாபனமஸ்து. 

இஷ்ட யதவதா குலயதவதா ேுப்ரேன்னா வரதா பவது 

தயதவ லக்னம் ேுதினம் தயதவ தாராபலம் சந்த்ரபலம் தயதவ  

வித்ோ பலம் யதவபலம் தயதவ லக்ஷ்மீபயத  

யதஅங்க்ரியுகம் ஸ்மராமி. 

 

 



ஆசமனம்  
 
ஓம் அச்யுதாே நம: 

ஓம் அனந்தாே நம: 

ஓம் யகாவிந்தாே நம: 

யகசவ. நாராேண. மாதவ. யகாவிந்த. விஷ்ணு. 

மதுசூதன. த்ரிவிக்ரம. வாமன. ஸ்ரீதர. 

ஹ்ருஷீயகஷ. பத்மநாப. தாயமாதர.   

சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்  

ப்ரசன்னவதனம் த்ோயேத் ேர்வ விக்யனாபசாந்தயே! 

 
ப்ரா ாயாம: 
 
மூச்யச இழுத்து பிரணாோமம் சசய்ேவும். 
 

ஸங்கல்ப: 
 
மம உபாத்த ேமஸ்த துரிதக்ஷேத்வாரா ஸ்ரீ பரயமஸ்வர  

ப்ரீத்ேர்த்தம் கரிஷ்ேமாணஸ்ே கர்மண: நிர்விக்யநத  

பரிேமாப்த்ேர்த்தம் ஸ்ரீ மஹாகணபதி பூஜாம் கரிஷ்யே. 
 

ஸ்ரீ மஹா க பதி பூஜா  
 

அகஜானன பத்மார்கம் கஜானனம் அஹர்நிசம்  

அயனகதம் தம் பக்தானாம் ஏகதந்தம் உபாஸ்மயஹ. 



 
You can make a small image of  श्री महागणपति with turmeric powder or worship a regular idol. 

அஸ்மின் ஹரித்ராபிம்யப ஸ்ரீ மகாகணபதிம் த்ோோமி. ஆவாஹோமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம: ஆேனம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம: பாத்ேம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம: அர்க்ேம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம:  ஆசமனேீம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம: ஸ்நானம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மகாகணபதயே நம:  வஸ்த்ரம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: ேக்ய ாபவதீம் ேமர்ப்போமி  

ஓம் மஹாகணபதயே நம: கந்தம் ேமர்ப்போமி  

ஓம் மஹாகணபதயே நம: பரிமள த்ரவ்ேம் ேமர்ப்போமி  

ஓம் மஹாகணபதயே நம: புஷ்பாணி ேமர்ப்போமி. புஷ்யப: பூஜோமி  

ஓம் ேுமுகாே நம:  

ஓம் ஏகதந்தாே நம:  

ஓம் கபிலாே நம: 

ஓம் கஜகர்ணகாே நம:  

ஓம் லம்யபாதராே நம:  

ஓம் விகடாே நம: 

ஓம் விக்னராஜாே நம:  

ஓம் கணாதிபாே நம: 

ஓம் தூம்ரயகதயவ நம: 

ஓம் கணாத்ேக்ஷாே நம: 

ஓம் பாலசந்த்ராே நம: 



ஓம் கஜானனாே நம: 

ஓம் வக்ரதுண்டாே நம: 

ஓம் சூர்பகர்ணாே நம: 

ஓம் யஹரம்பாே நம: 

ஓம் ஸ்கந்தபூர்வஜாே நம: 

ஓம் சித்தி மஹாகணபதயே நம: புஷ்பாணி ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: தூபம் ஆக்ராபோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: தீபம் தர்சோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: யநயவத்ேம் நியவதோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: தாம்பூலம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: பலம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: நீராஜனம் தர்சோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: மந்த்ரபுஷ்பம் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: ப்ரதஷிணநமஸ்காரான் ேமர்ப்போமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: ச்சத்ரம் ஆச்சாதோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: சாமரம் வஜீோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: கீதம் ச்ராவோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: நிருத்ேம் தர்சோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: வாத்ேம் யகாஷோமி. 

ஓம் மஹாகணபதயே நம: சமஸ்த ராயஜாபசாரான் ேமர்ப்போமி. 

 

 

 



அத பிரார்த்தனா  
 

ஓம் வக்ரதுண்ட மஹாகாே சூர்ேயகாடி ேமப்ரபா  

நிர்விக்னம் குரு யம யதவ ேர்வ கார்யேஷு ேர்வதா. 
 

ஓம் பூர்புவஸ்வ: மஹாகணபதயே நம: பிரார்த்தனாம் ேமர்ப்போமி. 

அனோ பூஜோ விக்னஹர்தா மகாகணபதி ப்ரீேதாம். 

 
பிரதான பூஜா ஸங்கல்ப: 
 

மம உபாத்த ேமஸ்த துரிதக்ஷ்ேதுவாரா ஸ்ரீ பரயமச்வர ப்ரீத்ேர்த்தம் சுயப 
யசாபயன முஹூர்த்யத - ஆத்ே ப்ரஹ்மண: த்வதீே பரார்யத ஸ்ரீ 
ஸ்யவதவராஹ கல்யப யவவஸ்வத மன்வந்தயர - அஷ்டாவிம்சதி தயம 
கலியுயக ப்ரதயம  பாயத ஜம்பூ த்வயீப பாரத வர்யஷ பரத கண்யட யமயரா: 
தக்ஷியண பார்ஸ்யவ (you can change this based on your global location) நாம 
ேம்வத்ேயர  - அேயன - ரிசதள - மாயே - பயக்ஷ - சுபதிசதள - நக்ஷத்ர 
யுக்தாோம் - வாேர யுக்தாோம் (you can use the almanac to get the correct date) 
சுப யோக  சுப கரண ஏவம் குண வியசயஷண விசிஷ்டாோம் அஸ்ோம் 
சுபதிசதள மம ஆத்மன ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி புராயணாக்த பல ப்ராப்த்ேர்த்தம் 
மம ேகுடும்பஸ்ே யக்ஷம ஸ்யதர்ே  வரீ்ே விஜே ஆயுராயராக்ே ஐஸ்வர்ே 
அபிவிருத்ேர்த்தம் தர்ம அர்த்த காம யமாக்ஷ சதுர்வித பல புருஷார்த்த 
ேித்ேர்த்தம் ஸ்ரீ சந்த்ரயசகயரந்திர ேரஸ்வதீ ேத்குரு ப்ரீத்ேர்த்தம், ான 
வியவக ச்ருததாரண யமதா வாக்த்வம் ஆதி ேித்ேர்த்தம்,பரிபூர்ண குரு 
க்ருபா கடாக்ஷ ேித்ேர்த்தம், ஸ்ரீ ஜகத்குரு சந்த்ரயசகயரந்திர ேரஸ்வதீ 
ேத்குரு பூஜாம் ேதா சக்தி  த்ோன  ஆவாஹநாதி  யஷாடயசாபசார  
விதாயனன கரிஷ்யே. 

ஸ்ரீ விக்யநச்வரம் ேதா ஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபோமி 

யசாபநார்த்யத யக்ஷமாே புனராகமனாே ச. 
 



கலச பூஜா  
 
கலசஸ்ே முயக விஷ்ணு: கண்யட ருத்ர: ேமாச்ரிதா: 

மூயல தத்ர ஸ்தியதா ப்ரஹ்மா மத்யே மாத்ருகணா: ஸ்மிருதா: 
குசக்ஷளது ோகரா: ேர்யவ ேப்த த்வபீா வசுந்தரா: 

ரிக்யவயதா அத ேஜுர்யவத: ோமயவயதாப்ேதர்வண: 

அங்யகஸ்ச ேஹிதா: ேர்யவ கலசாம்பு ேமாச்ரிதா: 

ஆோந்து யதவ பூஜார்த்தம் துரிதக்ஷேகாராகா: 

கங்யக ச ேமுயன க்ருஷ்யண யகாதாவரி ேரஸ்வதி  

நர்மயத சிந்து காயவரி தீர்த்யதஸ்மின் ேன்னிதிம் குரு  

 

சங்க பூஜா 

 
த்வம் புரா ோகயராத்பன்யனா விஷ்ணுனா வித்ருத: கயர 

யதயவஸ்ச பூஜித: ேர்யவ: பாஞ்சஜன்ே நயமாஸ்து யத   

பூஜா திரவ்ோணி ப்யராக்ஷ்ே, யதவம் ஆத்மானம் ச ப்யராக்ஷ்ே 
 
கண்டா பூஜா 
 
ஆகமார்த்ந்து யதவானாம் கமனார்தந்து ரக்க்ஷோம்  

குர்யவ கண்டாரவம் தத்ர யதவதாஹ்வான லாஞ்சனம். 

இதி கண்டாநாதம் க்ருத்வா.  
 

 



ஆத்ம பூஜா 
 
யதயஹா யதவாலே: ப்யராக்த: ஜயீவா யதவ: ேனாதன: 

த்ேயஜத ான நிர்மால்ேம் யோஹம் பாயவன பூஜயேத். 

 

பீட பூஜா 

ஓம் ேகலகுணாத்ம சக்தியுக்தாே யோக படீாத்மயன நம: 

ஓம் ஆதார சக்த்யே நம: 

ஓம் மூல ப்ரக்ருத்யே நம: 

ஓம் ஆதி வராஹாே நம: 

ஓம் ஆதி கூர்மாே நம: 

ஓம் அனந்தாே நம: 

ஓம் ப்ருதிவ்யே நம: 

ஓம் ஆதித்ோதி நவக்ரஹ யதவதாப்யோ நம: 

ஓம் தசதிக்பாயலப்யோ நம: 

 

த்யானம் 
 
விஸ்வவ்ோபின மாதியதவ - மமலம் நித்ேம் பரம் நிஷ்கலம் 

நித்யோத் புத்த ேஹஸ்ர பத்ரகமயல லுப்தாக்ஷயர மண்டயப 

நித்ோனந்தமேம் ேுயகக நிலேம் நித்ேம் சிவம் ஸ்வப்ரபம்  

த்ோயேஹம்ேபரம் பராத்பரதரம் ஸ்வச்சந்த சர்வாகமம். (1) 

ஊர்த்வாம்னாே குயரா: பதம் த்ரிபுவசனளம்காராக்ே ேிம்ஹாசனம்  

ேித்தாசார ேமஸ்த யவதபடிதம் ஷட்சக்ரேஞ்சாரிணம்  



அத்யவதஸ்புரதக்னியமகமமலம் பூர்ணப்ரபா யசாபிதம்  

சாந்தம் ஸ்ரீகுருபங்கஜம் பஜ மனஸ்யசதன்ே சந்த்யராதேம்.(2) 

அக்யர ராராஜ்ேயத யநா நிகம- ேுக - ரோத்ோபேத்-பாத-தாரம்  

யதயஜா-யகால-பிரதீப்தம் ேகல-புவன-சஞ்சார-சீல-ப்ரபாவம்  

காஞ்சீ-யக்ஷத்ரர்ஷி-பாத-கிரஹண-சுக்ருத-புக் திவ்ே-பாதத்ர-யுக்மம்  

தன்ோ தன்ோ: கிேந்யதா வேமிஹ ேதயஹா பூஜோமஸ்-ததாப்தம்.  (3) 

தருணதபனபாேம் சாருகாஷாேபூஷம்  

கரயுகத்ருதண்டாபதீிமுத்ராவிலாேம்  

பதனதஜனரக்ஷம் பூர்ணகாருண்ேவகீ்ஷம்  

குருமகிலஜகத்ோ: காமயகாடிசமீயட. (4) 

பிரசணளமி தக்ஷிணாமூர்த்தி விோே சங்கர ரூபிணம்  

ஜ்யோதிர்மேம் குரும் ஸ்ரீமத் சந்திரயசகர ேரஸ்வதீம். (3) 

அபார கருணா ேிந்தும்  ானதம் சாந்தரூபிணம்  

ஸ்ரீசந்த்ரயசகரகுரும் ப்ரணமாமி முதான்வஹம். (6) 

நமாமி சத்குரும் சாந்தம் ப்ரத்ேக்ஷ சிவரூபிணம்  

ேிரோ யோகபடீஸ்தம் முக்திகாம்ோர்த்த ேித்தயே. (7) 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம:I  த்ோோமி II 
 
ஆவாஹனம் 
 
மந்த்ராத்மா மந்த்ர ராஜ: அேம் பரமாத்மா ஆத்மபூ: ஸ்வேம் 

கூடஸ்சரதி தந்த்யரஷு மந்த்ர பஜீார்த்த கர்ஜித: 

த்வோன்விதம் ஜகத்சர்வம் தத்வமேி ந ேம்சே: 

சூன்ோகாரம் நிராகாரம் ோகாரம் ேர்வயதாமுகம் 

மந்தரராஜ மஹாராஜ யோகிராஜ ஜகத்பயத 



ேுவர்ணவர்ண: ேர்வாத்மா த்வயமயகாேி ஜகத்குரு: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம:I ஆவாஹோமி II 

ஸ்ரீ ேத்குயரா பிரயபா, ஸ்தியரா பவ, வரயதா பவ, ேுப்ரசன்யனா பவ 
 
ஆஸனம் 
 

யேஷு யேஷு ச பாயவஷு பக்த்ோத்வாம் பரயமஸ்வர 

ோதயவா பாவேந்தாத்மா த்வம் ததா தத்ரபாேயே 

யபதாயபசதௌ ந ச ஸ்தித்ோ மந்தரராஜ ஜகத்பயத 

த்வயமவ ஏக: பரஸ்த்ராதா ந யசவ அன்யோஸ்தி தத்வத: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I ஆேனம் ேமர்போமி II 
 
பாத்யம் 
 

ேர்வத: பாணிபாதம் தத்ரூபம் ஜகன்னகாத்மகம் 

ந தன்னாதத்வியவயகன விச்யவசம் விதிதம் பரம் 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I  

பாதயோ: பாத்ேம் ேமர்போமி II 
 

அர்க்யம் 
 

த்வயமவ ேர்வயோகானாம் யபாக்தா ோக்ஷி குருர்கதி: 

பலம் தத்காரணம் பஜீஸ்தானம் த்வமேி தத்வத: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

ஹஸ்தயோ: அர்க்ேம் ேமர்போமி II 
 



ஆசமனம் 
 

அம்ருதாதம்ருதம் மர்த்ோ பஜந்தி பவநாசனம் 

மந்தரராஜமிதம் புண்ேம் து:காங்குர விமர்தனம் 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

முயக ஆசமனேீம் ேமர்போமி II 
 

ஸ்நானம் 
 

அேங்யகாஹி அஜர: ோக்ஷீ நித்ேசேித்யதா நிராமே: நித்ோனந்தமயோ 
யதவ: சர்வத்ராபி அமயலா புத: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

ஸ்நானம் ேமர்போமி II 
 

வஸ்த்ரம் 
 

ஸ்வமாேோ ப்ரகுப்த ஆத்மா மோனாச்ரே யமாஹிநீ  

ேஸ்ே அேம் புருஷ: பூர்ண: பரமாத்மா பரம் பதம் 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

வஸ்த்ரம் ேமர்போமி II 
 

யக்க ாபவதீம் 
 

பிரஹ்ம நாமக சூத்ரம் து பிரஹ்மசூத்ரம் ப்ரகீர்த்திதம் 

பிரஹ்ம ஏவ பிரஹ்மசூத்ரம் தத் அஸ்மின் ப்யராதம் சராசரம் 



பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I  

ேக்ய ாபவதீம் ேமர்போமி II 
 

கந்தம் 

 
உத்தமம் புருஷம் பூர்ணம் அயகாசரம் அனாமேம் 

த்ோயே த்வாம் யதவயதயவச மந்தரராஜ நயமாஸ்துயத 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

கந்தம் ேமர்போமி II 
 

அக்ஷதா: 
 

அதர்க்யோேம் அனந்யதாேமத்வே: புருயஷஸ்வர: 

பூர்ணாநந்யதா கனஸ்ோம: சித்தராயஜாப்ஜயலாசன: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

அக்ஷதான் ேமர்போமி II 
 

அலங்கார: 
 

நானாஸ்சர்ேமேம் யதவம் நானாஸ்சர்ே வினிர்கதம் 

நிகமாகமயகாப்தாரம் யகாபதிம் ஸ்ரீபதிம் பயஜ 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

அலங்காரம் ேமர்போமி II 
 



புஷ்பம் 
 

ேஸ்மின்பாதி ஜகத்ேர்வம் பாோ ேஸ்ே ப்ரவர்த்தயத 

தஸ்யம ேர்வகுணாபாேமூர்த்தயே பிரஹ்மயண நம: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

புஷ்யப: பூஜோமி II 
 

அத அங்க பூஜா 
 

சிந்தித பக்யதஷ்டதாேகாே நம: குரு பாதுயக பூஜோமி.  

யகாராதிகாசகௌக நிவாரகாே நம: பாததயல பூஜோமி.  

அவ்ோஜ கருணாமூர்த்தயே நம: பாதாங்குலீ: பூஜோமி. 

ச்ருதி ஸீமந்த ேிந்தூரீ க்ருத பாதாப்ஜ தூலிகாே நம: 

பாசதௌ பூஜோமி. 

பிரஹ்ம ஆத்யமக்ே ஸ்வரூபியண நம: ஜங்யக பூஜோமி.  

பாவ அபாவ விவர்ஜிதாே நம: ஜானுநீ பூஜோமி.  

ஆபால யகாப விதிதாே நம: ஊரூ பூஜோமி.  

தத்பத லக்ஷ்ோர்த்தாே நம: கடிம் பூஜோமி.  

ஆபிரஹ்ம கீட ஸ்ருஷ்டி கர்த்யர நம: நாபிம் பூஜோமி.  

ேகலாகம ேந்யதாஹ சுக்தி சம்புட சமௌக்திகாே நம:   உதரம் பூஜோமி.  

ஆச்ரித வத்ேலாே நம: ஹ்ருதேம் பூஜோமி.  

த்ரிஜகத் வந்த்ோே நம: ஸ்கந்சதௌ பூஜோமி.  

ப்ரதான புருஷாே நம: பாஹுன் பூஜோமி.  

அபே வரத ஹஸ்தாே நம: ஹஸ்சதௌ பூஜோமி.  



நீலக்ரீவாே நம: கண்டம் பூஜோமி.  

சத்யோஜாத வாமயதவ அயகார தத்புருஷ ஈசான இதி பஞ்சவக்த்ர பசுபதயே 
நம: முகம் பூஜோமி.  

ப்ராண ஜவீனாே நம: நாசிகாம் பூஜோமி.  

க்ஷராக்ஷராத்மிகாே நம: கூர்ச்சம் பூஜோமி.  

தாபத்ரோக்னி ேம்தப்த ேமாஹ்லாதன பூர்ண சந்த்ர வதனாே நம: 
மந்தஸ்மிதம் பூஜோமி.  

புஜங்க விலேத் கர்ணாே நம: கர்சணௌ பூஜோமி.  

த்ருச்ே தர்சன வர்ஜிதாே நம: யநத்யர பூஜோமி.  

நித்ே த்ருப்தாத்மயன நம: பாலம் பூஜோமி.  

சரச்சந்த்ர கயரால்லசித யசகராே நம: சிர: பூஜோமி.  

ோகின்ேம்பா ஸ்வரூபியண நம: மூலாதாரம் பூஜோமி.  

காகிநீ ரூபதாரியண நம: ஸ்வாதிஷ்டானம் பூஜோமி.  

லாகின்ேம்பா ஸ்வரூபியண நம: மணிபூரகம் பூஜோமி.  

ராகின்ேம்பா ஸ்வரூபியண நம: அநாஹத சக்ரம் பூஜோமி.  

டாகிநீச்வரீ ஸ்வரூபியண நம: விசுத்தி சக்ரம் பூஜோமி.  

ஹாகிநீ ரூபதாரியண நம: ஆக் ா சக்ரம் பூஜோமி.  

ோகின்ேம்பா ஸ்வரூபியண நம: ேஹஸ்ரதலம் பூஜோமி.   

ஸ்ரீ சந்த்ரயசகயரந்த்ர ேரஸ்வதீ ேத்குருப்யோ நம: ேர்வாண்ேங்கானி 
பூஜோமி.  
 

ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமி அஷ்யடாத்தர சத நாமாவளி. 
(ஒவ்சவாரு நாமாவளிக்குப் பிறகும் “ஸ்ரீ ேதாசிவாே நம:” என்று 
சசால்ல யவண்டும்) 
 



தூப: 
 

ேத்பாதி யராசயத ேச்ச யேயனதம் ததயமவ ஹி 

ேத்ேம் தச்சின்மேம் பிரஹ்ம ஸ்வேயமவாவபாேயத 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம:I தூபம் ஆக்ராபோமி || 
 

தபீம் 
 
சின்மேம் யசவ சித்வஸ்து யசதனம் கனநிர்மலம் 

பிரஹ்யமவ மந்த்ரராயஜாேம் ேுரராயஜா ஜனப்ரிே: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம:Iதீபம் தர்சோமிII 
 

பூர்வாகபாசனம் 
 

ேர்வது:காந்தகஸ்த்ராதா ேர்வவித்ே பர: ஸ்வபுக். 

ேர்வாத்மா ேர்வ ேர்வ : ேர்வ ேர்யவாத்தம உத்தம:. 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I பூர்வாயபாசனம் ததாமி II 
 
உத்தராகபாசனம் 
 
மந்த்ரராஜமூர்த்தயே ஸ்வாஹா; 

மங்களமூர்த்தயே ஸ்வாஹா; 

ேஜ்ஜனப்ரிோே ஸ்வாஹா; 

ோதூனாம் பதயே ஸ்வாஹா; 

பரப்ரஹ்ம மூர்த்தயே சந்திரயசகராே ஸ்வாஹா; 



பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I உத்தராயபாசனம் ததாமி II 
 
னநகவத்யம் 
 

ப்ரணயவனாதாவந்யத சாயபாசனமிதி. 

ஸ்ரீ சந்த்ரயசகயரந்த்ர ேரஸ்வதீ ேத்குரயவ நம: I  

மஹா யநயவத்ேம் நியவதோமி II 

மத்யே மத்யே ஸ்வாதூதகம் ேமர்போமி II 
 

பழம் 
 
கர்தா கர்ம ச கார்ேம் ச சதுர்த்தம் கர்மண: பலம் 

பிரஹ்யமவ பாேயத ேர்வம் மந்த்யரச்வரப்ப்ரசாதத: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்திரயசகராே நம: I 

பலம் நியவதோமி II 

 

ககராத்வர்த்தனம் 
 

யவதயவதார்த்த ேம்ோரவிோரம் சர்வமங்களம் 

சர்வபூதமேம் ப்ரஹ்ம வந்யத மந்த்ரமேம் சிவம்  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | கயராத்வர்த்தனம் கரிஷ்ோமி || 
 

புனர்தூபம் 
 

யோகாரிஷ்டஹரம் யதவம் யபாகயமாக்ஷ பலப்ரதம்  

மங்களம் பரமம் தாம சங்கரம் ப்ரணமாம்ேஹம்  



ஸ்வாமின் தவ சரணம் சரணம்  

ஸ்வாமின் கபித்வஜ தர்சனம் நித்ேம்  

ஸ்வாமின் தவ நாம ஸ்மரணம் சததம்  

ஸ்வாமின் தவ ஸ்மரணம் அதி சுபதம் 

ஸ்வாமின் தவ தர்ஷனம் அதி மதுரம்  

ஸ்வாமின் தவ க்ருபா அதி கஹனா.(1) 

ஸ்வாமின் தவ லீலா அதி அத்புதா  

ஸ்வாமின் தவ ப்ரகாச: அதி சீதள: 

ஸ்வாமின் தவ ஹஸ்த: அதி ம்ருதுள: 

ஸ்வாமின் தவ பதம் அதி பவித்ரம்  

ஸ்வாமின் தவ பக்தி அதி ேஹஜா  

ஸ்வாமின் தவ ஸ்பர்ச: அதி ேுகத: (2) 

ஸ்வாமின் தவ யசவா அதி ேுலபா  

ஸ்வாமின் தவ ரூபம் அதியமாஹகம் 

ஸ்வாமின் தவ சித்தம் அதிஸ்யனஹஜம் 

ஸ்வாமின் தவ சரித்ரம் மயனாஹரம் 

ஸ்வாமின் தவ பஜனம் மம அம்ருதம்  

ஸ்வாமின் தவ லக்ஷ்ேம் ஏகம் அலக்ஷ்ேம் (3) 
 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | புனர்தூபம் தர்சோமி || 
 
தாம்பூலம் 
 

பாவஸ்ோபாவயகா பாயவா நாபாயவா பாவபாவபாக்  

பாேயத பாவரூபாத்மா பாவனா பாவபாவனா  



பாவபாசவௌ ச ேம்த்ேஜ்ே பாவஸ்ே கலு பாவபாக்  

தஸ்யம சுத்தாே சாந்தாே மங்களாே ச யத நம: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | தாம்பூலம் ேமர்ப்போமி || 
 

தக்ஷி ா 
 

அத்ருச்ேம் த்ருச்ேயத த்ருச்ேம் தத்த்ருச்ேம் த்ருச்ேயத ந ஹி  

த்ருச்ோ த்ருச்ே வித்ருச்ேத்வாத் ரூபம் யத மங்களம் பரம்  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | தக்ஷிணாம் ேமர்ப்போமி || 
 

மஹா வஸ்த்ரம் 
 

 ாத்வா ய ேம் யவதனம் ச  ாேயத ேத்பதம் ந ஹி  

ேத்ேம் தச்சின்மேம் ப்ரஹ்ம ஸ்வேயமவாவ பாேயத  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | மஹாவஸ்த்ரம் ேமர்ப்போமி ||   
 

மஹா நீராஜனம் 

 
ஸ்வப்ரகாச: ப்ரகாசாத்மா பரமாத்மா பராத்பர: 

பரப்ரஹ்மாத்ம பூதாத்மா ஸ்வேம் யஜாதி: ேதாசிவ: 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | மஹாநீராஜனம் ேமர்ப்போமி ||   
 

 

 

 



ப்ரதக்ஷி  நமஸ்காரம் 

 
ேர்வபூ பாதாள யலாயகஷு ே: பர்ேடதி நித்ேச: 

ப்ரதக்ஷிணம் கயராமீஹ ேத்குரும் பாதசாரத: 

ேத்பாத பத்மமமரா நிஜமூர்தக்லுப்த 

ேத்ரத்னவன்மகுட யகாடிபிரானமந்தி  

தம் ஸ்வாங்க்ரிலக்ன ஜனதார்த்திஹரம் தோளும் 

ஸ்ரீ ேத்குரும் பேஹரம் சிரோ நமாமி  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரான் 
ேமர்ப்போமி ||  
 

மந்த்ர புஷ்பாஞ்சலி: 
 

மந்த்யரச்வர மஹாராஜ மந்த்ரபஜீ ஜனாச்ரே  

ப்ரயபா த்வம் யதவயதயவச ேர்யவாேி த்வம் ஜகத்பயத  

ேத்ே  ானானந்தமேம் ரூபம் யத மங்களம் பரம்  

சந்த்ரயசகர மந்த்ரராஜ  ானபஜீ நயமாஸ்துயத. 

யதவ யதயவாத்தமா: யதவதா ோர்வசபௌமா: அகிலாண்ட யகாடி 
ப்ரஹ்மாண்ட நாேகா: ரிஷிகண வந்தித ரிக் யவதம் அவதாரே (1) 

யதவ யதயவாத்தமா: யதவதா ோர்வசபௌமா: அகிலாண்ட யகாடி 
ப்ரஹ்மாண்ட நாேகா: ேக்  ேம்ரக்ஷக ேஜூர் யவதம் அவதாரே (2) 

யதவ யதயவாத்தமா: யதவதா ோர்வசபௌமா: அகிலாண்ட யகாடி 
ப்ரஹ்மாண்ட நாேகா: ேர்வஜன ேம்ரக்ஷக ோம யவதம் அவதாரே (3) 

யதவ யதயவாத்தமா: யதவதா ோர்வசபௌமா: அகிலாண்ட யகாடி 
ப்ரஹ்மாண்ட நாேகா: ஆத்ம ேம்ரக்ஷக அதர்வ யவதம் அவதாரே (4) 



யதவ யதயவாத்தமா: யதவதா ோர்வசபௌமா: அகிலாண்ட யகாடி 
ப்ரஹ்மாண்ட நாேகா: திராவிட யவதம் அவதாரே (5) 

(தமிழ் யவதங்ளாகிே யதவார, திருவாசக திருமுயறகளில் இருந்து ஒரு 
பதிகத்யதோவது படிக்க யவண்டும்.) 
பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | மந்த்ரபுஷ்பாஞ்சலிம் 
ேமர்ப்போமி ||         
 

பத்ரம் த்வயமவ ேர்வத்ர ேச்சிதானந்தமவ்ேேம்  

ப்ரஸீத யதவயதயவச சந்த்ரயசகர நயமாஸ்து யத         

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | இதி யதவஸ்யோபரி ஜலம் 
ப்ராமயேத் || 

 

ப்ரார்தனாக்ஷமாப ம் 
 

நமஸ்யத திவ்ேரூபாே நமஸ்யத யபாதமூர்த்தயே 

மந்த்ரமோே யதவாே ஸ்ரீ சந்த்ரயசகராே யத நம: II 

ஸ்ரீ தத்தாத்யரே ஸ்வரூபாே யத நம: II 

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாே யத நம: II 

ஸ்ரீ பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபாே யத நம: II 

 
பாயபாஹம் பாபகர்மாஹம் பாபாத்மா பாபேம்பவ: 

பாஹி மாம் க்ருபோ யதவ சரணாகத வத்சல I 

அன்ேதா சரணம் நாஸ்தி த்வயமவ சரணம் மம  

தஸ்மாத் காருண்ேபாயவன ரக்ஷ ரக்ஷ ஜகத்குயரா II  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: | ப்ரார்த்தனாம் ேமர்ப்போமி ||  



 
பூஜாந்யத சத்ரமாச்சாதோமி; சாமயர வஜீோமி; கீதம் ஸ்ராவோமி;  
வாத்ேம் யகாஷோமி; ந்ருத்ேம் தர்சோமி; ஆந்யதாலிகாம் ஆயராஹோமி;  

ேமஸ்த ராயஜாபசார யதயவாபசார பக்த்யுபசார சக்த்யுபசார யஷாடயசாபசார 
பூஜாம் ேமர்ப்போமி. 

 

ேஸ்ே ஸ்ம்ருத்ோ ச நாயமாக்த்ோ தப: பூஜா க்ரிோதிஷு  

ந்யூனம் ேம்பூர்ணதாம் ோதி ேத்யோ வந்யத தமச்யுதம்  

மந்த்ரஹனீம் க்ரிோஹனீம் பக்திஹனீம் மயஹஸ்வர 

ேத்பூஜிதம் மோ யதவ பரிபூர்ணம் ததஸ்து யத II 

 
அனோ மோ கருதா த்ோன ஆவாஹனாதி யஷாடயசாபசார பூஜோ 
ேர்வாந்தர்ோமி அயனகயகாடி ப்ரமாண்ட ப்ரமுக: 

ஸ்ரீ காமயகாடி படீ ரத்னாேமான: முனி மானே ஹம்ச: 

பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூப ீபகவான் ஸ்ரீ சந்த்ரயசகர: ேுப்ரீணாது. 
 

பிராயஸ்சித்த மந்த்ரா ி 
 

மத்யே ஸ்வர வர்ண த்ோன நிேம யலாப பிராேஸ்சித்தார்தம் நாமத்ரே ஜபம் 
கரிஷ்யே.  

அச்யுதாே நம: அனந்தாே நம: யகாவிந்தாே நம: 

அச்யுதானந்த யகாவிந்யதப்யோ நம: 

 

 

 

 



ேதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹனீம் து ேத்பயவத்  

தத்ேர்வம் க்ஷம்ேதாம் யதவ நாராேண நயமாஸ்துயத I 

விேர்க பிந்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி வா  

ந்யூனானி சாதிரிக்தானி க்ஷமஸ்வ புருயஷாத்தம II 

 

மனன த்ோன கர்மாங்யக ஹ்ருத்பங்கஜநியவசயன 

அந்தஸ்சக்ஷுேமாயலாயக யசயதாவ்ருத்திநியராதயன 

மந்த்ரார்த்த  ானஹயீனன க்ருதா யதாஷா: ேுனிஸ்சேம் 

அபார கருணாமூர்த்யத ேமீயக்ஷ கருணாரேம் II 

    

காயேன வாசா மனோ இந்த்ரியேர்வா புத்த்ோத்மனா வா  

ப்ரக்ருயத: ஸ்வபாவாத்  

கயராமி ேத்ேத் ேகலம் பரஸ்யம நாராேணாயேதி ேமர்ப்போமி II  

ஏதத் பலம் ேர்வம் ஸ்ரீ பரயமஸ்வரார்பணமஸ்து || 
 

உத்தர பூஜா 

 

மம உபாத்த ேமஸ்த துரிதக்ஷ்ேத்வாரா ஸ்ரீ பரயமஸ்வர ப்ரீத்ேர்த்தம் ஸ்ரீ 
ஜகத்குரு சந்த்ரயசகயரந்த்ர சரஸ்வதீ ேத்குரு பூஜா பல பரிபூர்ணதா 
ேித்த்ேர்த்தம் பூஜாந்யத க்ஷீரார்க்ே ப்ரதானம் கரிஷ்யே. 
 

 

 

 



சிவாே திவ்ேரூபாே யதயஜாரூபநிவாேியன 

பக்தேந்தாப நாசாே கர்மணார்க்ேம் ததாம்ேஹம்  

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: |  

ப்ரதமார்க்ேம் ததாமி; ப்ரதமார்க்ேம் ததாமி; ப்ரதமார்க்ேம்  ததாமி;  

 

 

அவ்ேக்தாத்யவதரூபாே நிர்குணாே குணாத்மயன 

பரப்ரஹ்மஸ்வரூபாே கர்மணார்க்ேம் ததாம்ேஹம் 

 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: |  

த்விதீோர்க்ேம் ததாமி; த்விதீோர்க்ேம் ததாமி; த்விதீோர்க்ேம் ததாமி; 

 

யமாக்ஷபஜீாே முக்தாே முக்தநாதாே யத குயரா  

சச்சிதானந்தரூபாே கர்மணார்க்ேம் ததாம்ேஹம் 

பகவயத ஸ்ரீ காமயகாடி சந்த்ரயசகராே நம: |  

த்ருதீோர்க்ேம் ததாமி; த்ருதீோர்க்ேம் ததாமி; த்ருதீோர்க்ேம் ததாமி; 

 

அயனன அர்க்ே ப்ரதாயனன பகவான் ஸ்ரீ சந்த்ரயசகர: ப்ரீேதாம். 

 

ேதாசிவ ேமாரம்பாம் சங்கராசார்ே மத்ேமாம்  

ஸ்ரீ ஜயேந்த்ர விஜயேந்த்ர பர்ேந்தாம் வந்யத குரு பரம்பராம்.  

ஸ்ரீரஸ்து; தத்ேத்ப்ரஹ்மார்ப்பணமஸ்து; சுபம் பவது.  
 

  



 
        ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமி அஷ்கடாத்தர சத நாமாவளி 
 
1. ஸ்ரீ சந்த்ரயசகயரந்த்ராஸ்மதாசார்ோே நயமா நம: 
2. ஸ்ரீ சந்த்ரசமௌலி பாதாப்ஜமதுபாே  நயமா நம: 
3. ஆசார்ே-பாதாதிஷ்டாநாபிஷிக்தாே  நயமா நம: 
4. சர்வஜ் ாசார்ே-பகவத்ஸ்வரூபாே  நயமா நம: 
5. அஷ்டாங்கயோகி-ேந்நிஷ்டாகரிஷ்டாே  நயமா நம:  
6. ேநகாதி மஹாயோகி ேத்ருசாே  நயமா நம: 
7. மஹாயதயவந்த்ர-ஹஸ்தாப்ஜ-ேஞ்ஜாதாே  நயமா நம: 
8. மஹாயோகிவிநிர்யபத்ே மஹத்த்வாே  நயமா நம: 
9. காமயகாடி மஹாபடீாதீச்வராே  நயமா நம: 
10. கலியதாஷ-நிவ்ருத்த்யேக-காரணாே  நயமா நம: 
11. ஸ்ரீசங்கர பதாம்யபாஜ சிந்தநாே  நயமா நம: 
12. பாரதீக்ருத-ஜிஹ்வாக்ர நர்தநாே  நயமா நம: 
13. கருணாரே-கல்யலால-கடாக்ஷாே  நயமா நம: 
14. காந்திநிர்ஜித ேூர்யேந்து கம்ராபாே  நயமா நம: 
15. அமந்தாநந்த-க்ருந்மந்த-கமநாே  நயமா நம: 
16. அத்யவதாநந்த-பரித-சித்ரூபாே  நயமா நம: 
17. கடீதடலேச்சாரு-காஷாோே  நயமா நம: 
18. கடாக்ஷமாத்ர-யமாயக்ஷச்சா ஜநகாே  நயமா நம: 
19. பாஹுதண்ட லேத்யவணு-தண்டகாே  நயமா நம: 
20. பாலபாக-லேத்பூதி-புண்ட்ரகாே  நயமா நம: 
21. தரஹாே-ஸ்புரத்திவ்ே-முகாப்ஜாே  நயமா நம: 
22. ேுதாமதுரிமா-மஞ்ஜு-பாஷணாே  நயமா நம:  
23. தபநீே திரஸ்காரி சரீராே  நயமா நம: 
24. தப: ப்ரபாவிராஜத்ேந்யநத்ரகாே  நயமா நம: 
25. ேங்கீதாநந்தேந்யதாஹ ேர்வஸ்வாே  நயமா நம: 
26. ேம்ோராம்புதி நிர்மக்நதாரகாே  நயமா நம: 
27. மஸ்தயகால்லாேி ருத்ராக்ஷமகுடாே  நயமா நம: 
28. ோக்ஷாத்பர-சிவாயமாக-தர்சநாே  நயமா நம: 



29. சக்ஷுர்கத-மஹாயதயஜாத்யுஜ்ஜ்வலாே  நயமா நம: 
30. ோக்ஷாத்க்ருத ஜகன்மாத்ரு ஸ்வரூபாே  நயமா நம: 
31. க்வசித்பால-ஜநாத்ேந்த-ேுலபாே  நயமா நம: 
32. க்வசிந்மஹாஜநாதீவ-துஷ்ப்ராபாே  நயமா நம: 
33. யகாப்ராஹ்மணஹிதாேக்தமாநோே  நயமா நம: 
34. குருமண்டல-ேம்பாவ்ே-வியதஹாே  நயமா நம: 
35. பாவநாமாத்ர ேந்துஷ்ட ஹ்ருதோே  நயமா நம: 
36. பவ்ோதிபவ்ே-திவ்ே-ஸ்ரீ பதாப்ஜாே  நயமா நம: 
37. வ்ேக்தாவ்ேக்த-தராயநக-சித்கலாே  நயமா நம: 
38. ரக்தசுக்ல-ப்ரபாமிச்ர-பாதுகாே  நயமா நம: 
39. பக்தமானே ராஜவீ பவநாே  நயமா நம: 
40. பக்தயலாசந-ராஜவீ-பாஸ்கராே  நயமா நம: 
41. பக்தகாமலதா-கல்ப-பாதபாே  நயமா நம: 
42. புக்தி முக்தி ப்ரதாயநக சக்திதாே  நயமா நம: 
43. சரணாகத-தீநார்த-ரக்ஷகாே  நயமா நம: 
44. ேமாதிஷட்கேம்பத்ப்ரதாேகாே  நயமா நம: 
45. ேர்வதா ேர்வதா யலாக சேௌக்ேதாே நயமா நம: 
46. ேதா நவநவாகாங்க்ஷ்ே தர்சநாே  நயமா நம: 
47. ேர்வஹ்ருத்பத்ம ேஞ்சாரநிபுணாே  நயமா நம: 
48. ேர்யவங்கித-பரிஜ் ாந ேமர்த்தாே  நயமா நம: 
49. ஸ்வப்நதர்சனபக்யதஷ்ட ேித்திதாே  நயமா நம: 
50. ேர்வவஸ்துவிபாவ்ோத்ம-ேத்ரூபாே  நயமா நம: 
51. தீனபக்தாவயநகாந்த தீக்ஷிதாே  நயமா நம: 
52. ஜ் ாநயோக-பயலச்வர்ே-மாநிதாே  நயமா நம: 
53. பாவமாதுர்ே கலிதாபேதாே  நயமா நம: 
54. ேர்வபூத-கணாயமே சேௌஹார்தாே  நயமா நம: 
55. மூகீபூதாயநக யலாகவாக்ப்ரதாே  நயமா நம: 
56. சீதலீக்ருத ஹ்ருத்தாப-யேவகாே  நயமா நம: 
57. யபாகயமாக்ஷ ப்ரதாயனக யோகஜ் ாே  நயமா நம: 
58. சீக்ர ேித்திகராயநக சிக்ஷணாே  நயமா நம: 



59. அமாநித்வாதி-முக்க்ோர்த்தேித்திதாே  நயமா நம: 
60. அகண்யடக-ரோநந்த ப்ரயபாதாே  நயமா நம: 
61. நித்ோநித்ே வியவகப்ரதாேகாே  நயமா நம: 
62. ப்ரத்யேககரோகண்ட சித்ேுகாே  நயமா நம: 
63. இஹாமுத்ரார்த்த-யவராக்ே ேித்திதாே  நயமா நம: 
64. மஹாயமாஹ நிவ்ருத்த்ேர்த்த-மந்த்ரதாே  நயமா நம: 
65. யக்ஷத்ர-யக்ஷத்ரஜ்  ப்ரத்யேக த்ருஷ்டிதாே  நயமா நம: 
66. க்ஷே-வ்ருத்தி-விஹநீாத்ம சேௌக்ேதாே  நயமா நம: 
67. தூலாஜ் ான விஹநீாத்ம-த்ருப்திதாே  நயமா நம: 
68. மூலாக் ான பாதிதாத்ம-முக்திதாே  நயமா நம: 
69. பிராந்தி-யமயகாச்சாடந ப்ரபஞ்ஜநாே  நயமா நம: 
70. சாந்திவ்ருஷ்டி-ப்ரதாயமாக-ஜலதாே  நயமா நம: 
71. ஏககால-க்ருதாயநக தர்சநாே  நயமா நம: 
72. ஏகாந்த-பக்த-ேம்யவத்ே ஸ்வகதாே  நயமா நம: 
73. ஸ்ரீசக்ர-ரத-நிர்மாண ேுப்ரதாே  நயமா நம: 
74. ஸ்ரீ கல்ோண-கராயமே ேுச்யலாகாே  நயமா நம: 
75. ஆச்ரிதாச்ரேணேீத்வ ப்ராபகாே  நயமா நம: 
76. அகிலாண்யடச்வரீ-கர்ணபூஷகாே  நயமா நம: 
77. ேசிஷ்ே-கண ோத்ரா விதாேகாே  நயமா நம: 
78. ோதுேங்கநுதாயமே சரணாே  நயமா நம: 
79. அபிந்நாத்யமக்ே விஜ் ாநப்ரயபாதாே  நயமா நம: 
80. பிந்நா பிந்ந-மயதசஸ்சாபி பூஜிதாே  நயமா நம:   
81. தத்தத்விபாக ேத்யபாததாேகாே  நயமா நம: 
82. தத்தத்பாஷா-ப்ரகடித ஸ்வகீதாே  நயமா நம: 
83. தத்ர தத்ர க்ருதாயநக ேத்கார்ோே  நயமா நம:  
84. சித்ர சித்ர-ப்ரபாவ-ப்ரேித்திகாே  நயமா நம: 
85. யலாகாநுக்ரஹ-க்ருத்கர்ம-நிஷ்டிதாே  நயமா நம: 
86. யலாயகாத்த்ருதி-மஹத்பூரி-நிேமாே  நயமா நம: 
87. ேர்வயவதாந்த-ேித்தாந்த ேம்மதாே  நயமா நம: 
88. கர்ம-ப்ரஹ்மாத்ம-கரண மர்மஜ் ாே  நயமா நம: 



89. வர்ணாச்ரம-ேதாசார-ரக்ஷகாே  நயமா நம: 
90. தர்மார்த்த-காமயமாக்ஷ-ப்ரதாேகாே  நயமா நம: 
91. பதவாக்ே-ப்ரமாணாதி-பாரீணாே  நயமா நம: 
92. பாதமூலநதாயநக பண்டிதாே  நயமா நம: 
93. யவத-சாஸ்த்ரார்த்த ேத்யகாஷ்டீ விலாோே  நயமா நம: 
94. யவத-சாஸ்த்ரபுராணாதி-விசாராே  நயமா நம: 
95. யவத-யவதாங்க தத்வ ப்ரயபாதகாே  நயமா நம: 
96. யவதமார்கப்ரமாண ப்ரக்ோபகாே  நயமா நம: 
97. நிர்ணித்ர யதயஜாவிஜித நித்ராட்ோே  நயமா நம: 
98. நிரந்தர மஹாநந்த ேம்பூர்ணாே  நயமா நம: 
99. ஸ்வபாவ-மதுயராதார காம்பரீ்ோே  நயமா நம: 
100. ேஹஜாநந்த ேம்பூர்ண ோகராே  நயமா நம: 
101. நாத பிந்து கலாதீதயவபவாே  நயமா நம: 
102. வாதயபத-விஹநீாத்ம-யபாதகாே  நயமா நம: 
103. த்வாதசாந்த-மஹாபடீ நிஷண்ணாே  நயமா நம: 
104. யதசகாலா-பரிச்சின்ன த்ருக்ரூபாே  நயமா நம:  
105. நிர்மாந சாந்திமஹித நிஸ்சலாே  நயமா நம: 
106. நிர்லக்ஷ்ே லக்ஷ்ேேம்லக்ஷ்ே நிர்யலபாே  நயமா நம: 
107. ஸ்ரீயஷாடசாந்த-கமல ேுஸ்திதாே  நயமா நம: 
108. ஸ்ரீ சந்திரயசகயரந்த்ர ஸ்ரீ ேரஸ்வத்யே நயமா நம: 
 

 

 

 

 

 

 

 



ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஜகயந்திர சரஸ்வதி ஸ்ரீபாதானாம் அஷ்கடாத்தர சத 
நாமாவளி: 

 

1. ஜோக்ேோ ப்ரேித்யதந்த்ர-ேரஸ்வத்யே நயமா நம: 

2. தயமாऽபஹ-க்ராமரத்ன ேம்ப்பூதாே நயமா நம: 

3. மஹாயதவ மஹயீதவ தநூஜாே நயமா நம: 

4. ேரஸ்வதீ-கர்ப்ப-சுக்தி முக்தாரத்நாே யத நம: 

5. ேுப்ரம்ஹண்ோபிதாநீத சகௌமாராே நயமா நம: 

6. மத்ோர்ஜுந-கஜாரண்ோதீதயவதாே யத நம: 

7. ஸ்வவ்ருத்த-ப்ரீணிதாயசஷாத்ேபகாே நயமா நம: 

8. தயபாநிஷ்ட்ட-குருஜ் ாத யவபவாே நயமா நம: 

9. குர்வாஜ்ந்ஜாபாலநரத பித்ருதத்தாே யத நம: 

10.ஜோப்யத ஸ்வகீ்ருத துரீோச்ரமாே நயமா நம:   

11.ஜோக்க்ேோ ஸ்வகுருணா தீக்ஷிதாே நயமா நம: 

12.ப்ரஹமசர்ோயதவ லப்தப்ரவ்ரஜ்ோே நயமா நம: 

13.ேர்வதீர்த்ததயட லப்த்த சதுர்த்தாச்ரமியண நம: 

14.காஷாேவாேஸ்ேம்வதீ சரீராே நயமா நம: 

15.வாக்ேஜ் ாசார்யோபதிஷ்ட மஹாவாக்ோே யத நம: 

16.நித்ேம் குருபத-த்வந்த்வநதிசீலாே யத நம: 

17.லீலோ வாமஹஸ்தாக்ர த்ருததண்டாே யத நம: 

18.பக்யதாபஹ்ருத பில்வாதி மாலாதர்த்யர நயமா நம: 



19.ஜம்பரீ-துலஸீமாலா-பூஷிதாே நயமா நம: 

20.காமயகாடி-மஹாபடீாதீச்வராே நயமா நம:      

21.ேுவ்ருத்த ந்ரு ஹ்ருதாகாசநிவாோே நயமா நம: 

22.பாதாநதஜநயக்ஷம ோதகாே நயமா நம:  

23.ஜ் ானதாயநாத்க மதுர பாஷணாே நயமா நம: 

24.குருப்ரிோ ப்ரஹ்மேூத்ர வ்ருத்திகர்த்யர நயமா நம: 

25.ஜகத்குரு வரிஷ்ட்டாே மஹயத மஹயே நம: 

26.பாரதீே ேதாசார பரித்ராத்யர நயமா நம: 

27.மர்ோயதால்லங்க்கி ஜநதா ேூதூராே நயமா நம: 

28.ேர்வத்ர ேமபாவாப்த சேௌஹ்ருதாே நயமா நம: 

29.வகீ்ஷாவிவசிதாயசஷ பாவுகாே நயமா நம: 

30.ஸ்ரீகாமயகாடி படீாக்ர்ே நியகதாே நயமா நம:      

31.காருண்ேபூர பூர்ணாந்த: கரணாே நயமா நம: 

32. ஸ்ரீ சந்த்ரயசகர சித்தாப்ஜாஹ்லாதகாே நயமா நம: 

33.பூரித ஸ்வகுரூத்தம்ே ேங்கல்பாே நயமா நம: 

34.த்ரிவாரம் சந்த்ரசமௌலீச பூஜகாே நயமா நம: 

35.காமாக்ஷ ீத்ோனேம்லீன மாநோே நயமா நம: 

36.ேுநிர்மித-ஸ்வர்ணரத வாஹிதாம்பாே யத நம: 

37.பரிஷ்க்ருதாகிலாண்யடசீ தாடங்காே நயமா நம: 

38.ரத்னபூஷித ந்ருத்யேச ஹஸ்தபாதாே நயமா நம: 

39.யவங்கடாத்ரீச கருணா ப்லாவிதாே நயமா நம: 



40.காஸ்ோம் ஸ்ரீகாமயகாடீசாலாே கர்த்யர நயமா நம:     

41.காமாக்ஷ்ேம்பாலே ஸ்வர்ணச்சாதகாே நயமா நம: 

42.கும்பாபியஷக ேந்தீப்தாலேவ்ராதாே யத நம: 

43.காலட்ோம் சங்கரேே: ஸ்தம்ப்ப கர்த்யர நயமா நம: 

44.ராஜராஜாக்க்ே யசாலஸ்ே ஸ்வர்ணசமௌலிக்ருயத நம: 

45.யகாசாலா நிர்மிதிக்ருத யகாரக்ஷாே நயமா நம: 

46.தீர்த்யதஷு பகவத்பாத ஸ்ம்ருத்ோலே க்ருயத நம: 

47.ேர்வத்ர சங்கரமட நிர்வஹித்யர நயமா நம: 

48.யவதசாஸ்த்ராதீதி-குப்தி-தீக்ஷிதாே நயமா நம: 

49.யதஹல்ோம் ஸ்கந்தகிர்ோக்க்ோலே கர்த்யர நயமா நம: 

50.பாரதீே கலாசாரயபாஷகாே நயமா நம:      

51.ஸ்யதாத்ரநீதிகிரந்த பாடருசிதாே நயமா நம:  

52.யுக்த்ோ ஹரிஹராயபத தர்சேித்யர நயமா நம: 

53.ஸ்வப்ப்ேஸ்த-நிேயமாந்நீத-த்ோந-யோகாே யத நம: 

54.பரதாம பராகாசலீனசித்தாே யத நம: 

55.அநாரத தபஸ்ோப்த திவ்ேயசாபாே யத நம: 

56.சமாதிஷட்குண ேத ஸ்வசித்தாே நயமா நம: 

57.ேமஸ்த-பக்த-ஜனதா ரக்ஷகாே நயமா நம: 

58.ஸ்வசரீர ப்ரபாதூத யஹமபாயே நயமா நம: 

59.அக்நிதப்த-ஸ்வர்ணபட்ட துல்ேபாலாே யத நம: 

60.விபூதி விலேச்சுப்ரலலாடாே நயமா நம:       



61.பரிவ்ராட்கண ேம்யேவ்ே பதாப்ஜாே நயமா நம: 

62.ஆர்தார்தி ச்ரவணாயபாஹ ரதசித்தாே யத நம: 

63.க்ராமீணஜநதா வ்ருத்திகல்பகாே நயமா நம: 

64.ஜநகல்ோண ரசநா சதுராே நயமா நம: 

65.ஜநஜாகரணா-ேக்தி-தாேகாே நயமா நம: 

66.சங்கயராபஜ் ேுபதேஞ்சாராே நயமா நம: 

67.அத்யவத-சாஸ்த்ர ரக்ஷாோம் ேுலக்னாே நயமா நம: 

68.ப்ராச்ே-ப்ரதீச்ே-விஜ் ான-யோஜகாே நயமா நம: 

69.யகர்வாணவாண-ீசம்ரக்ஷாதுரீணாே நயமா நம: 

70.பகவத்பூஜ்ே-பாதாநாம் அபராக்ருதயே நம:   

71.ஸ்வபாதோத்ரோ பூத பாரதாே நயமா நம: 

72.யநபாளபூபமஹித பதாப்ஜாே நயமா நம: 

73.சிந்தித-க்ஷண-ேம்பூர்ண ேங்கல்பாே நயமா நம: 

74.ேதாஜ் -கர்ம-க்ருத்வர்யகாத்ோஹகாே நயமா நம: 

75.மதுராபாஷண-ப்ரீத-ஸ்வாச்ரிதாே நயமா நம: 

76.ேர்வதா சுபமஸ்த்வித்ோசம்ேகாே நயமா நம: 

77.சித்ரீேமாணஜநதா ேந்த்ருஷ்டாே நயமா நம: 

78.சரணாகததீநார்த்த பரித்ராத்யர நயமா நம: 

79.சேௌபாக்ே-ஜநகாபாங்க-வகீ்ஷணாே நயமா நம: 

80.துரவஸ்த்தித-ஹ்ருத்தாப சாமகாே நயமா நம:     

81.துர்யோஜ்ே விமத வ்ராத ேமந்வேக்ருயத நம: 



82.நிரஸ்தாலஸ்ே-யமாஹாசா வியக்ஷபாே நயமா நம: 

83.அநுகந்த்ரு துராோத்ே பதயவகாே யத நம: 

84.அன்யேரஜ் ாத ேங்கல்பவிசித்ராே நயமா நம: 

85.ேதா ஹேன்முகாப்ஜாபநீதா யசஷசுயச நம: 

86.நவஷஷ்டிதமாசார்ே சங்கராே நயமா நம: 

87.விவிதாப்த-ஜநப்ரார்த்த்ே ஸ்வக்ருஹாகதயே நம: 

88.யஜத்ர-ோத்ரா-வ்ோஜ-க்ருஷ்ட-ஜநஸ்வாந்தாே யத நம: 

89.வேிஷ்ட்ட-சதௌம்ே-ேத்ருச-யதசிகாே நயமா நம: 

90.அேக்ருத்யக்ஷத்ர-தீர்த்தாதி ோத்ராத்ருப்தாே யத நம:    

  91.ஸ்ரீ சந்த்ரயசகரகுயரா: ஏகசிஷ்ோே யத நம: 

92.குயரார்ஹ்ருத்கதேங்கல்ப க்ரிோந்வேக்ருயத நம: 

93.குருவர்ே-க்ருபாலப்த-ேமபாவாே யத நம: 

94.யோகலிங்யகந்து-சமௌளசீ பூஜகாே நயமா நம: 

95.வயோவ்ருத்தாநாத-ஜநாஷ்ரேதாே நயமா நம: 

96.அவ்ருத்தியகாபத்ருதாநாம் வ்ருத்திதாே நயமா நம: 

97.ஸ்வகுரூபஜ் ோ விச்வவித்ோலே க்ருயத நம: 

98.விச்வராஷ்ட்ரீே ேத்க்ரந்தயகாசாகார க்ருயத நம: 

99.வித்ோலயேஷு ேத்தர்ம யபாததாத்யர நயமா நம: 

100.யதவாலயேஷ்வர்சகாதி வ்ருத்திதாத்யர நயமா நம:     

101.யகலாயே பகவத்பாத மூர்தி ஸ்தாபகாே யத நம: 

102.யகலாே மாநேேயராோத்ரா பூதஹ்ருயத நம: 



103.அேயம பாலேப்தாத்ரிநாதாலேக்ருயத நம: 

104.சிஷ்டயவதாத்த்ோபகாநாம் மாநேித்யர நயமா நம: 

105.மஹாருத்ராதிருத்ராதி யதாஷியதசாே யத நம: 

106.அேக்ருச்சத-சண்டீபி: அர்ஹிதாம்பாே யத நம: 

107.த்ரவிடாகம--காத்ரூணாம் க்க்ோபேித்யர நயமா நம: 

108.சிஷ்ட- சங்கரவிஜே-ஸ்வர்ச்ேமாநபயத நம:  108  

பரித்ேஜ்ே சமௌனம் வடாதஸ்ஸ்திதிம் ச வ்ரஜன் பாரதஸ்ே 
ப்ரயதசாத்ப்ரயதசம்  

மதுஸ்ேந்தி வாசா ஜநான்தர்ம்மார்யக நேன் ஸ்ரீஜயேந்த்யரா குருர்பாதி 
சித்யத II 
 

  



ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ சந்த்ரகசககரந்த்ர ஸரஸ்வத ீஸ்ரீ சர  ஸ்ம்ருதி: 
 

ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ காஞ்சி காமயகாடி படீாதிபதி ஸ்ரீ ஜயேந்த்ர ேரஸ்வதி 
ஸ்வாமிகள் இேற்றிேது 

 

அபார கருணாேிந்தும் ஜ் ாநதம் சாந்தரூபிணம் | 

ஸ்ரீ சந்த்ரயசகர குரும் ப்ரணமாமி முதாந்வஹம் || 1 

யலாக யக்ஷமஹிதார்த்தாே குருபிர்பஹு தத்க்ருதம் | 

ஸ்ம்ருத்வா ஸ்ம்ருத்வா நமாமஸ் தான் ஜன்மோபல்ே யஹதயவ || 2 

குருவாரேபாத்வாரா சாஸ்த்ரேம்ரக்ஷணம் க்ருதம் | 

அநுராதாேபாத்வாரா யவதேம்ரக்ஷணம் க்ருதம் || 3 

மார்க்கசீர்யஷ மாேவயர ஸ்யதாத்ரபாட ப்ரசாரணம் | 

யவதபாஷ்ே ப்ரசாரார்த்தம் ரத்யநாத்ேவநிதி: க்ருத: || 4 

 

கர்மகாண்டப்ரசாராே யவததர்மேபா க்ருதா | 

யவதாந்தார்த்தவிசாராே வித்ோரண்ேநிதி: க்ருத: || 5 

சிலாயலக ப்ரசாரார்த்தம் உட்டங்கித நிதி: க்ருத: | 

யகாப்ராஹ்மண ஹிதார்த்தாே யவதரக்ஷணயகாநிதி: || 6 

யகாசாலா பாடசாலா ச குருபிஸ் தத்ர நிர்மியத | 

பாலிகாநாம் விவாஹார்த்தம் கந்ோதாநநிதி: க்ருத: || 7 

யதவார்சகானாம் ோஹ்ோர்த்தம் கச்சி மூதூர் நிதி: க்ருத: | 

பால வ்ருத்தாதுராணாம்ச வ்ேவஸ்த்தா பரிபாலயந || 8 

 

 



அநாதப்யரத ேம்ஸ்காராத் அச்வயமதபலம் பயவத் | 

இதி வாக்ோநுோயரண வ்ேவஸ்த்தா தத்ர கல்பிதா || 9 

ேத்ர ஸ்ரீ பகவத்பாயத: யக்ஷத்ரபர்ேடனம் க்ருதம் | 

தத்ர யதஷாம் ஸ்மாரணாே சிலாமூர்த்திர்நியவசிதா || 10 

பக்த வாஞ்ச்சாபிேித்த்ேர்த்தம் நாமதாரக யலகநம் | 

ராஜதம் ச ரதம் க்ருத்வா காமாக்ஷ்ோ: பரிவாஹணம் || 11 

காமாக்ஷ்ேம்பாவிமாநஸ்ே ஸ்வர்யணநாவரணம் க்ருதம் | 

மூலஸ்யோத்ேவ காமக்ஷ்ோ: ஸ்வர்ணவர்ம பரிஷ்க்ருதி:||  12 

 

லலிதா நாமோஹஸ்ர ஸ்வர்ணமாலா விபூஷணம் | 

ஸ்ரீ யதவ்ோ: பர்வகாயலஷு ேுவர்ணரத சாலனம் || 13 

சிதம்பரநயடசஸ்ே ேத்யவதூர்ேகிரீடகம் | 

கயர அபேப்ரயத பாயத குஞ்சியத ரத்னபூஷணம் || 14 

முஷ்டி தண்டுலதாயநந தரித்ராணாம் ச யபாஜநம் |  

ருக்ணாலயே பகவத: ப்ரோத விநியோஜநம் || 15 

ஜகத்தியதஷிபிர் தீநஜநாவந பராேயண: | 

குருபிச்சரியத மார்யக விசயரம முதா ேதா || 16   

 


