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भजेऽहं भगवत्ऩादं भारतीयशिखामणिम ्। अद्वैतमैत्रीसद्भावचेतनाया् 
प्रबोधकम ्॥१॥ 
யஜலம் கயத்ளதம் ளபதனீஶழகளநணிம் | 

அத்வயதவநத்ரீறத்ளயயசதளனளஃ ப்பயளதகம் ||1|| 

 
ளபதனீர்கின் சூடளநணினளகவும், அத்வயதத்தழன் பம் 
ட்பு, ல்லுவு எண்ணங்கவ எழுப்புயபளகவும் உள் 
ஶ்ரீஆதழசங்கப கயத்ளதர்கவ ளன் யணங்குகழயன்.  
 

 

अष्टषष्ष्टतमाचायं वन्दे िङ्कररूपऩिम ्। चन्रिेखरयोगीन्रं 
योगशऱङ्गप्रऩूजकम ्॥२॥ 
அஷ்டரஷ்டிதநளசளர்னம் யந்யத ஶங்கபரூிணம் | 

சந்த்பயஶகபயனளகவந்த்பம் யனளகழங்கப்பபூஜகம் ||2|| 
 

 
68யது ஆசளரினர்கள, றளக்ஷளத் சழயஸ்யரூினள, 
யனளகழகில் சழந்தயரும், யனளகழங்கத்தழவ 
பூஜழப்யருநள, ஶ்ரீசந்தழபயசகயபந்தழப றபஸ்யதழ 
ஸ்யளநழகள் அயர்கவ நஸ்கரிக்கழயன். 
(யனளகழங்கம் ஆதழசங்கபபளல் வகளறத்தழின்று 
ககளண்டுயபப்ட்ட ஐந்து சழயழங்கங்கில் ஒன்று. 
அயபளல் களஞ்சழனில் சங்கப நடத்தழல் ஸ்தளிக்கப்ட்டது.)  
 

  



वरेण्यं वरदं िान्तं वदान्यं चन्रिेखरम ्। वाष्ममनं वामयतं वन्द्यं 
पवशिष्टाचारऩाऱकम ्॥३॥ 
யயபண்னம் யபதம் ஶளந்தம் யதளந்னம் சந்த்பயஶகபம் | 

யளக்நழம் யளக்னதம் யந்த்னம் யிஶழஷ்டளசளபளகம் ||3|| 

 
ஒினிற் சழந்தயரும், யபநருளுயரும், 
சளந்தஸ்யரூிபம், ககளவடயள்லும், யளக்குயன்வந 
நழக்கயரும், கட்டுப்ட்ட யளக்கழவபவடனயரும், 
எல்யளபளலும் யணங்கத்தக்கயரும், ஆசளபங்கவக் 
களப்தழல் யியசர ஆர்யம் ககளண்டயருநள  
ஶ்ரீசந்தழபயசகயபந்தழப றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் அயர்கவ 
நஸ்கரிக்கழயன். 
 
 
देवे देहे च देिे च भक्तत्यारोमयसुखप्रदम।् बुधऩामरसेव्यं तं श्रीजयेन्रं 
नमाम्यहम ्॥४॥ 
யதயய யதயல ச யதயஶ ச க்த்னளயபளக்னறஶகப்பதம்| 

புதளநபயறவ்னம் தம் ஶ்ரீஜயனந்த்பம் நளம்னலம் ||4|| 

 
ஈஸ்யப க்தழ, யதக ஆயபளக்கழனம், யதசத்தழல் சுகநள 
யளழ்வு ஆக்னயற்வ அருள்யரும், சளன்யளர் பதல் 
ளநபர் யவப எல்யளபளலும் யணங்கப்டுயருநள 
ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் அயர்கவ ளன் 
நஸ்கரிக்கழயன். 
 

  



वतृ्तवपृत्तप्रवतृ्तीनां कारिं करिं प्रभुम ्। गुरं नौशम नतािेषनन्दनं 
नयकोपवदम ्॥ ५ ॥ 
வ்ருத்தவ்ருத்தழப்பவ்ருத்தீளம் களபணம் கபணம் ப்பபும் | 

குரும் கௌநழ தளயஶரந்தம் னயகளயிதம் || 5 || 

 
சரித்தழபம் வடப்யரும், ன் டத்வத (அல்து ல் 
கதளமழல்), ல் கசனல்ளட்டிவபம் அருள்யரும், 
யணங்குயர் அவயவபபம் நகழழ்யிப்யரும், ீதழவன 
னம்ட டத்துயருநள குரு ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ 
ஸ்யளநழகள் அயர்கவ ளன் நஸ்கரிக்கழயன். 
 
प्रजापवचारधमेष ुनेतारं ननऩुि ंननधधम ्। वन्देऽहं िङ्कराचाय ं
श्रीजयेन्रसरस्वतीम ्॥ ६ ॥ 
ப்பஜளயிசளபதர்யநரஶ யதளபம் ழபுணம் ழதழம் | 

யந்யதலம் ஶங்கபளசளர்னம் ஶ்ரீஜயனந்த்பறபஸ்யதமீ் || 6 || 

 
ஜங்கவ ல்யமழப்டுத்தும் தவயரும், ஆபளய்ந்து 
படிவு கசய்யதழல் ழபுணரும், தர்நத்தழன் 
களக்கழரநளகவும் உள் சங்கபளசளரினளர் ஶ்ரீஜயனந்தழப 
றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் அயர்கவ ளன் 
நஸ்கரிக்கழயன். 
 

  



शसताशसतसरररत्नमज्जनं मन्त्रपवत्तमम ्। दानधचन्तामणि ंनौशम ननष्चचन्तं 
नीनतकोककऱम ्॥७ ॥ 
றழதளறழதறரித்பத்நஜ்ஜம் நந்த்பயித்தநம் | 

தளசழந்தளநணிம் கௌநழ ழஶ்சழந்தம் ீதழயகளகழம் ||7 || 

 
ஆறுகில் பத்தழநளகழன கயண்வந, ீ ழ ஆறுகில் 
(கங்வக, னபவ) ீபளடுயரும், நந்தழபம் அழந்யதளரில் 
நழகச்சழந்தயரும், ககளவடனில் சழந்தளநணி யளன்யரும், 
கயவனற்யரும், ீதழவனப் ளடும் குனிளகவும் உள் 
ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் அயர்கவ ளன் 
நஸ்கரிக்கழயன். 
 

सरस्वतीगभभरत्नं सुवि ंसाहसपप्रयम ्। ऱक्ष्मीवत्सं ऱोऱहासं नौशम तं 
दीनवत्सऱम ्॥ ८ ॥ 
றபஸ்யதகீர்பத்ம் றஶயர்ணம் றளலறப்ரினம் | 

க்ஷ்நீயத்றம் யளலளறம் கௌநழ தம் தீயத்றம் 

||8 || 

 
றபஸ்யதழ அம்நளின் யனிற்ழல் பத்தழநளக 
உதழத்தயரும், களன்யளன் புகழ் வடத்தயரும், 
வதரினச்கசனல்கில் ிரினபள்யரும், றளக்ஷளத் 
க்ஷ்நழயதயினின் தழருக்குமந்வதபம், நங்கயர் 
புன்வகபள்யரும், எினயர்கிடம் யபன்பு 
ககளண்டயருநள ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் 
அயர்கவ ளன் நஸ்கரிக்கழயன். 
(ஆசளரினளின் தளனளர் கனர் றபஸ்யதழ; ஆளல் 

க்ஷ்நழனின் யசனளகவும் அயர் இருப்தழளல், அயர் 

கதளடுயகதல்ளம் களன்ளகழயத.) 



 

गनत ंभारतदेिस्य मनत ंभारतजीपवनाम।् वन्दे यनत ंसाधकानां 
ऩनतमद्वैतदशिभनाम ्॥९॥ 
கதழம் ளபதயதஶஸ்ன நதழம் ளபதஜயீிளம்| யந்யத னதழம் 

றளதகளளம் தழநத்வயததர்ஶழளம் ||9|| 

 
ளபதயதசத்தழன் க்ஷழனநளகவும், ளபதனீர்கின் 
புத்தழசக்தழனளகவும், அத்வயத யயதளந்த சளதகர்களுக்கு 
யமழடத்தும் தவயபளகவும் உள் னதஸீ்யபர் 
ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ ஸ்யளநழகள் அயர்கவ ளன் 
நஸ்கரிக்கழயன். 
 

इनत श्रीिङ्करपवजयेन्रसरस्वतीिङ्कराचायभस्वाशमशभ् पवरधचता श्री 
जयेन्रसरस्वती चऱोकमाशऱका. 
இதழ 
ஶ்ரீஶங்கபயிஜயனந்த்பறபஸ்யதஶீங்கபளசளர்னஸ்யள
நழிஃ யிபசழதள ஶ்ரீ ஜயனந்த்பறபஸ்யத ீஶ்யளகநளழகள. 

 
சங்கபளசளரினளர் ஶ்ரீசங்கப யிஜயனந்தழப றபஸ்யதழ 
ஸ்யளநழகள் அருின ஶ்ரீஜயனந்தழப றபஸ்யதழ 
ஸ்யளநழகவப்ற்ழன ஸ்யதளத்தழபம் பற்றுப்கற்து. 
 

ॐ तत ्सत ्

 
  



 


