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ஸ்ரீகாந்ேதா மாதுேலா யஸ்ய ஜனனீ ஸர்வமங்கலா |  

ஜ ன க : ஸ ங்கேரா ேதவ : தம் வந்ேத குஞ்ஜரானனம் | |  

 

எவர்க்கு அம்மான் லக்ஷுமீபதிேயா,  தாயார் ஸர்வமங்கைலேயா,  தகப்பனார் 

சங்கரேனா அந்தக் கரிமுகத்தாைன வணங்குகிேறன்.  

 

ஸதஞ்சிதம் உதஞ்சித நிகுஞ்சிதபதம் 

ஜலஜ்ஜலஞ்சலித மஞ்ஜுகடகம் 

பதஞ்ஜளி த்ருகஞ்ஜநம் அநஞ்ஜநம் 

அசஞ்சலபதம் ஜநந பஞ்சநகரம்  |  

கதம்பருசிம் அம்பரவஸம் பரமம் அம்புத 

கதம்பக விடம்பக கலம் 

சிதம்புதமணிம் புத ஹ்ருதம்புஜ ரவிம் 

பரசிதம்பரநடம் ஹ்ருதி பஜ  | | 1 | |  
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ஸத்புருஷர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவரும் உயர்த்தியும் தாழ்த்தப்பட்டதுமான 

காைலயுைடயவரும்,  ஜல் ஜல் என்று சப்திக்கும் அழகிய 

வைளகைளயுைடயவரும்,  பதஞ்ஜலி மஹர்ஷியின் கண்ணுக்கு அஞ்ஜனம் 

ேபான்றவரும்,  மாசற்றவரும்,  அைசயாமலிருக்கும் பாதங்கைளயுைடயவரும்,  

பிறவிையத் தடுப்பவரும்,  கடப்பமரத்தில் ருசியுைடயவரும்,  ஆகாயத்ைத 

வஸ்த்ரமாகவுைடயவரும்,  உயர்ந்தவரும்,  ேமகக் கூட்டத்ைதப் ேபான்ற 

கழுத்ைதயுைடயவரும் சித்ஸ்வரூபமாயும் சிறந்த ேமகம் ேபான்றவரும் 

பண்டிதர்களுைடய ஹ்ருதயங்களாகிற தாமைரப் புஷ்பங்களுக்கு ஸுர்யன் 

ேபான்றவரும் உயர்ந்த சித்தாகிற ஆகாசத்தில் நடனமாடுவதுமாயிருப்பவைர 

மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  



ஸ்ரீ சம்புநடனம் – நேடசாஷ்டகம் 

 

ஹரம் த்ரிபுர பஞ்ஜநம் அநந்தக்ருத கங்கணம் 

அகண்டதயம் அந்த ரஹிதம் 

விரிஞ்சி ஸுர ஸம்ஹநி புரந்தர விசிந்திதபதம் 

தருண சந்தர முகுடம்   |  

பரம் பத விகண்டித யமம் பஸித மண்டிததநும் 

மதந வஞ்சந பரம் 

சிரந்தநம் அமும் ப்ரணத ஸஞ்சித நிதிம் 

பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ  | |  2 | |  

 

பாபங்கைளப் ேபாக்குபவரும்,  திரிபுரங்கைள எரித்தவரும்,  ஆதிேஸஷனாலான 

கங்கணத்ைதப் பூண்டவரும்,  அழிவில்லாத தையைய யுைடயவரும்,  

முடிவில்லாதவரும்,  ப்ரஹ்மா ேதவக் கூட்டங்கள் இந்திரன் இவர்களால் 

ஸ்மரிக்கப்பட்ட காைலயுைடயவரும்,  சந்திரைனத் தைலயில் தாங்கியவரும்,  

உயர்ந்தவரும்,  காலால் உைதத்துத் தள்ளப்பட்ட யமைனயுைடயவரும்,  பஸ்மத்தால் 

அழகுபடுத்தப்பட்ட ேமனிையயுைடயவரும்,  மன்மதைன ஏமாற்றியவரும்,  

பழைமயானவரும்,  ஆ ச்ரயித்தவர்களுக்குச் ேசமித்து ைவத்த நிதி ேபான்றவரும்,  

உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் ெசய்பவருமானவைர மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  

 

அவந்தம் அகிலம் ஜகத் அபங்ககுணதிங்கம் அமதம் 

த்ருத விதும் ஸுரஸரித் 

தரங்க நிகுரும்ப த்ருதி லம்பட ஜடம் 

ஸுமந டம்பர ஹரம் பவ ஹரம்    |  

ஸிவம் தஸ  திகந்தர விஜ்ரும்பித கரம் 

கர லஸந் ம்ருகஸிஸும் பஸுபதிம் 

ஹரம் ஸஸி தநஞ்ஜய பதங்க நயநம் 

பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ      | |  3 | |  
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எல்லா வுலகங்கைளக் காப்பவரும்,  முடிவில்லாத குணங்களால் ெபருைம 

ெபற்றவரும்,  தன்நிைனவற்றவரும்,  சந்திரைனத் தரிப்பவரும்,  ஆகாய கங்ைகயின் 

அைலகைளத் தாங்குவதில் சக்தி வாய்ந்த ஜைடகைள யுைடயவரும்,  யமனுைடய 

கர்வத்ைதப் ேபாக்குபவரும்,  ஸம்ஸாரத்ைத அழிப்பவரும்,  மங்கலமூர்த்தியும்,  

பத்து திக்குகளிலும் (நடனமாடும்ேபாது) சுழன்றுவரும் ைககைளயுைடயவரும்,  

ைகயில் மான் குட்டிைய யுைடயவரும்,  பசுக்கைளக் காப்பாற்றுபவரும்,  

பாவத்ைதப் ேபாக்குபவரும்,  சந்திரன் அக்நி ஸுர்யன் இவர்கைளக் கண்களாக 

உைடயவரும்,  உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடநம் ெசய்பவருமானவைர மனதில் 

ேஸவிப்பாயாக.  

 

அநந்த நவரத்ந விலஸத்கடக 

கிங்கிணி ஜலஞ்ஜல ஜலஞ்ஜலரவம் 

முகுந்த விதி ஹஸ்தகத மத்தல லய 

த்வநி திமித்திமித நர்(த்)தந பதம்  |  

ஸ குந்தரத பர்ஹிரத நந்திமுக 

தந்திமுக ப்ருங்கிரிடி ஸங்க நிகடம் 

ஸநந்த ஸநக ப்ரமுக வந்தித பதம் 
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கணக்கற்ற நவரத்நங்களால் விளங்கும் வைளகிங்குணிகளின் ஜலஞ்ஜல ஜலஞ்ஜல 

என்கிற சப்தமுைடயவரும்,  விஷ்ணு ப்ரஹ்மா இவர்களுைடய ைககளிலுள்ள 

மத்தளங்களின் ஆழ்ந்த சப்தத்துக்குத் (தகுந்தபடி) திமித்திமி என்று கூத்தாடும் 

கால்கைளயுைடயவரும்,  விஷ்ணு ஸுப்ரஹ்மண்யன் நந்தி முதலியவர்கள் யாைன 

முகத்தான் ப்ருங்கிரிடி இவர்களால் சூழப் ெபற்றவரும்,  ஸநந்தர் ஸநகர் 

முதலியவர்களால் வணங்கப் ெபற்ற காைலயுைடயவரும்,  உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் 

நடநம் ெசய்பவருமானவைர மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  
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அநந்த மஹிமம் த்ரிதஸ  வந்த்ய சரணம் 

முநி ஹ்ருதந்தர வஸந்தம் அமலம் 

கபந்த வியதிந்த்வவநி கந்தவஹ 

வஹ்நி மகபந்து ரவி மஞ்ஜு வபுஷம்  |  

அநந்த விபவம் த்ரிஜகதந்தர மணிம் 

த்ரிணயநம் த்ரிபுர கண்டந பரம் 

ஸநந்தமுநி வந்திதபதம் ஸகருணம் 

பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ         | |  5 | |  

 

எல்ைலயற்ற மஹிைம ெபாருந்தியவரும்,  ேதவைதகளால் வணங்கப்ெபற்ற 

கால்கைளயுைடயவரும்,  ருஷிகளுைடய மனத்துக்குள் வாஸம் ெசய்பவரும்,  

மாசற்றவரும்,  ஜலம் ஆகாயம் சந்திரன் பூமி காற்றூ அக்நி ஸுர்யன் 

இவர்களாலான அழகிய ேமனிையயுைடயவரும்,  கணக்கிலாத ேமன்ைம 

ெபாருந்தியவரும்,  மூவுலகில் மணி ேபான்றவரும்,  முக்கண் பைடத்தவரும்,  

திரிபுரத்ைத நாசம் ெசய்தவரும்,  ஸநந்தருஷியால் ேஸவிக்கப்பட்ட 

கால்கைளயுைடயவரும்,  தையயுள்ளவரும்,  உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடநம் 

ெசய்பவருமானவைர மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  

 

அசிந்த்யம் அலிப்ருந்த ருசிபந்துர 

கல ஸ்புயத குந்த நிகுரும்ப தவலம் 

முகுந்த ஸுரப்ருந்த பலஹந்த்ரு க்ருதவந்தந 

லஸந்தம் அஹிகுண்டல தரம்   |  

அகம்பம் அநுகம்பித ரதிம் ஸுஜந 

மங்கல நிதிம் கஜஹரம் பஸுபதிம் 

தநஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜந பரம் 

பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ    | |  6 | |  
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சிந்திக்க முடியாதவரும்,  வண்டுக்கூட்டத்தின் காந்திேபால் அழகான கழுத்தில் 

விளங்கும் குருக்கத்திபூவினால் ேவளுப்பாயும்,  விஷ்ணு ேதவக்கூட்டம் இந்திரன் 

இவர்களால் ேஸவிக்கப்ெபற்று விளங்குப்வரும்,  ஸர்ப்பங்கைளக் குண்டங்களாக 

தரிப்பவரும்,  அைசயாதவரும்,  ரதிேதவியிடம் கருைண காட்டியவரும்,  

நல்லவர்களுக்கு மங்கள நிதிேபான்றவரும்,  கஜாஸுரைன அழித்தவரும் 

பசுக்கைளக் காப்பாற்றுபவரும்,  அர்ஜுனனால் ேபாற்றப் ெபற்றவரும்,  ஆச் 

ரிதர்கைள திருப்தி ெசய்வதில் ஊக்கமுைடயவரும்,  உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடநம் 

ெசய்யுமவரானவைர மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  

 

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஸுபதிம் 

ஜநிக தந்திமுக ஷண்முகம் அமும் 

ம்ருடம் கநக பிங்கள ஜடம் ஸநக 

பங்கஜ ரவிம் ஸுமநஸல் ஹிமருசிம்   |  

அஸங்க மநஸம் ஜலதி ஜந்ம கரலம் 

கபலயந்தம் அதுலம் குண நிதிம் 

ஸநந்ந வரதம் ஸ மிதம் இந்துவதநம் 
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ேமலானவரும்,  ேதவைதகளுக்குள் ச்ேரஷ்டராயும்,  முப்புரெமரித்தவரும்,  

பசுக்கைளக் காப்பவரும்,  யாைனமுகன் ஆறுமுகன் இவர்கைளப் பிறப்பித்தவரும்,  

தங்கவர்ணமான ஜைடையயுைடயவரும்,  ஸநகராகிற தாமைரக்கு ஸுர்யன் 

ேபான்றவரும்,  நல்ல மனைத உைடயவரும்,  பனிேபான்ற காந்திையயுைடயவரும்,  

பற்றில்லாத மனமுைடயவரும்,  கடலில் பிறந்த விஷத்ைதச் சாப்பிட்டவரும்,  

ஒப்பற்றவரும்,  குணங்களுக்கு இருப்பிடமாயும்,  ஸநந்தருக்கு வரமளிப்பவரும்,  

சாந்திைய யுைடயவரும்,  சந்திரன் ேபான்ற முகமுைடயவரும்,  உயர்ந்த 

சிதம்பரத்தில் நடநமாடுபவருமான இந்த சிவபிராைன மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  
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அஜம் க்ஷிதிரம் புஜக புங்கவ குணம் 

கநக  ஸ்ருங்கி தநுஷம் கரலஸத் 

குரங்க ப்ருது டங்க பரசும் ருசிர 

குங்கும ருசிம் டமருகஞ்ச தததம்   |  

முகுந்த விஸிகம் நமதவந்த்ய பலதம் 

நிகம ப்ருந்த துரகம் நிருபமம் 

ஸ சண்முகம் அமும் ஜடிதி ஸம்ஹ்ருத புரம் 

பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ     | |  8 | |  

 

பிறப்பில்லாதவரும்,  பூமிைய ேதராகவும் ஆதிேசஷைன நாணாகவும் 

ேமருமைலைய வில்லாகவுமுைடயவரும்,  ைகயில் விளங்கும் மான் ெபரிய 

க்ல்லுளி ேகாடாலி இைவகைள உைடயவரும்,  அழகிய குங்குமம் ேபான்ற 

காந்திையயுைடயவரும்,  டமருகம் என்கிற வாத்யத்ைதயும் தரித்தவரும்,  

விஷ்ணுைவ பாணமாக உைடயவரும்,  வணங்குபவர்களுக்கு நல்ல பயைன 

அளிப்பவரும்,  ேவதக் கூட்டத்துக்குக் குதிைர ேபான்றவரும்,  ஒப்பற்றவரும்,  

சண்டிைகேயாடு வாழுபவரும்,  த்ரிபுர ஸம்ஹாரம் ெசய்தவரும்,  உயர்ந்த 

சிதம்பரத்தில் நடநம் ெசய்பவருமான இவைர சீக்ரமாக மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  

 

அநங்க பரிபந்திநம் அஜம் க்ஷிதி துரந்தரம் 

அமலம் கருணயந்தம் அகிலம் 

ஜ்வலந்தம் அனலம் தததம் அந்தகரிபும் 

ஸததம் இந்த்ரஸுர வந்தித பதம்  |  

உதஞ்சத் அரவிந்த குல பந்து ஸ தபிம்ப 

ருசி ஸம்ஹதி ஸுகந்தி வபுஷம் 

பதஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவ பஞ்ஜர ஸூகம் 

பர சிதம்பர நடம் பஜ         | |  9 | |  
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மன்மதைன அழித்தவரும்,  பிறப்பில்லாதவரும்,  பூமிையத் தாங்குபவரும்,  

பலிஷ்டரும்,  மாசற்றவரும்,  யாவைரயும் கருைணயுடன் பார்ப்பவரும்,  எரியும் 

அக்னிையத் தரிப்பவரும்,  யமைன ெவன்றவரும்,  எப்ேபாதும் இந்திரனாலும் 

ேதவைதகளாலும் அடிவணங்கப் ெபற்றவரும்,  மலர்ந்த தாமைரக்கு பந்துவான 

நூறு ஸுர்யர்களுைடய கிரணங்கள் ேபான்றவரும்,  நறுமணமுள்ள ேமனிைய 

உைடயவரும்,  பதஞ்ஜலி மஹர்ஷியால் துதிெசய்யப் ெபற்றவரும்,  ப்ரணவமாகிற 

கூட்டில் கிளிேபான்றவரும்,  உயர்ந்த சிதம்பரத்தில் நடனம் ெசய்பவருமானவைர 

மனதில் ேஸவிப்பாயாக.  

 

இதி ஸ்தவம் அமும் புஜக புங்கவ க்ருதம் 

ப்ரதிதினம் படதி ய : க்ருதமுக : 

ஸத  : ப்ரபு பதத்விதய தர்சநபதம் 

ஸுலலிதம் சரண ஸ்ருங்க ரஹிதம்    |  

ஸர  :ப்ரபவ ஸம்பவ ஹரித்பதி ஹரி 

ப்ரமுக திவ்ய நுத ஸ ங்கரபதம் 

ஸ கச்சதி பரம் நது ஜநுர் ஜலநிதிம் 

பரம  து:க ஜநகம் துரிததம்        | |  10 | |  

 

இம்மாதிரியாகப் பதஞ்ஜலிருஷியால் ெசய்யப்பட்ட இந்த ஸ்ேதாத்ரத்ைத முகத்தில் 

ைவத்துக்ெகாண்டு நாேடாறும் எவன் படிக்கிறாேனா அவன்,  உயர்ந்தாலும் 

ஸதஸில் ப்ரபு ேபான்ற இரண்டு பாதங்கைலக் காணுமிடமாயும்,  மிக்க 

அழகியதும்,  கால் ெகாம்புகள் அற்றதும்,  பிரமன் திக்பாலகர்கள் விஷ்ணு முதலிய 

ேதவர்களால் துதிெசய்யப்ெபற்றதுமான சங்கரன் பாதத்ைத அைடகிறான்.  அதிக 

துக்கத்ைத உண்டுபண்ணுமதுவும் பாபங்கைளக் ெகாடுக்குமதுவுமான 

பிறவிக்கடைல அைடவதில்ைல.  

 

இதி ஸ்ரீ பதஞ்ஜலிவிரசிதம் ஸ்ரீ ஸ ம்புநடனம் – நேடஸாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்.  
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