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Gurusaparya - Stotras and Ashtottaras for Parayana
on the occasion of Guru Poornima

Published by : V
Vidya
idya Bharati Press
(An inhouse publication wing of
Sringeri Sri Sharada Peetham,
Peetham Karnataka
Ph: 080-23211168)

First Edition : July 2016
Copies :

1000

Copyright :

Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham,
Peetham Sringeri

Printed At :

Vidya Bharati Press
Shankarapuram
Sha
nkarapuram, Bangalore 560004

Contribution Value : ` 10
10//Copies Available at : Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham,
Peetham Sringeri
Email : publications@sringeri.net

ಮುನುನ್

ಸನಾತನಧಮಾರ್ನುಯಾ

ಗಳಾದ

ನವೆಂದರೆ ಆಷಾಢ ಹು ಣ್

ಪರ್ ಯೊಬಬ್ ಗೂ

. ಇದನುನ್ ವಾಯ್ಸಪU ರ್ಮಾ, ಗುರುಪೌಣರ್

ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ. ಸನಾತನಧಮರ್ವನುನ್ದಧ್
ತೋ

ಅತಯ್ಂತ

ನ

ಪ ತರ್ವಾದ

ಎಂದೂ

ಮ್ಲಲ್ ಗೂ ಶೆರ್ೕಯೋಮಾಗರ್ವನುನ್

ಕೊಟಟ್ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಲ್ ಬಂದಂತಹ ಮಹ ೕಯರನುನ್ ಅಂದು ಸಮ್

ಆರಾ ಸುವuದು

ಅನಾ ಕಾಲ ಂದ

ಬಂ ರುವ

ಸಂಪರ್ದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ

ಸದಾ ವ ಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪರ್ತಯ್ಕಷ್ದೈವವಾಗಿರುವ ನಮಮ್ ಜಗದುಗ್ರುಗಳವರೆಗಿನ
ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಗುರುಪU ರ್
ಇದು

ನ

ಮ್ಲಲ್ ಗೂ

ಯಂದು ಪU ಸುವuದು ನ

ಸಕಲ

ಧವಾದ

ಶೆರ್ೕಯಸುಸ್ಗಳನುನ್

ಎನುನ್
ನುನ್ವuದರ ಲ್ ಯಾವ ಸಂದೇಹವU ಇಲಲ್.
ದ ಣಾಮಾನ್ಯ

ಶೃಂಗೇ

ಶಾರದಾπೕಠಾ ೕಶವ್ರ

ಪರಮಪUಜಯ್ ಜಗದುಗ್ರು ಶಂಕರಾಚಾಯರ್
ಗಳವರ

ಹಾಗೂ

ತತಕ್ರಕಮಲ

ರ್ೕ ರ್ೕ ಧುಶೇಖರಭಾರ ೕ

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಂದ
ಆ ತ್ಕರು

ಗುರು ನ

ಗುರುಪU ರ್

ಅ ಪ ತರ್ವಾದ

ಯಂದು

ಕೃಪಾಕಟಾಕಷ್ಕೆಕ್
ಭವಯ್ವಾದ

ಉಂಟುಮಾಡುತತ್ದೆ

ಅನಂತ ರ್ೕ ಭೂ ತ

ರ್ೕ ರ್ೕಭಾರ ೕ ೕಥರ್ ಮಹಾಸಾವ್

ಸಂಜಾತರಾದ

ಮಹಾಸಾವ್

ಮ್ಲಲ್ರ ಕತರ್ವಯ್ವಾಗಿದೆ.

ಗಳವರ

ಜಗದುಗ್ರು

ಶಂಕರಾಚಾಯರ್

ಪರಮಾನುಗರ್ಹ

ಗುರುಪU ರ್

ಪಾತರ್ರಾಗ

ಎಂಬ

ಪಾರಾಯಣ

-

ಮತುತ್

ನ

ಸಮಸತ್

ಸದುದೆದ್ೕಶ ಂದ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್

ಎಲೆಲ್ಡೆ

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕ ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಸವ್ರೂಪವನುನ್ ಸೂχಸುವuದಕಾಕ್ಗಿ
ಜಗದುಗ್ರುಗಳವರ ಅಪಪ್ಣೆಯಂತೆ ವೇ. ಬರ್.
ವೇ. ಬರ್.

ರ್ೕ

.

ೕತಾರಾಮಶಮರ್ರು

ರ್ೕ

. .

ದಲಾದ

ವಕುಮಾರಶಮರ್ರು ಮತುತ್
ರ್ೕಮಠದ

ದಾವ್ಂಸ ಂದ

ಗುರುಸಪಯಾರ್ (ಗುರು ನಪUಜೆ) ಎಂಬ ಕಿರು ಪuಸತ್ಕವನುನ್ ತಯಾ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುಸಪಯಾರ್ದ ಲ್ ಗುರುಪU ರ್

ಯ ವೈ ಷಟ್ಯ್, ಗುರುವರೇಣಯ್ರ ಲೋಕೋಪಕಾರ,

“ಶಾರದಾ
ಶಾರದಾ ಶಂಕರ ಭಕತ್ಮಂಡ ”ಯವರು
ಯವರು ಆಚ ಸಬೇಕಾದ ಪಾರಾಯಣಾಕರ್ಮ ಮತುತ್

ಪಾರಾಯಣಕೆಕ್ ಅಗತಯ್ವಾದ ಸೊತ್ೕತರ್ಗಳು ಹಾಗು ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರಶತನಾಮಾವ ಗಳು
ಮುದರ್ಣಗೊಂ ವೆ. ಜಾ , ಮತ,
ಆ ತ್ಕಮಹಾಜನತೆಯು

ಈ

ಂಗ ಮತುತ್ ವಯಸುಸ್ಗಳ ಭೇದ ಲಲ್ದೇ ಸಮಸತ್

ಪ ತರ್ ನದ

ಆಚರಣೆಯನುನ್

ಕೃಪಾಕಟಾಕಷ್ಕೆಕ್ ಪಾತರ್ರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆತ್ೕವೆ.

ಮಾ

ಸದುಗ್ರು ನ

ಗುರುಸೇವಾಧು ೕಣ
ಡಾ॥ . ಆರ್. ಗೌ ೕಶಂಕರ್
ಡಾ
ಆಡ ತಾ ಕಾ ಗಳು
ರ್ೕಶಾರದಾπೕಠ, ಶೃಂಗೇ

ಗುರುಪU ರ್
ಒಂದು ಅಕಷ್ರವನುನ್ ಕ

ಧಮರ್.

ಯ ವೈ ಷಟ್ಯ್

ಕೊಟಟ್ವರನೂನ್ ಗುರುವೆಂದು ಗೌರ ಸುವuದು ನಮಮ್

ೕಗಿರುವಾಗ ಅತಯ್ಂತ ಶೆರ್ೕಷಠ್ವಾದ ಬರ್ಹಮ್ ದೆಯ್ಯನುನ್ ಬೋ ಸುವಂತಹ

ಜಗದುಗ್ರುಗಳ ಲ್ ಎಷೊಟ್ಂದು ಶರ್ದಾಧ್ಭಕಿತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂ ರಬೇಕೆಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಯಸಯ್ ದೇವೇ ಪರಾಭಕಿತ್ಯರ್ಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ।
ತಸೆಯ್ೖತೇ ಕ ತಾ ಹಯ್ಥಾರ್ಃ ಪರ್ಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತಮ್ನಃ ॥

ಯಾರು ಗುರುವನುನ್ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುತಾತ್ನೋ ಮತುತ್ ಗುರು ನ

ಅಪಾರವಾದ ಭಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂ ರುತಾತ್ನೋ, ಅವ ಗೆ ಸಕಲ
ಲ ಸುತತ್ವೆ ಎಂದು ಉಪ ಷತುತ್

ಸುತಾತ್ ಇದೆ.

ಷಯದ ಲ್

ಶೆರ್ೕಯಸುಸ್ಗಳೂ

ಧಮರ್ಮಾಗರ್ವನುನ್ ಬೋ

ಇಹದ ಲ್ ಸುಖ ಶಾಂ ಗಳನುನ್ ಅನುಗರ್ ಸುವuದಲಲ್ದೆ, ಬರ್ಹಮ್ ದೆಯ್ಯನುನ್ ಉಪದೇ
ದುಃಖಮಯವಾದ ಸಂಸಾರಸಾಗರವನುನ್ ದಾ ಸುವವರು ಗುರುಗಳು.
ಆತಮ್ತತತ್ವ್ವನುನ್

ಉಪ ಷತುತ್ಗಳು

ಯಲು ಇχಛ್ಸುವ

ಷಯ್ನು ಗುರುವನಾನ್ಶರ್

ಸುತತ್ವೆ. ಅದನೆನ್ೕ ಭಗವ ಗ್ೕತೆಯಲೂಲ್ಸಹ ತತತ್ವ್ದ ರ್ಗಳೂ

ಾ ಗಳೂ ಆದ ಗುರುಗಳನುನ್ ಷಯ್ನು ಆಶರ್

ತತತ್ವ್ವನುನ್

ಸಬೇಕು ಎಂದು

ಅವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾ

ಅವ ಂದ

ದುಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇ ಸಲಾಗಿದೆ -

ತ ವ್ ಧ್ ಪರ್ ಪಾತೇನ ಪ ಪರ್ಶೆನ್ೕನ ಸೇವಯಾ ।
ಉಪದೇಕಷ್ಯ್ಂ ತೇ
ಅಂತಹ

ಗುರುವರೇಣಯ್ ಂದ

ರತನ್ಸದೃಶರಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ
ರ್ೕಮತ್

ಾ ನಸತ್ತತ್ವ್ದ ರ್ನಃ ॥

ಕೂ ದ

ಅ χಛ್ನನ್

ಪರಂಪರೆಯ ಲ್

ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪರಮಾತಮ್, ಭಗವಾನ್ ವೇದವಾಯ್ಸರು ಮತುತ್

ಶಂಕರಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್ರನುನ್

ಸದಾ ವ ಂದ
ಸುತ್

ಾನಂ

ಶೇಷವಾಗಿ

ಪU

ತದನಂತರ

ದಲೊಗ್ಂಡು ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ ಗುರುವಯರ್ರನುನ್

ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತರ್ರಾಗುವuದು ಗುರುಪU ರ್

1

ಯ ವೈ ಷಟ್ಯ್ವಾಗಿದೆ.

ಭಗವಂತ ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪರಮಾತಮ್
ಭಗವಂತ ದಾವ್ಪರಯುಗದ ಲ್
ಕಂಸಾ

ರ್ೕಕೃಷಣ್ನಾಗಿ ಅವತ

ಅನೇಕ ದುಷಟ್ರನುನ್ ಸಂಹ

ಅಜುರ್ನನನುನ್

,

, ಧಮರ್ವನುನ್ ಕಾಪಾ ,

ಷಟ್ರನುನ್ ಪ ಪಾ

ರುತಾತ್ನೆ. ಹಾಗೆ

ೕ

ತತ್ವಾಗಿಟುಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಸತ್ ಮಾನವಜಾ ಗೂ ಸಕಲವೇದಗಳ

ಸಾರವಾದ ಭಗವ ಗ್ೕತೆಯನುನ್ ಉಪದೇ

ದಾದ್ನೆ.

ಸವೋರ್ಪ ಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗಾಧ್ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ।

ಪಾಥೋರ್ ವತಸ್ಃ ಸು ೕಭೋರ್ಕಾತ್ ದುಗಧ್ಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ॥
ಎಂಬ ಶೊಲ್ೕಕವu – “ ರ್ೕಕೃಷಣ್ನೆಂಬ ಗೋಪಾಲಕನು ಉಪ ಷತುತ್ಗಳೆಂಬ ಗೋವuಗ ಂದ ಮನುಷಯ್ ಗೆ ಮುಕಿತ್ಮಾಗರ್ ತೋ ಸುವ ಭಗವ ಗ್ೕತೆ
ೕರವನುನ್
ಅನುಗರ್
ಇಂತಹ

ಂಬ ಅಮೃತಸಮವಾದ

ದ ಗೆ ಅಜುರ್ನನೆಂಬ ಕರು ಗೆ ಕೊಟುಟ್ ನಂತರ ಸಮಸತ್ ಲೋಕಕೆಕ್
ದನು – ಎಂದು ಗೀತೆಯ ವೈ ಷಟ್ಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕ ಸುತಾತ್ ಇದೆ.ಆದುದ ಂದಲೇ
ಮಹೋಪಕಾರಮಾ ದ

ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪರಮಾತಮ್ನನುನ್

“ಕೃಷಣ್
ಕೃಷಣ್ಂ

ವಂದೇ

ಜಗದುಗ್ರಮ್
ಮ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುತ್ ಸುತೆತ್ೕವೆ.

ಸχಚ್ದಾನಂದರೂಪಾಯ ಕೃಷಾಣ್ಯಾಕಿಲ್ಷಟ್ಕಾ ಣೇ ।
ನ

ೕ ವೇದಾಂತವೇದಾಯ್ಯ ಗುರವೇ ಬು ಧ್ಸಾ ಣೇ ॥

ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪರಮಾತಮ್ನು

ವೇದಾಂತವೇದಯ್ನೂ,

ಸಕಲ ಧವಾದ

ಪ ಹ ಸುವವನೂ, ಸದುಗ್ರುವU ಆಗಿದಾದ್ನೆ. ಅವನನುನ್ ನ
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ಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಕಷಟ್ಗಳನುನ್

ಭಗವಾನ್ ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸರು
ವೇದವಾಯ್ಸರು ಮಹಾ ಷುಣ್ ನ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿರುತಾತ್ರೆ.
ಭಗವ ಗ್ೕತೆಯ

ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪರಮಾತಮ್ನು

ಭೂ ಯೋಗದ ಲ್ “ಮು
ಮು ೕನಾಮಪಯ್ಹಂ ವಾಯ್ಸಃ”
ಃ” - ಮು ಗಳ ಲ್

ನಾನು ವೇದವಾಯ್ಸನೇ ಆಗಿದೆದ್ೕನೆ - ಎಂದು

ದಾದ್ನೆ. ನಾಲುಕ್ ವೇದಗಳನುನ್

ಭಾಗ

ಮಾ ರುವuದ ಂದ ಭಗವಾನ್ ವಾಯ್ಸರನುನ್ ವೇದವಾಯ್ಸರೆಂದೂ, ಬದ ಕಾಶರ್ಮದ ಲ್
ವಾಸಮಾಡುವuದ ಂದ

ಬಾದರಾಯಣರೆಂದೂ,

ಪರಾಶರ

ಮಹ ರ್ಗಳ

ಪuತರ್ರಾಗಿರುವuದ ಂದ ಪಾರಾಶಯರ್ರೆಂದೂ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ನ ಯ
ಜ

ವ್ೕಪದ ಲ್

ದದ್ ಂದ ಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನರೆಂದೂ ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ.
ಭಗವಾನ್ ವೇದವಾಯ್ಸರು ಅನಂತವಾದ ವೇದರಾ ಯನುನ್ ನಾಲುಕ್
ಂಗ
ಂ

ಋಕ್, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ, ಅಥವರ್ ವೇದಗಳನುನ್ ಕರ್

ವೈಶಂಪಾಯನ, ಜೈ

ವೇದಾಂತ

ಸೂತರ್ಗ ಗೆ

ಭಗವತಾಪ್ದ

ತತತ್ವ್ಗಳನುನ್

ಬರ್ಹಮ್ಸೂತರ್ಗಳ ಲ್

ರ್ೕಶಂಕರಾಚಾಯರ್ರು

ಅ ಪಾರ್ಯವನುನ್

ಪರ್ ಪಾದಯ್ವಾದ ಧಮರ್ಗಳನುನ್

ವ

ದೆ

ಬರೆ ರುವ
ಂದು

ಾಸುಗ ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ

ಭಾಷಯ್ವೇ

ಶಾಲ್ಘಿ ದಾದ್ರೆ.

ಈ
ತಮಮ್
ವೇದ

ಸಲು 18 ಮಹಾಪuರಾಣ,
ಒಬಬ್ ಆ ತ್ಕನು ತನನ್

ೕವನದ ಲ್ ಭಗವಂತನನುನ್ ಸುತ್ ಸುವuದಕೂಕ್ ತನನ್ ಇಷಾಟ್ಥರ್ಗಳನುನ್

ಪಡೆಯುವuದಕೂಕ್ ಪ ಸುವ
ವಸಹಸರ್ನಾಮ,
ಸೊತ್ೕತರ್ಗಳು,

ದಾದ್ರೆ.

ರೂπ ದಾದ್ರೆ.

ಉಪಪuರಾಣ ಮತುತ್ ಮಹಾಭಾರತವನೂನ್ ರχ ದಾದ್ರೆ. ಪರ್
ದೈನಂ ನ

ೕಣ ಪೈಲ,

, ಸುಮಂತು ಎಂಬ ಮಹ ರ್ಗ ಗೆ ಉಪದೇ

ಅಗಾಧವಾದ
ಹೃದಗ್ತವಾದ

ಭಾಗಗಳಾಗಿ

ರ್ೕ

ಷುಣ್ಸಹಸರ್ನಾಮ,

ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಸಪತ್ಶ

ರ್ೕ ಲ ತಾಸಹಸರ್ನಾಮ,

ಇತಾಯ್ ಹಲವಾರು ಅಪUವರ್

ರ್ೕ

ವಯ್ಮಂಗಳ

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ಂದ ರχಸಲಪ್ಟಟ್ ಪuರಾಣಾಂತಗರ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಾತರ್ವಲಲ್,

ನಮಮ್ ಧಮರ್ದ ಲ್ ನಾವu ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಮರ್ಗಳು, ಅದರ
ಅನೇಕ ಅಪUವರ್

ಧಾನಗಳು ಇತಾಯ್

ಷಯಗಳನೂನ್ ಸಹ ಪuರಾಣಗಳ ಲ್ ಆ ಮಹಾತಮ್ರು

ದಾದ್ರೆ. ಈ

ೕ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾ ರುವ ವಾಯ್ಸಮಹ ರ್ಗಳು ಜಗದುಗ್ರುಗಳಾಗಿದಾದ್ರೆ.
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ರ್ೕಶಂಕರ ಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್ರು
ಹನೆನ್ರಡು ಶತಮಾನಗಳ

ಂದೆ ನಮಮ್ ಭರತಖಂಡದ ಲ್ ಅವೈ ಕ ಮತಗಳು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ

ಸನಾತನ ವೈ ಕ ಧಮರ್ವu ಬಹಳ

ೕನ ಥ್ ಯನುನ್ ತಲುπದಾಗ ಸಕಲ ದೇವತೆಗ ಂದ

ಪಾರ್ ರ್ತನಾದ

ಕೈಲಾಸವಾ ಯಾದ

ಕೇರಳದ

ಕಾಲ ೕ ೇತರ್ದ ಲ್

ಆಯಾರ್ಂಬಾ

ವಗುರುಗಳೆಂಬ ಪuಣಯ್ದಂಪ ಗ ಗೆ ಪuತರ್ನಾಗಿ

ರ್ೕ ಶಂಕರನೆಂಬ

ನಾಮಧೇಯ ಂದ ಅವತ
ರ್ೕ
ವ್ೕಕ

,

ೕಶವ್ರನು

ದನು.

ಶಂಕರಭಗವತಾಪ್ದರು

ಶಾಸತ್ರ್ಗಳನನ್ಭ

ಪರ

ತಮಮ್

ಎಂಟನೆಯ

ವಯ ನಲೆಲ್ೕ

ರ್ೕಗೋ ಂದಭಗವತಾಪ್ದರನುನ್ ಆಶರ್

, ಅವರ ಸ ನ್ ಯ ಲ್ ಆತಮ್ ದೆಯ್ಯನುನ್ ಅಭ

ಸಕಲ

ವೇದ

ಸಂನಾಯ್ಸಾಶರ್ಮವನುನ್
, ಪರ್ಸಾಥ್ನತರ್ಯ ಭಾಷಯ್ಗಳೇ

ದಲಾದ ಅನೇಕ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ರχ , ಭಾರತದ ಉದದ್ಗಲಕೂಕ್ ಸಂಚ
ಅವೈ ಕ

ಮತಗಳೆಲಲ್ವನೂನ್

ಉಪ ಷತಪ್ರ್ ಪಾದಯ್ವಾದ
ೕಕಷ್ಮಾಗರ್ವನುನ್

ಖಂ

,

ಅದೆವ್ೖತ
ತೋ

ವೈ ಕಧಮರ್ವನುನ್
ದಾಧ್ಂತವನುನ್

ದರು.

ಸನಾತನ

ಎಲಲ್ ಗೂ
ಧಮರ್ವu

ಪuನರುದಧ್

,
,

ಬೋ
ರಂತರವಾಗಿ

ಪರ್ಚಾರದ ಲ್ರಬೇಕೆಂಬ ಮಹೋದೆದ್ೕಶ ಂದ ಭಾರತದ ಪUವರ್, ದ ಣ, ಪ ಚ್ಮ,
ಉತತ್ರ

ಕುಕ್ಗಳ ಲ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಪu ಯ ಲ್

ರ್ೕಗೋವಧರ್ನ πೕಠ, ಶೃಂಗೇ ಯ ಲ್

ರ್ೕಶಾರದಾπೕಠ, ದಾವ್ರಕೆಯ ಲ್ ರ್ೕಕಾ ಕಾπೕಠ, ಬದ ಯ ಲ್ ರ್ೕಜೊಯ್ೕ

ಪ್ೕಠ ಎಂಬ

ನಾಲುಕ್ ಆಮಾನ್ಯ πೕಠಗಳನುನ್ ಸಾಥ್π ದರು. ಅತಯ್ಂತ ಅಲಪ್ವಾದ ತಮಮ್ 32 ವಷರ್ಗಳ
ಅವತಾರದ ಅವ ಯ ಲ್ χರಸಾಥ್
ಮಾ

ಲೋಕೋದಾಧ್ರವನುನ್

ಜಗದುಗ್ರುಗಳಾಗಿರುವuದು ಸವರ್

ಯಾದ ಇಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಯರ್ವನುನ್
ಮಾ ರುವ
ತ.
ತ
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ರ್ೕಶಂಕರಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್ರು

ದ ಣಾಮಾನ್ಯ ರ್ೕಶಾರದಾπೕಠಾ ಪ ಗಳು
ರ್ೕ ಶಂಕರಭಗವತಾಪ್ದ ಂದ ಸಾಥ್ಪನೆಗೊಂಡ ಪರ್ಥಮ ಮತುತ್ ಪರ್ಮುಖವಾದ
ದ ಣಾಮಾನ್ಯ

ರ್ೕಶಾರದಾπೕಠವu

ಗುರುಗಳವರೆಗೆ

ಅ χಛ್ನನ್ವಾದ

ರ್ೕಸುರೇಶವ್ರಾಚಾಯರ್ ಂದ
ಗುರುಪರಂಪರೆ

ಂದ

ಈ πೕಠದ ಲ್ ಬಂದಂತಹ ಪರ್ ಯೊಬಬ್ ಯ ವರೇಣಯ್ರು

ಇಂ ನ

ಶೋ ಸು ತ್ದೆ.

ರ್ೕಶಂಕರಭಗವತಾಪ್ದರು

ದ ಮಾಗರ್ದಲೆಲ್ೕ ವ ರ್ , ಲೋಕಕೆಕ್ ಶೆರ್ೕಯೋಮಾಗರ್ವನುನ್ ಬೋ

ದದ್ಲಲ್ದ,ೆ

ಸವ್ತಃ ಸದಾ ಧಮರ್ ಷಠ್ರಾಗಿ ಸವರ್ ಗೂ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಈ πೕಠದ ಲ್
πೕಠಾ ಪ ಗಳಾಗಿ ರಾರಾ
ರ್ೕ

ದಾಯ್ ೕಥರ್

ರ್ೕ

ದಾಯ್ರಣಯ್

ರ್ೕ

ಸχಚ್ದಾನಂದ

ಮಹಾಸಾವ್
ಮಹಾಸಾವ್

ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕ
ಮಹಾಸಾವ್
ಈ

ಲೋಕೋಪಕಾರಮಾ ದ
ಗಳು,

ರ್ೕ

ಗಳು,

ರ್ೕ

ವಾ ನವ

ನೃ ಂಹ

ಮಹಾಸಾವ್

ಗಳು

ರ್ೕ ಸುರೇಶವ್ರಾಚಾಯರ್ರು,

ಭಾರ ೕ ೕಥರ್

ಮಹಾಸಾವ್

ಗಳು,

ನೃ ಂಹಭಾರ ೕ

ಮಹಾಸಾವ್

ಗಳು,

ಭಾರ ೕ

ಮತುತ್

ಮಹಾಸಾವ್

ರ್ೕ

ಗಳು,

ಅ ನವ

ರ್ೕ

ದಾಯ್ ೕಥರ್

ಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲಾಲ್ ಯ ಶೆರ್ೕಷಠ್ರು ಸವರ್ದಾ ವಂದಯ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ.

ಅ χಛ್ನನ್

ಗುರುಪರಂಪರೆಯನುನ್

ರ್ೕಶಾರದಾπೕಠದ ಲ್

ಸಮಥರ್ವಾಗಿ

ರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ
ಮತುತ್

ಮುಂದುವ

ಜಗದುಗ್ರು

ತತಕ್ರಕಮಲಸಂಜಾತ

ಈಗ

ರ್ೕ ರ್ೕಭಾರ ೕ ೕಥರ್

ಮಹಾಸಾವ್

ಗಳು

ಮಹಾಸಾವ್

ಗಳು ಸವರ್ ಗೂ ಮಾನಯ್ರಾಗಿ ಪರಮ ಪUಜಯ್ರೆ

ಕೊಂ ದಾದ್ರೆ. ಇಂತಹ

ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಲ್ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸತ್ ಗುರುಗಳನುನ್ ಸುತ್

ಅχರ್ಸುವuದು ನಮಮ್

ಕತರ್ವಯ್ವಾಗಿದೆ.
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ರ್ೕ ರ್ೕ ಧುಶೇಖರಭಾರ ೕ

ಗುರುಪU ರ್ಮಾ ಪಾರಾಯಣಕರ್ಮ
1.

ೕಪಪರ್ಜವ್ಲನಮ್

2. ಗುರುಧಾಯ್ನಮ್
3. ಸಂಕಲಪ್ಃ
4. ದ ಣಾಮೂತಯ್ರ್ಷಟ್ಕಮ್
5. ರ್ೕ ಷುಣ್ಷಟಪ್ ೕ ಸೊತ್ೕತರ್ಮ್
6. ರ್ೕಕೃಷಣ್-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ
7. ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸಸುತ್ ಃ
8. ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ
9. ತೋಟಕಾಷಟ್ಕಮ್
10. ರ್ೕಶಂಕರಾಚಾಯರ್-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ
11. ಶೃಂಗೇ ೕ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಸೊತ್ೕತರ್ಮ್
12. ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾ ಸೊತ್ೕತರ್ಮ್
13. ಮಂಗಳಮ್
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ೕಪಪರ್ಜವ್ಲನಮ್
ಕಿಂ ಜೊಯ್ೕ ಸತ್ವ ಭಾನುಮಾನಹ
ೕ ರಾತೌರ್ ಪರ್ ೕಪಾ ಕಂ
ಸಾಯ್ದೇವಂ ರ ೕಪದಶರ್ನ ಧೌ ಕಿಂ ಜೊಯ್ೕ ರಾಖಾಯ್
ೕ।
ಚಕಷ್ುಸತ್ಸಯ್
ೕಲನಾ ಸಮ ೕ ಕಿಂ ೕ ರ್ಯೋ ದಶರ್ನೇ
ಕಿಂ ತತಾರ್ಹಮತೋ ಭವಾನ್ ಪರಮಕಂ ಜೊಯ್ೕ ಸತ್ದ ಮ್ ಪರ್ಭೋ ॥

ಗುರುಧಾಯ್ನಮ್

ಸದಾ ವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ಮಧ ಮಾಮ್ ।
ಅಸಮ್ದಾಚಾಯರ್ಪಯರ್ಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಮ್ ॥
ಗುರವೇ ಸವರ್ಲೋಕಾನಾಂ ಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।
ಧ ೕ ಸವರ್ ದಾಯ್ನಾಂ ದ ಣಾಮೂತರ್ ೕ ನಮಃ ॥
ಈಶವ್ರೋ ಗುರುರಾತೆಮ್ೕ ಮೂ ರ್ಭೇದ ಭಾಗಿನೇ ।
ವೊಯ್ೕಮವಢ್ ವಾಯ್ಪತ್ದೇಹಾಯ ದ ಣಾಮೂತರ್ ೕ ನಮಃ ॥
ಅ ಾನ
ರಾಂಧಸಯ್ ಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕಷ್ುರು
ಕಷ್ುರು ಮ್ೕ ತಂ ೕನ ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರವೇ ನಮಃ ॥
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ಸಂಕಲಪ್ಃ

ರ್ೕಪರ

ಮ

ೕಪಾತತ್–ಸಮಸತ್–ದು ತಕಷ್ಯದಾವ್ರಾ

ೕಶವ್ರπರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ ಸವೇರ್ಷಾಂ ಆ ತ್ಕಮಹಾಜನಾನಾಂ

ೇಮಸೆಥ್ೖಯರ್–
ಯರ್ ೕಯರ್ ಜಯ–ಅಭಯ
ಜಯ ಅಭಯ–ಆಯುರಾರೆ
ಆಯುರಾರೋಗಯ್–

ಐಶವ್ಯಾರ್ ವೃದಧ್ಯ್ಥರ್ಂ, ಸಮಸತ್–ದು ತೋಪಶಾಂತಯ್ಥರ್ಂ,

ಸಮಸತ್–ಮಂಗಲಾವಾಪತ್ಯ್ಥರ್ಂ, ಸಮಸತ್–ಅಭುಯ್ದಯಾಥರ್ಂ ಚ,

ಧಮಾರ್ಥರ್–ಕಾಮ
ಧಮಾರ್ಥರ್
ಕಾಮ

ೕ ಾಖಯ್–ಚತು ರ್ಧಪuರುಷಾಥರ್ ದಧ್ಯ್ಥರ್ಂ,

ರ್ೕಸದುಗ್ರುಪರ್ಸಾದೇನ ಸ ವ್ದಾಯ್–ಸದುಬ್ ಧ್ಪಾರ್ಪತ್ಯ್ಥರ್ಂ,
χತತ್ಶಾಂ –ಸುಖಸಂತೆ
ಸುಖಸಂತೋಷಾದಯ್ ವೃದಧ್ಯ್ಥರ್ಂ,

ದೇಶೋಪಪಲ್ವ ವೃತತ್ಯ್ಥರ್ಂ, ರ್ೕಸದುಗ್ರು–πರ್
ು πರ್ೕತಯ್ಥರ್ಂ,

ರ್ೕಕೃಷಣ್- ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ- ರ್ೕಶಂಕರ-ಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್
ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾ -ಪಾರಾಯಣಂ ಕ ಷೆಯ್ೕ ॥
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ದ ಣಾಮೂತಯ್ರ್ಷಟ್ಕಂ
ಶವ್ಂ ದಪರ್ಣದೃಶಯ್ಮಾನನಗ ೕತುಲಯ್ಂ ಜಾಂತಗರ್ತಂ
ಪಶಯ್ನಾನ್ತಮ್ ಮಾಯಯಾ ಬ

ಯಃ ಸಾ ಾತುಕ್ರುತೇ ಪರ್ಬೋಧಸಮ
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ವೋದೂಭ್ತಂ ಯಥಾ ದರ್ಯಾ ।
ೕ ಸಾವ್ತಾಮ್ನ

ೕವಾದವ್ಯಂ

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೧
೧॥

ೕಜಸಾಯ್ಂತ ವಾಂಕುರೋ ಜಗ ದಂ ಪಾರ್ಙಿನ್ ರ್ಕಲಪ್ಂ ಪuನ-

ಮಾರ್ಯಾಕ ಪ್ತದೇಶಕಾಲಕಲನಾವೈχತರ್ಯ್χ ರ್ೕಕೃತಮ್ ।

ಮಾಯಾ ೕವ ಜೃಂಭಯತಯ್π ಮಹಾಯೋಗೀವ ಯಃ ಸೆವ್ೕಚಛ್ಯಾ
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೨
೨॥

ಯಸೆಯ್ೖವ ಸುಫ್ರಣಂ ಸದಾತಮ್ಕಮಸತಕ್ಲಾಪ್ಥರ್ಗಂ ಭಾಸತೇ

ಸಾ ಾತತ್ತತ್ವ್ಮ ೕ ವೇದವಚಸಾ ಯೋ ಬೋಧಯತಾಯ್ ರ್ತಾನ್ ।

ಯತಾಸ್ ಾತಕ್ರಣಾದಭ್ವೇನನ್ ಪuನರಾವೃ ತ್ಭರ್ವಾಂಭೋ ಧೌ
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೩
೩॥

ನಾನಾχಛ್ದರ್ಘಟೋದರ ಥ್ತಮಹಾ ೕಪಪರ್ಭಾಭಾಸವ್ರಂ

ಾನಂ ಯಸಯ್ ತು ಚಕಷ್ುರಾ ಕರಣದಾವ್ರಾ ಬ ಃ ಸಪ್ಂದತೇ ।

ಜಾನಾ

ೕ ತ

ೕವ ಭಾಂತಮನುಭಾತೆಯ್ೕತತಸ್ಮಸತ್ಂ ಜಗತ್-

ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್
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ೕ ॥೪॥

ದೇಹಂ ಪಾರ್ಣಮπೕಂ ರ್ಯಾಣಯ್π ಚಲಾಂ ಬು ಧ್ಂ ಚ ಶೂನಯ್ಂ ದುಃ
ತ್ರ್ೕಬಾಲಾಂಧಜಡೋಪಮಾಸತ್ವ್ಹ

ಮಾಯಾಶಕಿತ್ ಲಾಸಕ ಪ್ತಮಹಾವಾಯ್
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ಭಾರ್ಂತಾ ಭೃಶಂ ವಾ ನಃ ।

ೕಹಸಂಹಾ ಣೇ

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೫
೫॥

ರಾಹುಗರ್ಸತ್ ವಾಕರೇಂದುಸದೃಶೋ ಮಾಯಾಸಮಾಚಾಛ್ದನಾತ್

ಸನಾಮ್ತರ್ಃ ಕರಣೋಪಸಂಹರಣತೋ ಯೋಽಭೂತುಸ್ಷುಪತ್ಃ ಪuಮಾನ್ ।

ಪಾರ್ಗಸಾವ್ಪಸ್

ಪರ್ಬೋಧಸಮ

ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ಯಃ ಪರ್ತಯ್

ಾಯತೇ

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೬
೬॥

ಬಾಲಾಯ್ ಷವ್π ಜಾಗರ್ದಾ ಷು ತಥಾ ಸವಾರ್ಸವ್ವಸಾಥ್ಸವ್π
ವಾಯ್ವೃತಾತ್ಸವ್ನುವತರ್ಮಾನಮಹ

ತಯ್ಂತಃ ಸುಫ್ರಂತಂ ಸದಾ ।

ಸಾವ್ತಾಮ್ನಂ ಪರ್ಕ ೕಕರೋ ಭಜತಾಂ ಯೋ ಮುದರ್ಯಾ ಭದರ್ಯಾ
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ಶವ್ಂ ಪಶಯ್ ಕಾಯರ್ಕಾರಣತಯಾ ಸವ್ಸಾವ್

ೕ॥೭
೭॥

ಸಂಬಂಧತಃ

ಷಾಯ್ಚಾಯರ್ತಯಾ ತಥೈವ πತೃಪuತಾರ್ದಾಯ್ತಮ್ನಾ ಭೇದತಃ ।

ಸವ್ಪೆನ್ೕ ಜಾಗರ್ ವಾ ಯ ಏಷ ಪuರುಷೋ ಮಾಯಾಪ ಭಾರ್
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ತಃ

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್

ೕ॥೮
೮॥

ಭೂರಂಭಾಂಸಯ್ನಲೋಽ ಲೋಽಮಬ್ರಮಹನಾರ್ಥೋ ಮಾಂಶುಃ ಪuಮಾನ್
ಇತಾಯ್ಭಾ ಚರಾಚರಾತಮ್ಕ

ದಂ ಯಸೆಯ್ೖವ ಮೂತಯ್ರ್ಷಟ್ಕಮ್ ।

ನಾನಯ್ ಕ್ಂಚನ ದಯ್ತೇ ಮೃಶತಾಂ ಯಸಾಮ್ತಪ್ರಸಾಮ್ ವ್ಭೋಃ
ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರುಮೂತರ್

ೕ ನಮ ಇದಂ ರ್ೕದ ಣಾಮೂತರ್
10

ೕ॥೯
೯॥

ಸವಾರ್ತಮ್ತವ್

ಸುಫ್ ೕಕೃತ

ದಂ ಯಸಾಮ್ದಮು ಮ್ಂಸತ್ವೇ

ತೇನಾಸಯ್ ಶರ್ವಣಾತತ್ದಥರ್ಮನನಾದಾಧ್ಯ್ನಾಚಚ್ ಸಂಕೀತರ್ನಾತ್ ।

ಸವಾರ್ತಮ್ತವ್ಮಹಾ ಭೂ ಸ ತಂ ಸಾಯ್ ೕಶವ್ರತವ್ಂ ಸವ್ತಃ

ಧೆಯ್ೕತತ್ತುಪ್ನರಷಟ್ಧಾ ಪ ಣತಂ ಚೈಶವ್ಯರ್ಮವಾಯ್ಹತಮ್ ॥ ೧೦
೧೦॥
॥ಇ

ರ್ೕಮಚಛ್ಂಕರ ಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್
ರ್ೕ ದ ಣಾಮೂತಯ್ರ್ಷಟ್ಕಮ್
ಮ್॥

11

ರχತಂ

ರ್ೕ ಷುಣ್ಷಟಪ್ ೕ ಸೊತ್ೕತರ್ಮ್
ಅ ನಯಮಪನಯ ಷೊಣ್ೕ
ದಮಯ ಮನಃ ಶಮಯ ಷಯಮೃಗತೃಷಾಣ್ಮ್ ।
ಭೂತದಯಾಂ ಸಾತ್ರಯ
ತಾರಯ ಸಂಸಾರಸಾಗರತಃ
॥1॥
ವಯ್ಧು ೕಮಕರಂದೇ
ಪ ಮಲಪ ಭೋಗಸχಚ್ದಾನಂದೇ ।
ರ್ೕಪ ಪದಾರ ಂದೇ
ಭವಭಯಖೇದχಛ್ದೇ ವಂದೇ

॥2॥

ಸತಯ್π ಭೇದಾಪಗ ೕ
ನಾಥ ತವಾಹಂ ನ ಮಾಮಕೀನಸತ್ವ್ಮ್ ।
ಸಾಮುದೊರ್ೕ ತರಂಗಃ
ಕವ್ಚನ ಸಮುದೊರ್ೕ ನ ತಾರಂಗಃ

॥3॥

ಉದಧ್ೃತನಗ ನಗ ದನುಜ
ದನುಜಕುಲಾಽ ತರ್ ತರ್ಶ ದೃಷೆಟ್ೕ ।
ದೃಷೆಟ್ೕ ಭವ ಪರ್ಭವ
ನ ಭವ ಕಿಂ ಭವ ರಸಾಕ್ರಃ

॥4॥

12

ಮತಾಸ್ಯ್ ರವತಾರೈಃ
ಅವತಾರವತಾಽವತಾ ಸದಾ ವಸುಧಾಮ್
ಪರ ೕಶವ್ರ ಪ ಪಾಲೊಯ್ೕ
ಭವತಾ ಭವತಾಪ ೕತೋಽಹಮ್

5

ದಾ

ೕದರ ಗುಣಮಂ ರ
ಸುಂದರವದನಾರ ಂದ ಗೋ ಂದ ।
ಭವಜಲ ಮಥನಮಂದರ
ಪರಮಂ ದರಮಪನಯ ತವ್ಂ ೕ

6

ನಾರಾಯಣ ಕರುಣಾಮಯ
ಶರಣಂ ಕರವಾ ತಾವಕೌ ಚರಣೌ ।
ಇ ಷಟಪ್ ೕ ಮ ೕ ೕ
ವದನಸರೋಜೇ ಸದಾ ವಸತು

॥7॥

॥ಇ

ರ್ೕಮಚಛ್ಂಕರ ಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್
ರ್ೕ ಷುಣ್ಷಟಪ್ ೕಸೊತ್ೕತರ್ಮ್ ॥

13

ರχತಂ

ರ್ೕಕೃಷಣ್-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ
ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮದರ್ನಮ್ ।
ದೇವಕೀಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷಣ್ಂ ವಂದೇ ಜಗದುಗ್ರುಮ್ ॥
ರ್ೕಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ

ಕಮಲಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ

ವಸುದೇವಾತಮ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಪuಣಾಯ್ಯ ನಮಃ

ೕಲಾಮಾನುಷ- ಗರ್ಹಾಯ ನಮಃ

ರ್ೕವತಸ್ಕೌಸುತ್ಭಧರಾಯ ನಮಃ

ಯಶೋದಾವತಸ್ಲಾಯ ನಮಃ
ಹರ

ೕ ನಮಃ

10

ಚತುಭುರ್ಜಾತತ್-ಚಕಾರ್ -ಗದಾ-ಗದಾ

ಶಂಖಾದುಯ್ದಾಯುಧಾಯ ನಮಃ

ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ರ್ೕಶಾಯ ನಮಃ

ನಂದಗೋಪπರ್ಯಾತಮ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾ ಣೇ ನಮಃ
14

ಬಲಭದರ್πರ್ಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ
ಪUತನಾ ೕ ತಹರಾಯ ನಮಃ
ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ

ನಂದವರ್ಜಜನಾನಂ ನೇ ನಮಃ

ಸχಚ್ದಾನಂದ ಗರ್ಹಾಯ ನಮಃ
ನವ ೕತ

20

ಪಾತ್ಂಗಾಯ ನಮಃ

ನವ ೕತನಟಾಯ ನಮಃ
ಅನಘಾಯ ನಮಃ

ನವ ೕತನವಾಹಾರಾಯ ನಮಃ

ಮುಚುಕುಂದಪರ್ಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಷೋಡಶ ತ್ರ್ೕಸಹಸೆರ್ೕಶಾಯ ನಮಃ
ರ್ಭಂಗಿನೇ ನಮಃ

ಮಧುರಾಕೃತ

ೕ ನಮಃ

ಶುಕವಾಗಮೃತಾ ಧ್ೕಂದವೇ ನಮಃ
ಗೋ ಂದಾಯ ನಮಃ
ಗೋ ದಾಂ ಪತ

30

ೕ ನಮಃ

ವತಸ್ವಾಟಚರಾಯ ನಮಃ
ಅನಂತಾಯ ನಮಃ

ಧೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ

ತೃ ೕಕೃತ ತೃಣಾವತಾರ್ಯ ನಮಃ
15

ಯಮಲಾಜುರ್ನಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಉತಾತ್ನತಾಲಭೇತೆತ್ರ್ೕ ನಮಃ
ತಮಾಲಶಾಯ್ಮಲಾಕೃತ

ೕ ನಮಃ

ಗೋಪಗೋπೕಶವ್ರಾಯ ನಮಃ
ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ

40

ಕೋ ಸೂಯರ್ಸಮಪರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಇಲಾಪತ

ೕ ನಮಃ

ಪರಸೆಮ್ೖ ಜೊಯ್ೕ ಷೇ ನಮಃ

ಯಾದವೇಂದಾರ್ಯ ನಮಃ
ಯದೂದವ್ಹಾಯ ನಮಃ
ವನಮಾ ನೇ ನಮಃ
πೕತವಾಸಸೇ ನಮಃ

ಪಾ ಜಾತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ

ಗೋವಧರ್ನಾಚಲೋದಧ್ತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ
ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ

50

ಸವರ್ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಅಜಾಯ ನಮಃ

ರಂಜನಾಯ ನಮಃ

ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ

ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ

16

ಮಧುಘೆನ್ೕ ನಮಃ

ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ

ದಾವ್ರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಬ ನೇ ನಮಃ

ಬೃಂದಾವನಾಂತ-ಸಂಚಾ ಣೇ ನಮಃ

60

ತುಲ ೕದಾಮ-ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಸಯ್ಮಂತಕಮಣೇಹರ್ತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ
ನರನಾರಾಯಣಾತಮ್ಕಾಯ ನಮಃ

ಕುಬಾಜ್-ಕೃಷಾಣ್ಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಮಾ

ನೇ ನಮಃ

ಪರಮಪUರುಷಾಯ ನಮಃ

ಮು ಟ್ಕಾಸುರ-ಚಾಣೂರಾಸುರ-ಚಾಣೂರ

ಮಲಲ್ಯುದಧ್- ಶಾರದಾಯ ನಮಃ

ಸಂಸಾರವೈ ಣೇ ನಮಃ
ಕಂಸಾರ

ಮುರಾರ

ೕ ನಮಃ

ೕ ನಮಃ

70

ನರಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ

ಅನಾ -ಬರ್ಹಮ್ಚಾ ಣೇ ನಮಃ

ಕೃಷಾಣ್ವಯ್ಸನ-ಕಷರ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಶುಪಾಲ ರಶೆಛ್ೕತೆರ್ೕ ನಮಃ

17

ದುಯೋರ್ಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ದುರಾಕೂರ್ರ-ವರದಾಯ ನಮಃ
ಶವ್ರೂಪಪರ್ದಶರ್ಕಾಯ ನಮಃ

ಸತಯ್ವಾಚೇ ನಮಃ

ಸತಯ್ಸಂಕಲಾಪ್ಯ ನಮಃ

ಸತಯ್ಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ
ಜ

80

ನೇ ನಮಃ

ಸುಭದಾರ್-ಪUವರ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಷಣ್ವೇ ನಮಃ

ೕಷಮ್ಮುಕಿತ್-ಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಜಗದುಗ್ರವೇ ನಮಃ

ಜಗನಾನ್ಥಾಯ ನಮಃ

ವೇಣುನಾದ- ಶಾರದಾಯ ನಮಃ

ವೃಷಭಾಸುರ- ಧ ಂ ನೇ ನಮಃ

ಬಾಣಾಸುರ-ಕರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಯು

ಠ್ರ-ಪರ್ ಷಾಠ್ತೆರ್ೕ ನಮಃ

90

ಬ ರ್ಬಹಾರ್ವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಪಾಥರ್ಸಾರಥ

ೕ ನಮಃ

ಅವಯ್ಕಾತ್ಯ ನಮಃ

ಗೀತಾಮೃತ-ಮಹೋದಧ

ೕ ನಮಃ
18

ಕಾ ೕಯ-ಫ ಮಾ ಕಯ್-ರಂ ತದಾ

ರ್ೕಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ

ೕದರಾಯ ನಮಃ

ಯಜಞ್ಭೋಕೆತ್ರ್ೕ ನಮಃ

ದಾನವೇಂದರ್- ನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಪರಸೆಮ್ೖಬರ್ಹಮ್ಣೇ ನಮಃ

100

ಪನನ್ಗಾಶನ-ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಜಲಕಿರ್ೕಡಾ-ಸಮಾಸಕತ್-

ಗೋπೕವಸಾತ್ರ್ಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ

ಪuಣಯ್ಶೊಲ್ೕಕಾಯ ನಮಃ
ೕಥರ್ಕರಾಯ ನಮಃ

ವೇದವೇದಾಯ್ಯ ನಮಃ

ದಯಾ ಧ

ೕ ನಮಃ

ಸವರ್ ೕಥಾರ್ತಮ್ಕಾಯ ನಮಃ

ಸವರ್ಗರ್ಹ-ರೂπಣೇ ನಮಃ
ಪರಾತಪ್ರಾಯ ನಮಃ

ರ್ೕಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ಸಾವ್

19

ನೇ ನಮಃ

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸಸುತ್ ಃ

ವಾಯ್ಸಂ ವ ಷಠ್ನಪಾತ್ರಂ ಶಕೆತ್ೕಃ ಪೌತರ್ಮಕಲಮ್ಷಮ್ ।
ಪರಾಶರಾತಮ್ಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋ ಮ್ ॥
ವಾಯ್ಸಾಯ ಷುಣ್ರೂಪಾಯ ವಾಯ್ಸರೂಪಾಯ ಷಣ್ವೇ ।
ನ ೕ ವೈ ಬರ್ಹಮ್ ಧ ೕ ವಾ ಷಾಠ್ಯ ನ ೕ ನಮಃ ॥
ಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನಂ ವಾಯ್ಸಂ ಸವರ್ಲೋಕ ತೇ ರತಮ್ ।
ವೇದಾಬಜ್ಭಾಸಕ್ರಂ ವಂದೇ ಶಮಾ ಲಯಂ ಮು ಮ್ ॥
ವೇದವಾಯ್ಸಂ ಸಾವ್ತಮ್ರೂಪಂ ಸತಯ್ಸಂಧಂ ಪರಾಯಣಮ್ ।
ಶಾಂತಂ ತೇಂ ರ್ಯಕೊರ್ೕಧಂ ಸ ಷಯ್ಂ ಪರ್ಣಮಾಮಯ್ಹಮ್ ॥
ಅಚತುವರ್ದನೋ ಬರ್ಹಾಮ್ ವ್ಬಾಹುರಪರೋ ಹ ಃ ।
ಅಫಾಲಲೋಚನಃ ಶಂಭುಃ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ ॥
ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಮ್ ।
ಸೂತರ್ಭಾಷಯ್ಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪuನಃ ಪuನಃ ॥
ಬರ್ಹಮ್ಸೂತರ್ಕೃತೇ ತಸೆಮ್ೖ ವೇದವಾಯ್ಸಾಯ ವೇಧಸೇ ।
ಾನಶಕತ್ಯ್ವತಾರಾಯ ನ ೕ ಭಗವತೋ ಹರೇಃ ॥
ವಾಯ್ಸಃ ಸಮಸತ್ಧಮಾರ್ಣಾಂ ವಕಾತ್ ಮು ವರೇ ತಃ ।
χರಂ ೕ ೕ ೕಘರ್ಮಾಯುದರ್ದಾತು ಜ ಲೋ ಮಮ ॥
20

ಪರ್ ಾಬಲೇನ ತಪಸಾ ಚತುವೇರ್ದ ಭಾಜಕಃ ।
ಕೃಷಣ್ದೆವ್ೖಪಾಯನೋ ಯಶಚ್ ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಜಟಾಧರಸತ್ಪೋ ಷಠ್ಃ ಶುದಧ್ಯೋಗೋ ತೇಂ ರ್ಯಃ ।
ಕೃಷಾಣ್ ನಧರಃ ಕೃಷಣ್ಸತ್ಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಭಾರತಸಯ್ ಧಾತಾ ಚ ವ್ ೕಯ ಇವ ಯೋ ಹ ಃ ।
ಹ ಭಕಿತ್ಪರೋ ಯಶಚ್ ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಜಯ ಪರಾಶರ ಸೂನುಃ
ಸತಯ್ವ ೕ ಹೃದಯನಂದನೋ ವಾಯ್ಸಃ ।
ಯಸಾಯ್ಸಯ್ ಕಮಲ ಗ ತಂ
ಭಾರತಮಮೃತಂ ಜಗ ಪ್ಬ ॥
ವೇದ ಭಾಗ ಧಾತೆರ್ೕ
ಮಲಾಯ ಬರ್ಹಮ್ಣೇ ನ ೕ
ಸಕಲಧೃ ಹೇತುಸಾಧನಸೂತರ್ಸೃಜೇ
ಸತಯ್ವತಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಮತೇ ॥

ಶವ್ದೃಶೇ ।

ವೇದಾಂತವಾಕಯ್ಕುಸುಮಾ ಸಮಾ ಚಾರು
ಜಗರ್ಂಥ ಸೂತರ್ ಚ ೕನ ಮನೋಹರೇಣ ।
ೕ ಾ ರ್ಲೋಕ ತಕಾಮನಯಾ ಮು ಯರ್ಃ
ತಂ ಬಾದರಾಯಣಮಹಂ ಪರ್ಣಮಾ ಭಕಾತ್ಯ್ ॥
21

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ
ವಾಯ್ಸಂ ವ ಷಠ್ ನಪಾತ್ರಂ ಶಕೆತ್ೕಃ ಪೌತರ್ಮಕಲಮ್ಷಮ್ ।

ಪರಾಶರಾತಮ್ಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋ

ಮ್ ॥

ವಾಯ್ಸಾಯ ನಮಃ

ದೆವ್ೖಪಾಯನಾಯ ನಮಃ
ಶೆರ್ೕಷಾಠ್ಯ ನಮಃ

ಸತಾಯ್ತಮ್ನೇ ನಮಃ

ಬಾದರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಮುನ

ೕ ನಮಃ

ಸತಯ್ವ ೕಪuತಾರ್ಯ ನಮಃ
ಶುಕತಾತಾಯ ನಮಃ
ತಪೋ ಧ

ೕ ನಮಃ

ವ ಷಠ್ನಪೆತ್ರ್ೕ ನಮಃ

10

ಸವರ್ ಾಯ ನಮಃ

ಷುಣ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ

ದಯಾ ಧ

ೕ ನಮಃ

ಪರಾಶರಾತಮ್ಜಾಯ ನಮಃ
ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ

ಶಕಿತ್ಪೌತಾರ್ಯ ನಮಃ
22

ಗುಣಾಂಬುಧ

ಕೃಷಾಣ್ಯ ನಮಃ

ೕ ನಮಃ

ವೇದ ಭಕೆತ್ರ್ೕ ನಮಃ

ಬರ್ಹಮ್ಸೂತರ್ಕೃತೇ ನಮಃ

20

ಅವಯ್ಯಾಯ ನಮಃ

ಮಹಾಯೋಗೀಶವ್ರಾಯ ನಮಃ
ಸೌಮಾಯ್ಯ ನಮಃ
ಧನಾಯ್ಯ ನಮಃ

πಂಗಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
χೕರಾ ನಧರಾಯ ನಮಃ
ರ್ೕಮತೇ ನಮಃ

ಅಷಾಟ್ದಶ-ಪuರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ
ದಂ ನೇ ನಮಃ

ಕಮಂಡಲು-ಧರಾಯ ನಮಃ

30

ಕುರುವಂಶ-ಪರ್ವಧರ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಮರ್ಮಾಯ ನಮಃ

ರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
ಷಕ್ಲಂಕಾಯ ನಮಃ
ರಂಜನಾಯ ನಮಃ

ತೇಂ ರ್ಯಾಯ ನಮಃ

23

ತಕೊರ್ೕಧಾಯ ನಮಃ

ಸಮ್ೃ ಕತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ
ಮಹಾಕವ

ೕ ನಮಃ

ತತತ್ವ್ ಾ ನೇ ನಮಃ

40

ತತತ್ವ್ಬೋಧಕತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ

ಕಾ ೕ ವಾಸಭುವೇ ನಮಃ

ಮಹಾಭಾರತ-ಕತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ
χರ ೕ ನೇ ನಮಃ
ಮಹಾಮತ

ೕ ನಮಃ

ಸಜಜ್ನಾನುಗರ್ಹಪರಾಯ ನಮಃ
ಸತಯ್ವಾ ನೇ ನಮಃ

ದೃಢವರ್ತಾಯ ನಮಃ

ಬದಯಾರ್ಶರ್ಮ-ಸಂಚಾ ಣೇ ನಮಃ

ಕೋ ಸೂಯರ್-ಸಮಪರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ರ್ಪuಂಡರ್- ಲಸತಾಫ್ಲಾಯ ನಮಃ

ಅಷಾಟ್ ಂಶ -ರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ
ರ ೕಂದು

ತ- ಷಾಯ್ಢಾಯ್ಯ ನಮಃ

ಸು ೕಲಾಯ ನಮಃ

ಯ ಪU ತಾಯ ನಮಃ

ವೈಯಾಘ ಚಮರ್-ವಸನಾಯ ನಮಃ
24

50

χನುಮ್ದಾರ್- ಲಸತಕ್ರಾಯ ನಮಃ

ರುದಾರ್ಕಷ್ಮಾಲಾ-ಭೂಷಾಢಾಯ್ಯ ನಮಃ
ಕ ಪಾಪ- ವಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಧಮಾರ್ಶವ್

ೕಧ-ಸಂದೇಷೆಟ್ರ್ೕ ನಮಃ

60

ಸಂಜಯ- ಾನದೃ ಟ್ದಾಯ ನಮಃ
ಧೃತರಾಷಾಟ್ರ್ಪತಯ್ದ ರ್ನೇ ನಮಃ

ದುರಾ -ಪರ್ಪU ತಾಯ ನಮಃ

ಪuತರ್

ೕಹ-ವಾಯ್ಕುಲಾತಮ್ನೇ ನಮಃ

ಜನಕ- ಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಕಮರ್ಠಾಯ ನಮಃ

ೕಘರ್ದೇಹಾಢಾಯ್ಯ ನಮಃ

ದಭಾರ್ ೕನಾಯ ನಮಃ
ವರಪರ್ದಾಯ ನಮಃ

ಯಾಮುನ ವ್ೕಪ-ಜನನಾಯ ನಮಃ

ೕ ೋಪಾಯ-ಪರ್ದಶರ್ಕಾಯ ನಮಃ

ಋ ಪUಜಾಯ್ಯ ನಮಃ
ಬರ್ಹಮ್ ಧ

ೕ ನಮಃ

ಖಾವತೇ ನಮಃ

ಜ ಲಾಯ ನಮಃ
25

70

ಪರಾಯ ನಮಃ

ಅಷಾಟ್ಂಗಯೋಗ- ರತಾಯ ನಮಃ
ಸವರ್

ಧ್-ಸಮ ವ್ತಾಯ ನಮಃ

ಗಾಂಧಾ ೕಗಭರ್-ಸಂರ ಾಯ ನಮಃ

ಪಾಂಡವπರ್ೕ -ಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ

80

ವಸುಭೂಪಾಲ-ದೌ ತಾರ್ಯ ನಮಃ
ದೊರ್ೕಣನಂದನ-ಶಾಪದಾಯ ನಮಃ
ವಾಯ್ಸಕಾ ೕಸದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ

ನರನಾರಾಯಣಾಚರ್ಕಾಯ ನಮಃ

ತೊಯ್ೕಪವಾಸ-ಸಂತುಷಾಟ್ಯ ನಮಃ

ಪರ ಂಸಾ-ಪರಾಙುಮ್ಖಾಯ ನಮಃ
ವಪUಜೈಕ ರತಾಯ ನಮಃ

ಸುರಾಸುರಸುಪU ತಾಯ ನಮಃ
ಸವರ್ ೇತರ್ ವಾ ನೇ ನಮಃ

ಸವರ್ ೕಥಾರ್ವಗಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಯು

ಠ್ರಾ ಷೇಕೆತ್ರ್ೕ ನಮಃ

ಸಮ್ೃ ಮಾತಾರ್ಪತ್-ಸ ನ್ಧ
ರ್ಕಾಲ ಾಯ ನಮಃ

ೕ ನಮಃ

ಶುದಾಧ್ತಮ್ನೇ ನಮಃ
26

90

ರ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ

ರಾಮಯಾಯ ನಮಃ

ಊಧ ರ್ರೇತಸೇ ನಮಃ
ಮಾತೃಭಕಾತ್ಯ ನಮಃ
ಚ್ಂತಾಯ ನಮಃ

ಮರ್ಲಾಶಯಾಯ ನಮಃ

100

ರೂಪಾಂತರ-ಚರಾಯ ನಮಃ
ಪUಜಾಯ್ಯ ನಮಃ

ಸದಾ ಷಯ್ಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ
ೇಶವ್ರ-ಪರ್ ಷಾಠ್ತೆರ್ೕ ನಮಃ

ರವದಾಯ್ಯ ನಮಃ

ರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ

ಸವರ್ಭೂತ-ಹೃದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ

ಸವೇರ್ಷಾಟ್ಥರ್-ಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ನಮಃ

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸಾಯ
ಸಾಯ ನಮಃ

27

ತೋಟಕಾಷಟ್ಕಮ್
ತಾಖಿಲಶಾಸತ್ರ್ಸುಧಾಜಲಧೇ

ಮ ತೋಪ ಷತಕ್ ತಾಥರ್ ಧೇ ।
ಹೃದ ೕ ಕಲ ೕ ಮಲಂ ಚರಣಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥1॥

ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಭವಸಾಗರದುಃಖ ದೂನಹೃದಮ್ ।
ರಚಯಾಖಿಲದಶರ್ನತತತ್ವ್ ದಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥2॥

ಭವತಾ ಜನತಾ ಸುಖಿತಾ ಭ ತಾ
ಜಬೋಧ ಚಾರಣಚಾರುಮತೇ ।
ಕಲ ೕಶವ್ರ ೕವ ವೇಕ ದಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥3॥

ಭವ ಏವ ಭವಾ
ೕ ತರಾಂ
ಸಮಜಾಯತ ಚೇತ ಕೌತುಕಿತಾ ।
ಮಮ ವಾರಯ
ೕಹಮಹಾಜಲ ಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥4॥

28

ಸುಕೃತೇಽ ಕೃತೇ ಬಹುಧಾ ಭವತೋ
ಭ ತಾ ಪದದಶರ್ನಲಾಲಸತಾ ।
ಅ

ೕನ

ಮಂ ಪ ಪಾಲಯ ಮಾಂ

ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ

ೕ ಶರಣಮ್

॥5॥

ಜಗ ೕಮ ತುಂ ಕ ತಾಕೃತಯೋ
ಚರಂ ಮಹಾಮಹಸಶಛ್ಲತಃ ।
ಅ ಮಾಂಶು ವಾತರ್ ಭಾ ಗುರೋ
ಭವ ಶಂಕರ ದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥6॥

ಗುರುಪuಂಗವ ಪuಂಗವಕೇತನ ತೇ
ಸಮತಾಮಯತಾಂ ನ ಕೋಽπ ಸು ೕಃ ।
ಶರಣಾಗತವತಸ್ಲ ತತತ್ವ್ ಧೇ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್

॥7॥

ತಾ ನ ಮಯಾ ಶದೈಕಕಲಾ
ನ ಚ ಕಿಂಚನಕಾಂಚನಮ ತ್ ಗುರೋ
ದುರ್ತ ೕವ ಧೇ ಕೃಪಾಂ ಸಹಜಾಂ
ಭವ ಶಂಕರದೇ ಕ ೕ ಶರಣಮ್
॥ಇ
ಇ

ರ್ೕತೋಟಕಾಚಾಯರ್

29

8

ರχತಂ ತೋಟಕಾಷಟ್ಕಮ್ ॥

ರ್ೕಶಂಕರಾಚಾಯರ್-ಅಷೊಟ್ೕತತ್ರ-ಶತನಾಮಾವ ಃ

ಶುರ್ ಸಮ್ೃ ಪuರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಮ್ ।
ನಮಾ ಭಗವತಾಪ್ದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ॥
ರ್ೕಶಂಕರಾಚಾಯರ್ವಯಾರ್ಯ ನಮಃ

ಬರ್ಹಾಮ್ನಂದಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಅ ಾನ

ರಾ ತಾಯ್ಯ ನಮಃ

ಸು ಾನಾಂಬು ಚಂದರ್ಮಸೇ ನಮಃ
ವಣಾರ್ಶರ್ಮಪರ್ ಷಾಠ್ತೆರ್ೕ ನಮಃ
ರ್ೕಮತೇ ನಮಃ

ಮುಕಿತ್ಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಷೊಯ್ೕಪದೇಶ ರತಾಯ ನಮಃ

ಭಕಾತ್ ೕಷಟ್ಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಸೂಕಷ್ಮ್ತತತ್ವ್ರಹಸಯ್ ಾಯ ನಮಃ

10

ಕಾಯಾರ್ಕಾಯರ್ಪರ್ಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
ಾನಮುದಾರ್ಂχತಕರಾಯ ನಮಃ

ಷಯ್ಹೃತಾತ್ಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ

ಪ ವಾರ್ಜಾಶರ್

ೕದಧ್ತೆರ್ೕರ್ ನಮಃ

ಸವರ್ತಂತರ್ಸವ್ತಂತರ್

ೕ ನಮಃ

ಅದೆವ್ೖತಸಾಥ್ಪನಾಚಾಯಾರ್ಯ ನಮಃ
ಸಾ ಾಚಛ್ಂಕರರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ

30

ಷಣಮ್ತಸಾಥ್ಪನಾಚಾಯಾರ್ಯ ನಮಃ
ತರ್

ೕಮಾಗರ್ಪರ್ಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ

ವೇದವೇದಾಂತತತತ್ವ್ ಾಯ ನಮಃ

20

ದುವಾರ್ ಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
ವೈರಾಗಯ್ ರತಾಯ ನಮಃ
ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ

ಸಂಸಾರಾಣರ್ವತಾರಕಾಯ ನಮಃ

ಪರ್ಸನನ್ವದನಾಂಭೋಜಾಯ ನಮಃ
ಪರಮಾಥರ್ಪರ್ಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಪuರಾಣಸಮ್ೃ ಸಾರ ಾಯ ನಮಃ
ತಯ್ತೃಪಾತ್ಯ ನಮಃ

ಮಹತೇ ನಮಃ
ಶುಚ

ೕ ನಮಃ

30

ತಾಯ್ನಂದಾಯ ನಮಃ
ರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ
ಸಸ್ಂಗಾಯ ನಮಃ

ಮರ್ಲಾತಮ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಮರ್ಮಾಯ ನಮಃ

ರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ

ಶವ್ವಂದಯ್ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
31

ಸತತ್ವ್ಪರ್ಧಾನಾಯ ನಮಃ
ಸದಾಭ್ವಾಯ ನಮಃ

ಸಂಖಾಯ್ ೕತಗುಣೋಜಜ್ವ್ಲಾಯ ನಮಃ

40

ಅನಘಾಯ ನಮಃ

ಸಾರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಸು

ೕ ನಮಃ

ಸಾರಸವ್ತಪರ್ದಾಯ ನಮಃ
ಸತಾಯ್ತಮ್ನೇ ನಮಃ

ಪuಣಯ್ ೕಲಾಯ ನಮಃ

ಸಾಂಖಯ್ಯೋಗ ಚಕಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ತಪೋರಾಶ

ೕ ನಮಃ

ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ

ಗುಣತರ್ಯ ಭಾಗ ದೇ ನಮಃ

50

ಕ ಘಾನ್ಯ ನಮಃ

ಕಾಲಕಮರ್ ಾಯ ನಮಃ
ತ

ೕಗುಣ ವಾರಕಾಯ ನಮಃ

ಭಗವತೇ ನಮಃ

ಭಾರ ೕಜೇತೆರ್ೕ ನಮಃ

ಶಾರದಾಹಾವ್ನಪಂ ತಾಯ ನಮಃ

ಧಮಾರ್ಧಮರ್ ಭಾಗ ಾಯ ನಮಃ
32

ಲಕಷ್ಯ್ಭೇದಪರ್ದಶರ್ಕಾಯ ನಮಃ
ನಾದ ಂದುಕಲಾ

ಾಯ ನಮಃ

ಯೋಗಿಹೃತಪ್ದಮ್ಭಾಸಕ್ರಾಯ ನಮಃ
ಅ ೕಂ ರ್ಯ ಾನ ಧ

60

ೕ ನಮಃ

ತಾಯ್ ತಯ್ ವೇಕವತೇ ನಮಃ

χದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
χನಮ್ಯಾತಮ್ನೇ ನಮಃ

ಪರಕಾಯಪರ್ವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ

ಅಮಾನುಷಚ ತಾರ್ಢಾಯ್ಯ ನಮಃ
ೇಮದಾ

ನೇ ನಮಃ

ಕಷ್ಮಾಕರಾಯ ನಮಃ
ಭವಾಯ್ಯ ನಮಃ

ಭದರ್ಪರ್ದಾಯ ನಮಃ
ಭೂ ಮ

70

ನ್ೕ ನಮಃ

ಶವ್ರಂಜಕಾಯ ನಮಃ

ಸವ್ಪರ್ಕಾಶಾಯ ನಮಃ

ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಶವ್ಬಂಧವೇ ನಮಃ

ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ
ಶಾಲಕೀತರ್

ೕ ನಮಃ
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ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ

ಸವರ್ಲೋಕ ತೋತುಸ್ಕಾಯ ನಮಃ
ಕೈಲಾಸಯಾತಾರ್-ಸಂಪಾರ್ಪತ್-

ಚಂದರ್ಮೌ -ಪರ್ಪUಜಕಾಯ ನಮಃ

80

ಕಾಂಚಾಯ್ಂ ರ್ೕಚಕರ್ರಾಜಾಖಯ್-

ಯಂತರ್ಸಾಥ್ಪನ- ೕ ತಾಯ ನಮಃ

ರ್ೕಚಕಾರ್ತಮ್ಕ-ತಾಟಂಕ-ತೋ ತಾಂಬಾಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ

ರ್ೕಬರ್ಹಮ್ಸೂತೊರ್ೕಪ ಷದಾಭ್ಷಾಯ್ ಗರ್ಂಥಕಲಪ್ಕಾಯ ನಮಃ

ಚತು ರ್ಕಚ್ತುರಾಮಾನ್ಯ-ಪರ್ ಷಾಠ್ತೆರ್ೕ ನಮಃ
ಮಹಾಮತ

ೕ ನಮಃ

ವ್ಸಪತ್ ಮತೋಚೆಛ್ೕತೆರ್ೕ ನಮಃ

ಸವರ್ ಗಿವ್ಜಯಪರ್ಭವೇ ನಮಃ

ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ
ಭಸೊಮ್ೕದೂಧ್ ತ ಗರ್ಹಾಯ ನಮಃ
ಾನಾತಮ್ಕೈಕದಂಡಾಢಾಯ್ಯ ನಮಃ

ಕಮಂಡಲುಲಸತಕ್ರಾಯ ನಮಃ

ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾಯಾರ್ಯ ನಮಃ
ಭಗವತಾಪ್ದಸಂಜಞ್ಕಾಯ ನಮಃ

34

90

ವಾಯ್ಸಸಂದಶರ್ನπರ್ೕತಾಯ ನಮಃ
ಋಷಯ್ಶೃಂಗಪuರೇಶವ್ರಾಯ ನಮಃ

ಸೌಂದಯರ್ಲಹ ೕಮುಖಯ್-ಬಹುಸೊತ್ೕತರ್ಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಚತುಷಷ್ ಟ್ಕಲಾ
ಬರ್ಹಮ್ರಾಕಷ್ಸ

ರ್ೕಮನಮ್ಂಡನ

ಾಯ ನಮಃ

ೕಕಷ್ದಾಯ ನಮಃ

ಶಾರ್ಖಯ್-ಸವ್ಯಂಭೂಜಯ-

ಸನುನ್ತಾಯ ನಮಃ

ತೋಟಕಾಚಾಯರ್ಸಂಪUಜಾಯ್ಯ ನಮಃ

100

ಪದಮ್ಪಾದಾχರ್ತಾಂಘಿ ಕಾಯ ನಮಃ

ಹಸಾತ್ಮಲಕ-ಯೋಗೀಂದರ್-ಬರ್ಹಮ್ ಾನಪರ್ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ಸುರೇಶವ್ರಾಖಯ್-ಸχಛ್ಷಯ್-

ಸನಾನ್ಯ್ಸಾಶರ್ಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

ನೃ ಂಹಭಕಾತ್ಯ ನಮಃ

ಸದರ್ತನ್ಗಭರ್ಹೇರಂಬ-ಪUಜಕಾಯ ನಮಃ
ವಾಯ್ಖಾಯ್ ಂಹಾಸನಾ ೕಶಾಯ ನಮಃ
ಜಗತೂಪ್ಜಾಯ್ಯ ನಮಃ
ಜಗದುಗ್ರವೇ ನಮಃ

ರ್ೕಮಚಛ್ಂಕರಭಗವತಾಪ್ದಾಚಾಯರ್ಸಾವ್
35

ನೇ ನಮಃ

ಶೃಂಗೇ ೕ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಸೊತ್ೕತರ್ಮ್
ಗುರುಬರ್ರ್ಹಾಮ್ ಗುರು ರ್ಷುಣ್ಗುರ್ರುದೇರ್ವೋ ಮಹೇಶವ್ರಃ ।

ಗುರುಸಾಸ್ ಾತ್ ಪರಂ ಬರ್ಹಮ್ ತಸೆಮ್ೖ ರ್ೕಗುರವೇ ನಮಃ ॥
ಶುದಧ್ಸಫ್ ಕಸಂಕಾಶಂ ಶುದಧ್ ದಾಯ್ಪರ್ದಾಯಕಮ್ ।
ಶುದಧ್ಂ ಪUಣರ್ಂ χದಾನಂದಂ ಸದಾ ವಮಹಂ ಶರ್

ೕ

॥1॥

ೕಮಾ ೕತಮನಾದಯ್ಂತಂ ನಾ ೕಚಾಚ್ರಣಭೇಷಜಮ್ ।
ಕಾ ತಾಶೇಷಫಲದಂ ರ್ೕಮ ವ್ಷುಣ್ಮಹಂ ಶರ್ ೕ
॥2॥
ಯೋಗಿ ಹೃತಪ್ದಮ್ ಲಯಂ ನತ ೕವ ತೇ ರತಮ್ ।
ಶುರ್ ೕನಾಂ ಜನಮ್ಭೂ ಂ ತಾವ್ಂ ಚತುಮುರ್ಖಮಹಂ ಶರ್
ಪರ್ಸಮಾ ತಮತಯ್ಂತಂ ಪರ್ ಮಾ

ತತೇಜಸಮ್ ।

ವ ೕಕೃತಪರಾನಂದಂ ವ ಷಠ್ಂ ಗುರುಮಾಶರ್

ೕ

ೕ ॥3॥
॥4॥

ಶುಕೌತ್ ರೂಪಯ್ ವಾಭಾ ಯದೂರ್ಪಂ ಮ
ಕ ಪ್ತಮ್ ।
ಶಕಾತ್ಯ್ ಪ ಹೃತಂ ೕನ ಶಕಿತ್ಂ ತಂ ಗುರುಮಾಶರ್ ೕ
॥5॥
ಕರಣಾ ೕತχದೂರ್ಪಂ ಪ ಪUಣರ್ಂ ಪರಾಯಣಮ್ ।
ಪರಮಾನಂದಸಂತುಷಟ್ಂ ಪರಾಶರಮಹಂ ಶರ್ ೕ

36

॥6॥

ವೇದವಾಯ್ಸಂ ಸಾವ್ತಮ್ರೂಪಂ ಸತಯ್ಸಂಧಂ ಪರಾಯಣಮ್ ।
ಶಾಂತಂ ತೇಂ ರ್ಯಕೊರ್ೕಧಂ ಸ ಷಯ್ಂ ಪರ್ಣಮಾಮಯ್ಹಮ್ ॥7॥
ರ್ಕಾಲಾ ೕತχನಾಮ್ತರ್ಪರ್ಶಾಂತಸಾವ್ಂತಸಂಯುತಮ್ ।
ಕಾರಾದೆಯ್ೖರಸಂಸಪ್ೃಷಟ್ಂ ಶುಕಂ ಗುರುಮಹಂ ಶರ್ ೕ

॥8॥

ಗೂಢಾ ಮಾಯಾ ಯಸಯ್ ವಾಕೆಯ್ೖ ರ್ೕರ್ ತಾ ಲಯಂ ಗತಾ ।
ಕಿರ್ೕಡಂತಂ ದಯ್ಯಾ ಸಾಧರ್ಂ ಗೌಡಪಾದಂ ತಮಾಶರ್ ೕ ॥9॥
ೕವೇಶಭೇದರ ತಂ ನಾ ಕಂ ಭವವಾ ಧೇಃ ।
ಭಾವಾಭಾವ ದೂರಸಥ್ಂ ಗೋ ಂದಂ ಗುರುಮಾಶರ್

ೕ ॥10
10॥

ಶಂಕಾರೂಪೇಣ ಮχಚ್ತತ್ಂ ಪಂಕೀಕೃತಮಭೂದಯ್ಯಾ ।
ಕಿಂಕ ೕ ಯಸಯ್ ಸಾ ಮಾಯಾ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ಮಾಶರ್ ೕ ॥11
11॥
ಶವ್ಂ ಮಾಯಾಮಯತೆವ್ೕನ ರೂπತಂ ಯತಪ್ರ್ಬೋಧತಃ ।
ಶವ್ಂ ಚ ಯತಸ್ವ್ರೂಪಂ ತಂ ವಾ ರ್ಕಾಚಾಯರ್ಮಾಶರ್ ೕ ॥12
12॥
ಅನಾದಯ್ ದಾಯ್ಮುತಾಸ್ಯರ್ ಪರ್ ಾನಘನರೂಪತಾಮ್ ।
ಯೋ ಬೋಧಯ ಸχಛ್ಷಾಯ್ನ್ ತಂ ಬೋಧಘನಮಾಶರ್ ೕ॥13
ೕ 13॥
ತಾಘನಾ ದೃಷಾಟ್ಂತೈಯರ್ತಸ್ವ್ರೂಪಂ ಶುರ್ ಜರ್ಗೌ ।
ಪರ್ ಾನಘನ ಏವೇ ತಂ ಾನಘನಮಾಶರ್ ೕ
॥14
14॥
37

ಾನಾನಾಮುತತ್ಮಂ ಾನಂ ಾ ನಾಮುತತ್ ೕ ಯತಃ ।
ಾನೋತತ್ಮ ಇ ಖಾಯ್ತಂ ಗುರುಂ ತಮಹಮಾಶರ್ ೕ ॥15
15॥
ಾನ ಶೆರ್ೕ ಮಾಲಂಬಯ್ ಬರ್ಹಾಮ್ಖಯ್ಂ ಗಿ ಮುನನ್ತಮ್ ।
ಆರುಹಯ್ ಕೃತಕೃತೊಯ್ೕ ಯಸತ್ಂ ಾನಗಿ ಮಾಶರ್ ೕ
॥16
16॥
ದುವಾರ್ ದುಷಟ್ಮಾತಂಗ ದಾರಣಪ ೕಯಸೇ ।
ನಮಃ ರ್ೕ ಂಹಗಿರ ೕ ಗುರವೇ ವಯ್ಚಕಷ್ುಷೇ

॥17
17॥

ಈπಸ್ತಾಥರ್ಪರ್ದೋ ತಯ್ಂ ಪರ್ಣತಾನಾಂ ಚ ದೇ ನಾಮ್ ।
ಯ ೕಶವ್ರ ೕಥಾರ್ಖಯ್ಸತ್ಂ ನಮಾ ಗುರುಂ ವಮ್ ॥18
18॥
ಶುರ್ ಮಸತ್ಕಕೂಟಸಥ್ಮ ಾನ ವ್ಪಭೇ ನಮ್ ।
ರ್ೕಮಂತರ್ರಾಜಮೂ ರ್ಂ ತಂ ನೃ ಂಹಂ ಗುರುಮಾಶರ್

ೕ ॥19
19॥

ಅ ದಾಯ್ಚಛ್ನನ್ಭಾವಾನಾಂ ನೃಣಾಂ ದೊಯ್ೕಪದೇಶತಃ ।
ಪರ್ಕಾಶಯ ಯಸತ್ತತ್ವ್ಂ ತಂ ದಾಯ್ ೕಥರ್ಮಾಶರ್ ೕ ॥20
20॥
ಅ ಾನಾಂ ಜಾಹನ್ ೕ ೕಥರ್ಂ ದಾಯ್ ೕಥರ್ಂ ವೇಕಿನಾಮ್ ।
ಸವೇರ್ಷಾಂ ಸುಖದಂ ೕಥರ್ಂ ಭಾರ ೕ ೕಥರ್ಮಾಶರ್ ೕ ॥21
21॥
ಅ ದಾಯ್ರಣಯ್ಕಾಂತಾರೇ ಭ ಮತಾಂ ಪಾರ್ ನಾಂ ಸದಾ ।
ದಾಯ್ಮಾಗೋರ್ಪದೇಷಾಟ್ರಂ ದಾಯ್ರಣಯ್ಗುರುಂ ಶರ್ ೕ ॥22
22॥
38

ದಾಯ್ ದಾಯ್ ವೇಕೇನ ಪಾರಂ ಸಂಸಾರವಾ ಧೇಃ ।
ಪಾರ್ಪಯತಯ್ ಶಂ ಭಕಾತ್ನ್ ತಂ ದಾಯ್ರಣಯ್ಮಾಶರ್ ೕ

॥23
23॥

ಅ ದಾಯ್ರಣಯ್ಸಂಕೆಲ್ೕಶಕೃಶಾನುಭೃಶತಾπತಃ ।
ಸಂಶರ್ ೕ ಸತತಂ ಭೂತೆಯ್ೖ ಚಂದರ್ಶೇಖರಚಂ ರ್ಕಾಮ್

॥24
24॥

ಅ ದಾಯ್ಖಯ್ ವ್ಪದೆವ್ೖ ೕಭಾವೇ ದಕಷ್ಂ ಸಮಾಶರ್ ೕ ।
ನೃ ಂಹಭಾರ ೕಶಾಖಯ್ಹ ಂ ಶುರ್ ಗುಹಾಶರ್ಯಮ್

॥25
25॥

ಪuರುಷೋತತ್ಮತಾಂ ಯಾಂ ಯಮಾ ರ್ತಯ್ ಜನಾಃ ಶರ್
ಕಷ್ರಾಕಷ್ರಮ ೕತಂ ತಂ ಪuರುಷೋತತ್ಮಯೋಗಿನಮ್

ೕ।
॥26
26॥

ಕಿಂಕ ೕಕೃತಭೂಪಾಲಂ ಪಂಕೇರುಹಸಮಾನನಮ್ ।
ತಂ ಕಾರುಣಯ್ಪಯೋರಾ ಂ ಶಂಕರಾಖಯ್ಂ ಗುರುಂ ಶರ್

ೕ ॥27
27॥

ಚಂ ರ್ಕಾಧವಲೋದಾರಸಾಂದರ್ಕೀ ರ್ಚಛ್ಟಾಧರಂ ।
ಇಂ ರ್ ೖದುರ್ಜರ್ಯಂ ನೌ ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕಮ್ ॥28
28॥
ಪರ್ ದಧ್ ದಾಯ್ ಲಯಂ ಲಸಮಾನಗುಣೋತಕ್ಟಮ್ ।
ಸಜಾ ಾಚರ್ಕಂ ಭಕಾತ್ಯ್ ನೃ ಂಹಂ ೕಥರ್ಮಾಶರ್ ೕ

॥29
29॥

ಪuರುಹೂತಾ ದೇವೌಘಪೌರುಷೇಯಗುಣೋತಕ್ಟಮ್ ।
ಪuರುಷಾಥರ್ಪರ್ದಂ ನೌ ಪuರುಷೋತತ್ಮಯೋಗಿನಮ್॥30
ಯೋಗಿನಮ್ 30॥
39

ಕಾಮ ವ್ರದಪಂಚಾಸಯ್ರಾಮ ೕಯಕಮಂ ರಮ್ ।
ಸೋ ೕಪಮಾನನಂ ರ್ೕಮದಾರ್ಮಚಂದರ್ಗುರುಂ ಭಜೇ ॥31
31॥
ಸುರ ಂಧುಲಸ ಕ್ೕ ರ್ಂ ಸಮ್ರ ಂಧುಘಟೋದಭ್ವಮ್ ।
ನಾರ ಂಹಾಚರ್ಕಂ ರ್ೕಮನಾನ್ರ ಂಹಯ ಂ ಭಜೇ
॥32
32॥
ಸಾರಾಸಾರ ವೇಕಜಞ್ಂ ಮಾರಕಾನನಕುಂಜರಮ್ ।
ಶೂರಂ ದಾನೇ ಚ ರತಂ ನಾರ ಂಹಯ ಂ ಭಜೇ

॥33
33॥

ನೃ ಂಹತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತಾಯ್ಶು ಯಮಾ ರ್ತಯ್ ಜನಾ ಭು ।
ತಂ ನೃ ಂಹಗುರುಂ ವಂದೇ ವ್ಗುಣೋಪಪದಂ ಸದಾ ॥34
34॥
ತಂ ಸವರ್ಭೂತಾಭಯದಂ ಭವೈರ ವ್ತಂ ಪರಮ್ ।
ನಾರ ಂಹಂ ಗುರುಂ ಚಾπ ನವಂ ಾನಾಣರ್ವಂ ಭಜೇ ॥35
35॥
ಸತಯ್ಸವ್ರೂಪಂ ಸದಾಜ್ಞ್ನ ಷಠ್ಂ ಸಾ ಾχಛ್ವಂ ಪರಮ್ ।
ಸದಾ ದಾನರತಂ ದಾಂತಂ ಸχಚ್ದಾನಂದಮಾಶರ್ ೕ

॥36
36॥

ಮಹಾ ೕರುಸಮಂ ಧೈ ೕರ್ ಮಾಧು ೕರ್ಽಪಯ್ಮೃತೋಪಮಮ್ ।
ಊಹಾಪೋಹಾಥರ್ ಷಾಣ್ತಂ ನಾರ ಂಹಂ ಗುರುಂ ಭಜೇ ॥37
37॥
ಸχಚ್ತಾತ್ಂಬುಜ ತಾರ್ಯ ಸಚಚ್ ತರ್ಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಸχಚ್ದಾನಂದಭಾರತೆಯ್ೖ ಸχಚ್ದಾನಂದಮೂತರ್ ೕ
40

॥38
38॥

ಸχಚ್ದಾನಂದಭಾರತೆಯ್ೖ ನವಾಯ್ಯಾಸುತ್ ನ ೕಽ ಶಮ್ ।
ಭವಾಯ್ತಮ್ ಾನ ಧೂರ್ತಾ ದಾಯ್ಕಾಯೋರ್ಪಲಬಧ್ ೕ
॥39
39॥
ಮಾರಮಾತಂಗಪಂಚಾಸಯ್ಂ ಮದಸಪರ್ ವ್ಜಷರ್ಭಮ್ ।
ನೃ ಂಹಭಾರ ೕಂ ವಂದೇ ತಾಕಷ್ತುರಗಂ ಸದಾ
॥40
40॥
ತತತ್ವ್ಮಸಾಯ್ ವೇದಾಂತವಾಕಾಯ್ಥರ್ ಾನವಾ ಧೇಃ ।
ಪUಣರ್ಚಂದರ್ಮಸಂ ವಂದೇ ಸχಚ್ದಾನಂದಯೋಗಿನಮ್ ॥41
41॥
ಅ ನವಪದಪUವಾರ್ನ್ ಸχಚ್ದಾನಂದಸಂ ಾನ್

ಗಮ ಖರವೇದಾಯ್ನ್ ತಯ್ಕಲಾಯ್ಣರೂಪಾನ್ ।
ರ್ಭುವನಜನವಂದಾಯ್ನ್ ಸವರ್ಲೋಕೈಕಹೃದಾಯ್ನ್
ಹೃದಯ ಕಮಲಮಧೆಯ್ೕ ಭಾವಯಾಮಯ್ಂಬುಜಾಸಾಯ್ನ್ ॥42
42॥

ಪರ್ಹಾಲ್ದವರದೋ ದೇವೋ ಯೋ ನೃ ಂಹಃ ಪರೋ ಹ ಃ ।
ನೃ ಂಹೋಪಾಸಕಂ ತಯ್ಂ ತಂ ನೃ ಂಹಗುರುಂ ಭಜೇ ॥43
43॥
ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ವಾ ನವಯ್ನೃ ಂಹಭಾರತಯ್ ಧಾನ್ ಯ ೕಂದಾರ್ನ್ ।
ದಾಯ್ ೕನ್ ಮಂತರ್ ೕನ್
ಸದಾತಮ್ ಷಾಠ್ನ್ ಭಜೇ ಮಾನವಶಂಭುರೂಪಾನ್
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॥44
44॥

ಸದಾತಮ್ಧಾಯ್ನ ರತಂ ಷ ೕಭ ಃ ಪರಾಙುಮ್ಖಮ್ ।
ನೌ ಶಾಸೆತ್ರ್ೕಷು ಷಾಣ್ತಂ ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕಮ್ ॥45
45॥
ವೇಕಿನಂ ಮಹಾಪರ್ಜಞ್ಂ ಧೈಯೌರ್ದಾಯರ್ಕಷ್ಮಾ ಮ್ ।
ಸದಾಽ ನವಪUವರ್ಂ ತಂ ದಾಯ್ ೕಥರ್ಗುರುಂ ಭಜೇ ॥46
46॥

ಭಾರ ೕಕರುಣಾ ಪಾತರ್ಂ ಭಾರ ೕ ಪದಭೂಷಣಮ್ ।
ಭಾರ ೕ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರ ೕ ೕಥರ್ಮಾಶರ್ ೕ ॥47
47॥
ದಾಯ್ ನಯಸಂಪನನ್ಂ ೕತರಾಗಂ ವೇಕಿನಮ್ ।
ವಂದೇ ವೇದಾಂತತತತ್ವ್ಜಞ್ಂ ಧುಶೇಖರಭಾರ ೕಮ್

॥48
॥
48॥

ಸದಾ ವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ಮಧ ಮಾಮ್ ।
ಅಸಮ್ದಾಚಾಯರ್ಪಯರ್ಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಮ್ ॥49
49॥
॥ಇ
ಇ

ರ್ೕಗುರುಪರಂಪರಾಸೊತ್ೕತರ್ಂ ಸಂಪUಣರ್ಮ್ ॥
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ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಸೊತ್ೕತರ್ಂ

ನಾ ೕಕ ೕಕಾಶಪದಾದೃತಾಭಾಯ್ಂ
ನಾ ೕ
ೕಹಾ ವಾರಕಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ನಮಜಜ್ನಾ ೕಷಟ್ತ ಪರ್ದಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೧
೧॥

ಶಮಾ ಷಟಕ್ಪರ್ದವೈಭವಾಭಾಯ್ಂ
ಸಮಾ ದಾನವರ್ತ ೕ ತಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ರಮಾಧವಾಂಘಿ ಥ್ರಭಕಿತ್ದಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೨
೨॥

ನೃಪಾ ಮೌ ವರ್ಜರತನ್ಕಾಂ
ಸ ವ್ರಾಜಜಝ್ಷಕನಯ್ಕಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ನೃಪತವ್ದಾಭಾಯ್ಂ ನತಲೋಕಪಂಕೆತ್ೕಃ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೩
೩॥

ಅನಂತಸಂಸಾರಸಮುದರ್ತಾರ
ನೌಕಾ ತಾಭಾಯ್ಂ ಗುರುಭಕಿತ್ದಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ವೈರಾಗಯ್ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ದಪUಜನಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೪
೪॥

ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾಕರ್ಪರಂಪರಾಭಾಯ್ಂ
ತಾಪತರ್ಯಾ ೕಂದರ್ಖಗೇಶವ್ರಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ಜಾಡಾಯ್ ಧ್ಸಂಶೋಷಣಬಾಡವಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೫
೫॥
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ಕ ತವ್ವಾರಾ ಶಾಕರಾಭಾಯ್ಂ
ದಾ ದರ್ಯ್ದಾವಾಂಬುದಮಾ ಕಾಭಾಯ್ಮ್ ।

ದೂ ೕಕೃತಾನಮರ್ ಪತತ್ ಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೬
೬॥

ನತಾ ಯಯೋಃ ರ್ೕಪ ತಾಂ ಸ ೕಯುಃ
ಕದಾχದಪಾಯ್ಶು ದ ದರ್ವಯಾರ್ಃ ।
ಮೂಕಾಶಚ್ ವಾಚಸಪ್ ತಾಂ ತಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೭
೭॥

ಕಾಮಾ ಸಪರ್ವರ್ಜಭಂಜಕಾಭಾಯ್ಂ
ವೇಕವೈರಾಗಯ್ ಪರ್ದಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ಬೋಧಪರ್ದಾಭಾಯ್ಂ ದುರ್ತ ೕಕಷ್ದಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೮
೮॥

ಸಾವ್ಚಾರ್ಪರಾಣಾಮಖಿಲೇಷಟ್ದಾಭಾಯ್ಂ
ಸಾವ್ಹಾಸಹಾಯಾಕಷ್ಧುರಂಧರಾಭಾಯ್ಮ್ ।
ಸಾವ್ಂತಾಚಛ್ಭಾವಪರ್ದಪUಜನಾಭಾಯ್ಂ
ನ ೕ ನಮಃ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಭಾಯ್ಮ್

॥೯
೯॥

॥ಇ

ರ್ೕಶೃಂಗೇ ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ವಾ ನವ ನೃ ಂಹಭಾರ ೕ

ಮಹಾಸಾವ್

ರ್ರχತಂ ರ್ೕಗುರುಪಾದುಕಾಸೊತ್ೕತರ್ಮ್ ॥
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ಮಂಗಳಮ್
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳಂ ಗುರು ರ್ೕ ಚಂದರ್ಮೌ ೕಶವ್ರಗೇ
ಶಕಿತ್ಗಣಪ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾಯರ್ ಗೇ

॥ಪ॥

ಕಾಲಭೈರವಗೇ ಕಾ ದುಗಿರ್ಗೇ
ೕರ ೕರ ಶೂರ ಹನುಮ ಮಾರು ಚರಣಕೆಕ್ೕ

॥1॥

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಗೇ ಚೆಲವ್ ಜನಾದರ್ನಗೇ
ಅಂಬಾಭವಾ ಕಂಬದ ಗಣಪ ಚಂ ಚಾಮುಂ ಗೇ

॥2॥

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಗೇ ದಾಯ್ಶಂಕರಗೇ
ವಾಗೀಶವ್ ಗೇ ವಜರ್ದೇಹ ಗರುಡಾಂಜನೇಯ ಗೇ

॥3॥

ತುಂಗಭದೆರ್ಗೇ ಶೃಂಗ ವಾ ಗೇ
ಶೃಂಗೇ ಪuರದೊಳು ನೆಲೆ ರುವಂಥ ಶಾರದಾಂಬೆಗೇ

॥4॥

ಸχಚ್ದಾನಂದ ವ ಅ
ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕ
ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕ
ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕ
ಚಂದರ್ಶೇಖರಭಾರ ೕ

॥5॥

ನವ ನೃ ಂಹಭಾರ ಗೇ
ಗುರು ಸಾವರ್ಭೌಮ ಗೇ
ಗುರು ದಾಯ್ ೕಥರ್ ಗೇ
ಗುರು ಭಾರ ೕ ೕಥರ್ ಗೇ
ಗುರು ಧುಶೇಖರಭಾರ ಗೇ
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ರ್ೕಶೃಂಗೇ ಜಗದುಗ್ರು ಪರಂಪರೆ
ದೇವತೆ
ಭಗವಾನ್ ಸದಾ ವ

ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ

ಭಗವಾನ್ ಚತುಮುರ್ಖ ಬರ್ಹಮ್

ಋ ಮು ಗಳು
ರ್ೕವ ಷಠ್ ಮಹ ರ್ಗಳು

ರ್ೕಶಕಿತ್ ಮಹ ರ್ಗಳು

ರ್ೕಪರಾಶರ ಮಹ ರ್ಗಳು

ರ್ೕವೇದವಾಯ್ಸ ಮಹ ರ್ಗಳು
ರ್ೕಶುಕ ಮಹ ರ್ಗಳು

ರ್ೕಗೌಡಪಾದ ಆಚಾಯರ್ರು

ರ್ೕಗೋ ಂದ ಭಗವತಾಪ್ದರು

ರ್ೕಶಂಕರ ಭಗವತಾಪ್ದರು

ಜಗದುಗ್ರುಗಳು

πೕಠಾ ಪತಯ್ದ ಅವ

1.. ರ್ೕಶಂಕರ ಭಗವತಾಪ್ದರು
ದರು

788 (ಜನನ) - 820

2. ರ್ೕಸುರೇಶವ್ರಾಚಾಯರ್ರು

820 - 834

3. ರ್ೕ ತಯ್ಬೋಧಘನರು

834 - 848

4. ರ್ೕ ಾನಘನರು

848 - 910

6. ರ್ೕ ಾನಗಿ ಗಳು

954 - 1038

5. ರ್ೕ ಾನೋತತ್ಮರು

910 - 954

7. ರ್ೕ ಂಹಗಿ ಗಳು

1038 - 1098

8. ರ್ೕಈಶವ್ರ ೕಥರ್ರು

1098 - 1146
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9. ರ್ೕನೃ ಂಹ ೕಥರ್ರು

1146 - 1229

11. ರ್ೕಭಾರ ೕ ೕಥರ್ರು

1333 - 1380

10. ರ್ೕ ದಾಯ್ ೕಥರ್ರು

1229 - 1333

12. ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ರು

13. ರ್ೕಚಂದರ್ಶೇಖರ ಭಾರ ೕಗಳು − I

14. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − I

15. ರ್ೕಪuರುಷೋತತ್ಮ ಭಾರ ೕಗಳು − I

1380 - 1386
1386 - 1389
1389 - 1408
1408 - 1448

16. ರ್ೕಶಂಕರಭಾರ ೕಗಳು

1448 - 1455

18. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − II

1464 - 1479

17. ರ್ೕಚಂದರ್ಶೇಖರ ಭಾರ ೕಗಳು − II
19. ರ್ೕಪuರುಷೋತತ್ಮ ಭಾರ ೕಗಳು − II

1455 - 1464
1479 - 1517

20. ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ ಭಾರ ೕಗಳು

1517 - 1560

22. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − IV

1573 - 1576

21. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − III

1560 - 1573

23. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − V

1576 - 1600

24. ರ್ೕಅ ನವ ನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು

1600 - 1623

26. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − VI

1663 - 1706

25. ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ಭಾರ ೕಗಳು − I

27. ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ಭಾರ ೕಗಳು − II

28. ರ್ೕಅ ನವ ಸχಚ್ದಾನಂದ ಭಾರ ೕಗಳು − I
29. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − VII

30. ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ಭಾರ ೕಗಳು − III

31. ರ್ೕಅ ನವ ಸχಚ್ದಾನಂದ ಭಾರ ೕಗಳು − II
32. ರ್ೕನೃ ಂಹ ಭಾರ ೕಗಳು − VIII

1623 - 1663
1706 - 1741
1741 - 1767
1767 - 1770
1770 - 1814
1814 - 1817
1817 - 1879

33. ರ್ೕಸχಚ್ದಾನಂದ ವಾ ನವ ನೃ ಂಹಭಾರ ೕಗಳು 1879 - 1912
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34. ರ್ೕಚಂದರ್ಶೇಖರ ಭಾರ ೕಗಳು − III

1912 - 1954

35. ರ್ೕಅ ನವ ದಾಯ್ ೕಥರ್ರು

1954 - 1989

37. ರ್ೕ ಧುಶೇಖರಭಾರ ೕಗಳು

(ಸಂನಾಯ್ಸ ವ್ೕಕಾರ − 2015)

36. ರ್ೕಭಾರ ೕ ೕಥರ್ರು

(ಸಂನಾಯ್ಸ ವ್ೕಕಾರ − 1974) 1989
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ಂದ

