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శ శంకర తతత(పసర అభయనం 
శశ జగదగర శంకరచరయ మహసంసథనం 

దకణమనయ శశరదపఠం, శృంగర - ౫౭౭౧౩౯ 

ఏక345 

   కం జయతసతవ భనమనహన మ రత పదపదకం 

    సయదవం రవదపదరశనవధ కం జయతరఖయహ మ | 

   చకసతసయ నమలనదసమయ కం ధరధయ దరశన 

    కం తతహమత భవన పరమకం జయతసతదసమ పభ || 

!"67వందన

   శంకరపణ మచచతతం పంకకృతమభదయయ | 

   కంకర యసయ స మయ శంకరచరయమశయ   || ౧ || 

   పహలదవరద దవ య నృసంహః పర హరః | 

   నృసంహపసకం నతయం తం నృసంహగరం భజ     || ౨ || 

   శసచచదనంద శవభనవయనృసంహభరతయభధన యతందన | 

   వదయనధన మంతనధన సదతమనషఠన భజ మనవశంభరపన || ౩ || 

   సదతమధయననరతం వషయభయః పరఙమఖమ | 

   నమ శసతష నషణతం చందశఖరభరతమ      || ౪ || 

   వవకనం మహపజఞం ధరయదరయకమనధమ | 

   సదభనవపరవం తం వదయతరథగరం భజ       || ౫ || 

   అజఞనం జహనవతరథం వదయతరథం వవకనమ | 

   సరవషం సఖదం తరథం భరతతరథమశయ  || ౬ || 

   వదయవనయసంపననం వతరగం వవకనమ | 

   వంద వదంతతతత(జఞం వధశఖరభరతమ    || ౭ || 

�1



!" శంక&'ర) అ+,త.ర శత/మ1&యణ యజ56

!" ;ర< =జంగ ప"ABషDకE  

   సవకజకంభం సధపరణకంభం పసదవలంబం పపణయవలంబమ | 

   సదసయందబంబం సదనషఠబంబం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౧ ||  

   కటక దయరద³ం కర జఞనమదం కలభరవనదం కలపః సభదమ | 

   పరసతం వనదం పరసతంగభదం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౨ ||  

   లలమంకఫలం లసదగనలలం సవభకతకపలం యశః శకపలమ | 

   కర తవకమలం కనతప³తనలలం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౩ ||  

   ససమంతవణం దృశ నరజతణం రమతకరవణం నమదవజపణమ | 

   సధమంథరసయం మద చంతయవణం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౪ ||  

   సశంతం సదహం దృగంత కచంతం లసతసలలతంగమనంతమచంతయమ | 

   సృమతం తపసః సరగపరవసథతం తం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౫ ||  

   కరంగ తరంగ మృగంద ఖగంద మరల మదభ మహకఽధరఢమ | 

   మహతయం నవమయం సద సమరపం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౬ ||  

   జవలతకంతవహనం జగనమహనంగం భజనమనసంభజసభంతభృంగమ | 

   నజసతతసంగతనృతయపభంగం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౭ ||  

   భవంభజనతజసంపజయమనం లసనమందహసపభవకతచహనమ |  

   చలచచంచలచరతటంకకరణం భజ శరదంబమజసం మదంబమ || ౮ ||  

సంకలHI

మమపతత-సమసత-దరతకయదవర శపరమశవర-పతయరథం  

సరవషం ఆసతకమహజననం 

కమ-సథౖరయ-వరయవజయ-అభయ-ఆయరరగయ-ఐశవరయ-అభవృధయరథం, 

 సమసత-దరతపశంతయరథం, సమసత-మంగల-అవపతÜరథం, సమసత-అభయదయరథం చ  

ధరమ-అరథ-కమ-మకఖయ చతరవధపరషరథ-సదధÜరథం,  

శమచఛంకర-భగవతపదచరయఖయ సదగర పసదసదధÜరథం,  

శసదగరపసదన సరవషం ఆసతకమహజననం సదవదయ-సదబదధ-పపతÜరథం, 

 చతతశంత-సఖ-సంతషద-అభవృధయరథం, దశ-ఉపపలవ-నవృతయరథం, 

 శమచఛంకర-భగవతపదచరయ పతయరథం 

 శమచఛంకర-భగవతపదచరయ అషటతతర శతనమ పరయణం కరషయ || 
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శశంకరచరయవరయయ నమః  

బహమనందపదయకయ నమః 

అజఞనతమరదతయయ నమః 

సజఞనంబధచందమస నమః 

వరణశమపతషఠత నమః     ౫ 

శమత నమః 

మకతపదయకయ నమః  

శషయపదశనరతయ నమః 

భకతభషటపదయకయ నమః 

సకతతత(రహసయజఞయ నమః    ౧౦ 

కరయకరయపబధకయ నమః 

జఞనమదంచతకరయ నమః 

శషయహృతతపహరకయ నమః 

పరవజశమదధరత నమః 

సరవతంతసవతంతధయ నమః    ౧౫ 

అదవౖతసథపనచరయయ నమః 

సకచఛంకరరపధృత నమః 

షణమతసథపనచరయయ నమః 

తయమరగపకశకయ నమః 

వదవదంతతతత(జఞయ నమః    ౨౦    

దరవదమతఖండనయ నమః 

వరగయనరతయ నమః 

శంతయ నమః 

సంసరరణవతరకయ నమః 

పసననవదనంభజయ నమః    ౨౫ 

పరమరథపకశకయ నమః 

పరణసృమతసరజఞయ నమః 

నతయతృపతయ నమః 

మహత నమః  

శచయ నమః      ౩౦ 

నతయనందయ నమః 

నరతంకయ నమః 

నససంగయ నమః 

నరమలతమకయ నమః 

నరమమయ నమః      ౩౫ 

నరహంకరయ నమః 

వశవవందయపదంబజయ నమః 

సతత(పధనయ నమః 

సదభవయ నమః 

సంఖయతతగణజజ(లయ నమః    ౪౦ 

అనఘయ నమః 

సరహృదయయ నమః 

సధయ నమః 

సరసవతపదయ నమః 

సతయతమన నమః      ౪౫ 

పణయశలయ నమః 

సంఖయయగవచకణయ నమః 

తపరశయ నమః 

మహతజస నమః 

గణతయవభగవద నమః     ౫౦ 

కలఘనయ నమః 

కలకరమజఞయ నమః 

తమగణనవరకయ నమః 

భగవత నమః 

భరతజత నమః      ౫౫ 

శరదహవనపండతయ నమః 

ధరమధరమవభగజఞయ నమః 

లకÜభదపదరశకయ నమః 

నదబందకలభజఞయ నమః 

యగహృతపదమభసకరయ నమః    ౬౦ 

అతందయజఞననధయ నమః 

నతయనతయవవకవత నమః 

చదనందయ నమః 

చనమయతమన నమః 
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పరకయపవశకృత నమః     ౬౫ 

అమనషచరతఢయయ నమః 

కమదయన నమః 

కమకరయ నమః 

భవయయ నమః  

భదపదయ నమః     ౭౦ 

భరమహమన నమః 

వశవరంజకయ నమః 

సవపకశయ నమః 

సదధరయ నమః 

వశవబంధవ నమః      ౭౫ 

శభదయయ నమః 

వశలకరతయ నమః 

వగశయ నమః 

సరవలకహతతసకయ నమః 

కలసయత-సంపపత-చందమల-పపజకయ నమః 

కంచయం శచకరజఖయ-యంతసథపన-దకతయ నమః 

శచకతమక-తటంక-తషతంబ-మనరథయ నమః 

శబహమసతపనషదభషయద-గంథకలపకయ నమః 

చతరదకచతరమనయ పతషఠత నమః  

మహమతయ నమః     ౮౫ 

దవసపతతమతచఛత నమః 

సరవదగవజయపభవ నమః 

కషయవసనపతయ నమః 

భసమదధలతవగహయ నమః 

జఞనతమకకదండఢయయ నమః    ౯౦ 

కమండలలసతకరయ నమః 

గరభమండలచరయయ నమః 

భగవతపదసంజఞకయ నమః 

వయససందరశనపతయ నమః 

ఋషయశృంగపరశవరయ నమః    ౯౫ 

సందరయలహరమఖయ-బహసతత-వధయకయ నమః 

చతషషషటకలభజఞయ నమః 

బహమరకసమకదయ నమః 

శమనమండనమశఖయ-సవయంభజయ-సననతయ నమః 

తటకచరయసంపజయయ నమః    ౧౦౦ 

పదమపదరచతంఘకయ నమః 

హసతమలక-యగంద-బహమజఞన-పదయకయ నమః 

సరశవరఖయ-సచఛషయ-సననÜసశమదయకయ నమః 

నృసంహభకతయ నమః 

సదతనగరభహరంబ-పజకయ నమః 

వయఖయసంహసనధశయ నమః 

జగతపజయయ నమః 

జగదగరవ నమః      ౧౦౮ 

శమచఛంకరభగవతపదచరయసవమన నమః 

మంగళI  
మంగళం గర శ చందమళశవరగ 

శకతగణపత శరదంబగ శంకరచరయరగ || ప || 

కలభరవగ కళ దరగగ 

వర ధర శర హనమ మరత చరణకక || ౧ || 

మలలకరజనగ చలవ జనరదనగ  

అంబభవన కంబద గణపత చండచమండగ || ౨ || 

వదయరణయరగ వదయశంకరగ 

వగశవరగ వజదహ గరడంజనయరగ || ౩ || 

తంగభదగ శృంగనవసనగ 

శృంగరపరదళ నలసరవంథ శరదంబగ || ౪ || 

సచచదనంద శవ అభనవ నృసంహభరతగ 

చందశఖరభరత గర సరవభమరగ   

చందశఖరభరత గర వదయతరథరగ  

చందశఖరభరత గర భరతతరథరగ 

చందశఖరభరత గర వధశఖరభరతగ || ౫ ||
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