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ముందుమాట ముందుమాట 

సనాతనధరామ్నుయాయు న తియొకక్రికీ అతయ్ంత ప న సనాతనధరామ్నుయాయు న తియొకక్రికీ అతయ్ంత ప న 

రోజు ఆ ఢ పూరిణ్మ. దీనినే య్సపూరిణ్మ, గురుపౌరణ్మి అని అంటారు. రోజు ఆ ఢ పూరిణ్మ. దీనినే య్సపూరిణ్మ, గురుపౌరణ్మి అని అంటారు. 

సనాతనధరమ్మును ఉదధ్రించి మనందరికీ యోమారగ్మును చూపినటిట్ సనాతనధరమ్మును ఉదధ్రించి మనందరికీ యోమారగ్మును చూపినటిట్ 

గురుపరంపరలో వచిచ్న మహనీయులను ఆ రోజు సమ్రించి ఆరాధించుట గురుపరంపరలో వచిచ్న మహనీయులను ఆ రోజు సమ్రించి ఆరాధించుట 

అనాదికాలముగా  వ త్నన్ సం దాయము. అటులనే సదా ని నుండి అనాదికాలముగా  వ త్నన్ సం దాయము. అటులనే సదా ని నుండి 

మొదలు తయ్కష్ వ నటువంటి నేటి మన జగదుగ్రు లవరకు ఉనన్ మొదలు తయ్కష్ వ నటువంటి నేటి మన జగదుగ్రు లవరకు ఉనన్ 

పరంపరను గురుపూరిణ్మ రోజు పూజించుట మనందరి కరత్వయ్ముగానునన్ది.  పరంపరను గురుపూరిణ్మ రోజు పూజించుట మనందరి కరత్వయ్ముగానునన్ది.  

ఇది మనందరికీ సకల ధము న య లను కలిగి త్ందిఇది మనందరికీ సకల ధము న య లను కలిగి త్ంది.

దకిష్ణామాన్య శృంగేరి రదాపీఠాధీశ రులు అనంత భూ త దకిష్ణామాన్య శృంగేరి రదాపీఠాధీశ రులు అనంత భూ త 

పరమపూజయ్ జగదుగ్రు శంకరాచారయ్ పరమపూజయ్ జగదుగ్రు శంకరాచారయ్ భారతీతీరథ్ మ మిభారతీతీరథ్ మ మి రి మరియు  రి మరియు 

తతక్రకమలసంజాత జగదుగ్రు శంకరాచారయ్ తతక్రకమలసంజాత జగదుగ్రు శంకరాచారయ్ ధు ఖరభారతీ మ మిధు ఖరభారతీ మ మి 

రి పరమాను హము మరియు మారగ్దరనముతో అతి ప న రి పరమాను హము మరియు మారగ్దరనముతో అతి ప న 

గురుపూరిణ్మ రోజు సమసత్ఆ త్కులూ గురు ల కృపాకటాకష్మునకు గురుపూరిణ్మ రోజు సమసత్ఆ త్కులూ గురు ల కృపాకటాకష్మునకు 

పా లవ వలెననెడి సదుదేద్శముతో గురుపూరిణ్మనాడు భవయ్ న పా లవ వలెననెడి సదుదేద్శముతో గురుపూరిణ్మనాడు భవయ్ న 

పారాయణ కారయ్ మమును అనిన్చోటల్ చేయవలెనని సంకలిప్ంచబడినది. పారాయణ కారయ్ మమును అనిన్చోటల్ చేయవలెనని సంకలిప్ంచబడినది. 

కారయ్ మము యొకక్ స రూపమును చించుట  జగదుగ్రు ల ఆజఞ్చే కారయ్ మము యొకక్ స రూపమును చించుట  జగదుగ్రు ల ఆజఞ్చే 

. .  తంగిరాల వకుమారశరమ్ గారు మరియు  తంగిరాల వకుమారశరమ్ గారు మరియు . .  తంగిరాల  తంగిరాల 

తారామశరమ్గారు మొద న మఠ దా ం లచే గురుసపరాయ్(గురుపూజ) తారామశరమ్గారు మొద న మఠ దా ం లచే గురుసపరాయ్(గురుపూజ) 

అనే చినన్ పుసత్కము తయారుచేయబడినది.  గురుసపరయ్లో అనే చినన్ పుసత్కము తయారుచేయబడినది.  గురుసపరయ్లో 

గురుపూరిణ్మయొకక్ షట్య్ము, గురువరేణుయ్ల షట్య్ము, “ రదా గురుపూరిణ్మయొకక్ షట్య్ము, గురువరేణుయ్ల షట్య్ము, “ రదా 

శంకర భకత్మండలి” రు ఆచరించవల న పారాయణా మము మరియు శంకర భకత్మండలి” రు ఆచరించవల న పారాయణా మము మరియు 



iv

పారాయణకు అవసర న త్ ములు మరియు అ ట్తత్రశతనామావళులు పారాయణకు అవసర న త్ ములు మరియు అ ట్తత్రశతనామావళులు 

ము ంపబడిన . జాతి, మత, లింగ మరియు వయో భేదములు లేకుండా ము ంపబడిన . జాతి, మత, లింగ మరియు వయో భేదములు లేకుండా 

ఆ త్కమ జనులందరూ ఈ ప దినము యొకక్ ఆచరణను చే  ఆ త్కమ జనులందరూ ఈ ప దినము యొకక్ ఆచరణను చే  

సదుగ్రు యొకక్ కృపాకటాకష్ములకు పా లు కావల ందిగా కోరుచునాన్ము.సదుగ్రు యొకక్ కృపాకటాకష్ములకు పా లు కావల ందిగా కోరుచునాన్ము.

గురు ధురీణగురు ధురీణ
డా॥ . ఆర్. గౌరీశంకర్   డా॥ . ఆర్. గౌరీశంకర్   
.ఇ.ఓ., రదాపీఠము, .ఇ.ఓ., రదాపీఠము, 

శృంగేరిశృంగేరి
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గురుపూరిణ్మా షట్య్ముగురుపూరిణ్మా షట్య్ము

ఒకక్ అకష్రమును నేరిప్ంచిన రిని కూడా గురువని గౌర ంచడము ఒకక్ అకష్రమును నేరిప్ంచిన రిని కూడా గురువని గౌర ంచడము 

మన ధరమ్ము. అటువంటపుప్డు షఠ్ న హమ్ దయ్ను బోధించేటటువంటి మన ధరమ్ము. అటువంటపుప్డు షఠ్ న హమ్ దయ్ను బోధించేటటువంటి 

జగదుగ్రు లయందు ఎటువంటి శదాధ్భకుత్లను కలిగియుండవలెననెడిది జగదుగ్రు లయందు ఎటువంటి శదాధ్భకుత్లను కలిగియుండవలెననెడిది 

సప్షట్మగునుసప్షట్మగును.

  యసయ్ దే  పరాభకిత్రయ్థా దే  తథా గురౌ   యసయ్ దే  పరాభకిత్రయ్థా దే  తథా గురౌ ।

  త ౖయ్తే కథితా హయ్రాథ్ః కాశంతే మ తమ్నః  త ౖయ్తే కథితా హయ్రాథ్ః కాశంతే మ తమ్నః॥

ఎవరు గురు ను దే డివలె చూ త్రో మరియు గురు  షయంలో ఎవరు గురు ను దే డివలె చూ త్రో మరియు గురు  షయంలో 

అపార న భకిత్ని కలిగియుంటారో, రికి సకల య లూ లభించును అపార న భకిత్ని కలిగియుంటారో, రికి సకల య లూ లభించును 

అని ఉపనిషతుత్ తెలియజే త్ంది. ధరమ్మారగ్మును బోధించి ఇహమునందు అని ఉపనిషతుత్ తెలియజే త్ంది. ధరమ్మారగ్మును బోధించి ఇహమునందు 

ఖ ంతులను అను ంచడమేగాక, హమ్ దయ్ను ఉపదే ంచి ఖ ంతులను అను ంచడమేగాక, హమ్ దయ్ను ఉపదే ంచి 

దుఃఖమయ న సం ర గరమును దాటించెడి రు గురు లుదుఃఖమయ న సం ర గరమును దాటించెడి రు గురు లు.

ఆతమ్తతత్ మును తెలి కోగోరిన య్డు గురు ను ఆ యించవలెనని ఆతమ్తతత్ మును తెలి కోగోరిన య్డు గురు ను ఆ యించవలెనని 

ఉపనిషతుత్లు తెలుపుచునన్ . దానినే భగవదీగ్తలో కూడా తతత్ దరులూ, ఉపనిషతుత్లు తెలుపుచునన్ . దానినే భగవదీగ్తలో కూడా తతత్ దరులూ, 

జాఞ్నులూ అయిన గురు లను ఆ యించి, రిని ంచి, రినుండి జాఞ్నులూ అయిన గురు లను ఆ యించి, రిని ంచి, రినుండి 

తతత్ మును తెలు కో లని ఉపదే ంచబడినది –తతత్ మును తెలు కో లని ఉపదే ంచబడినది –

  తది దిధ్ ణిపాతేన పరి న్న వయా   తది దిధ్ ణిపాతేన పరి న్న వయా ।

  ఉపదేకష్య్ంతి తే జాఞ్నం జాఞ్నినసత్తత్ దరినః  ఉపదేకష్య్ంతి తే జాఞ్నం జాఞ్నినసత్తత్ దరినః॥
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అటువంటి గురువరేణుయ్లను కలిగియునన్ అ చిఛ్నన్ పరంపరలో 

రతన్సదృ నటువంటి కృషణ్పరమాతమ్ని, ద య్సమహరులను మరియు 

మత్ శంకరభగవతాప్దాచారుయ్లను షముగా పూజించి తదనంతరము 

సదా నినుండి మొద న గురుపరంపరలో ఉనన్టిట్ అందరు గురువరుయ్లను 

త్తించి రి కృపకు పా లగుట గురుపూరిణ్మ యొకక్ షట్య్ము.
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 భగ న్ కృషణ్పరమాతమ్భగ న్ కృషణ్పరమాతమ్

భగవంతుడు దాపరయుగమునందు కృ ణ్నిగా అవతరించి, ధరమ్మును భగవంతుడు దాపరయుగమునందు కృ ణ్నిగా అవతరించి, ధరమ్మును 

పరిరకిష్ంచి, కం ది అనేక దుషట్ రాకష్ లను సంహరించి, ట్లను పరిరకిష్ంచి, కం ది అనేక దుషట్ రాకష్ లను సంహరించి, ట్లను 

పరిరకిష్ంచెను. అలాగే అరుజ్నుడిని నిమితత్ముగా చే కొని సమసత్ మానవజాతికీ పరిరకిష్ంచెను. అలాగే అరుజ్నుడిని నిమితత్ముగా చే కొని సమసత్ మానవజాతికీ 

సకల ద ర న భగవదీగ్తను ఉపదే ంచెను.సకల ద ర న భగవదీగ్తను ఉపదే ంచెను.

  సరో పనిషదో గా  దోగాధ్ గోపాలనందనః   సరో పనిషదో గా  దోగాధ్ గోపాలనందనః ।

  పారోథ్ వత ః ధీరోభ్కాత్ దుగధ్ం గీతామృతం మహత్  పారోథ్ వత ః ధీరోభ్కాత్ దుగధ్ం గీతామృతం మహత్॥

అనే ల్కము -“ కృ ణ్డనే గోపాలకుడు ఉపనిషతుత్లనే గో లనుండి  అనే ల్కము -“ కృ ణ్డనే గోపాలకుడు ఉపనిషతుత్లనే గో లనుండి  

మను య్లకు ముకిత్మారగ్మును చూపెడి భగవదీగ్త అనే అమృతసమ న మను య్లకు ముకిత్మారగ్మును చూపెడి భగవదీగ్త అనే అమృతసమ న 

కీష్రమును మొదట అరుజ్నుడనే దూడకు అందించి, అనంతరం కీష్రమును మొదట అరుజ్నుడనే దూడకు అందించి, అనంతరం 

సమసత్లోకమునకూ అను ంచెను” అని గీతయొకక్ షట్య్మును సమసత్లోకమునకూ అను ంచెను” అని గీతయొకక్ షట్య్మును 

తెలియజే త్ంది.  అందువలల్నే ఇటువంటి మ పకారమును చే న తెలియజే త్ంది.  అందువలల్నే ఇటువంటి మ పకారమును చే న 

కృషణ్పరమాతమ్ను “కృషణ్ం వందే జగదుగ్రుం” అని త్తి త్ము.కృషణ్పరమాతమ్ను “కృషణ్ం వందే జగదుగ్రుం” అని త్తి త్ము.

  సచిచ్దానందరూపాయ కృ ణ్యాకిల్షట్కారిణే   సచిచ్దానందరూపాయ కృ ణ్యాకిల్షట్కారిణే ।

  నమో దాంత దాయ్య గుర  బుదిధ్ కిష్ణే  నమో దాంత దాయ్య గుర  బుదిధ్ కిష్ణే॥

సచిచ్దానంద స రూపుడు, సకల ధ న కషట్ములను పరిహరించెడి డు, సచిచ్దానంద స రూపుడు, సకల ధ న కషట్ములను పరిహరించెడి డు, 

దాంత దుయ్డు, సదుగ్రు  అయిన కృ ణ్నికి నమ క్రము.దాంత దుయ్డు, సదుగ్రు  అయిన కృ ణ్నికి నమ క్రము.
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ద య్సమహరులుద య్సమహరులు

ద య్సమహరుల రు మ ణ్ యొకక్ అవతార నటు ద య్సమహరుల రు మ ణ్ యొకక్ అవతార నటు 

వంటి రు. కృషణ్పరమాతమ్ భగవదీగ్తయందలి భూతియోగమునందు వంటి రు. కృషణ్పరమాతమ్ భగవదీగ్తయందలి భూతియోగమునందు 

“మునీనామపయ్హం య్సః”  – మునులందు నేను ద య్ డను అని “మునీనామపయ్హం య్సః”  – మునులందు నేను ద య్ డను అని 

చెపెప్ను. య్సమహరి  దములను నాలుగుగా భాగము చేయుటవలన చెపెప్ను. య్సమహరి  దములను నాలుగుగా భాగము చేయుటవలన 

ద య్ లనీ, బదరికావనమునందు నివ ంచుటచే బాదరాయణులనీ, ద య్ లనీ, బదరికావనమునందు నివ ంచుటచే బాదరాయణులనీ, 

పరాశరమహరి  యొకక్ పు లగుటచే పారాశరుయ్లనీ అలాగే పరాశరమహరి  యొకక్ పు లగుటచే పారాశరుయ్లనీ అలాగే 

యమునా నదియొకక్ దీ పమునందు పుటుట్టచే కృషణ్దై పాయనులనీ యమునా నదియొకక్ దీ పమునందు పుటుట్టచే కృషణ్దై పాయనులనీ 

పిలువబడుచునాన్రు.పిలువబడుచునాన్రు.

భగ న్ ద య్ లు అనంత న దరా ని నాలుగు భాగములుగా భగ న్ ద య్ లు అనంత న దరా ని నాలుగు భాగములుగా 

రుచే  ఋక్, యజు , మ, అథర  దములను మంగా ల, రుచే  ఋక్, యజు , మ, అథర  దములను మంగా ల, 

శంపాయన, మిని, మంతులనే మహరులకు ఉపదే ంచారు. శంపాయన, మిని, మంతులనే మహరులకు ఉపదే ంచారు. 

అగాధ న దాంత తతత్ మును హమ్ ములయందు నికేష్పించారు. అగాధ న దాంత తతత్ మును హమ్ ములయందు నికేష్పించారు. 

ఈ ములకు భగవతాప్ద శంకరాచారుయ్ల రు రచించిన భాషయ్మే ఈ ములకు భగవతాప్ద శంకరాచారుయ్ల రు రచించిన భాషయ్మే 

రి హృదగ్త న అభి యమును వరించినది అని ల్ఘించారు. రి హృదగ్త న అభి యమును వరించినది అని ల్ఘించారు. 

ద తిపాదయ్ న ధరమ్ములను జిజాఞ్ లకు సరళముగా తెలుపుటకు ద తిపాదయ్ న ధరమ్ములను జిజాఞ్ లకు సరళముగా తెలుపుటకు 1818 

మ పురాణములను, ఉపపురాణములను మరియు మ భారతమునూ మ పురాణములను, ఉపపురాణములను మరియు మ భారతమునూ 

రచించారు. తి ఒకక్ ఆ త్కుడూతన నందిన జీ తములో రచించారు. తి ఒకక్ ఆ త్కుడూతన నందిన జీ తములో 

భగవంతుడిని త్తించుట , తన ఇ ట్రథ్ములను పొందుట  పఠించెడి భగవంతుడిని త్తించుట , తన ఇ ట్రథ్ములను పొందుట  పఠించెడి 

ణ్సహ నామము, లలితాసహ నామము, వసహ నామము, ణ్సహ నామము, లలితాసహ నామము, వసహ నామము, 

దురాగ్సపత్శతి మొద న అనేక అపూర  దివయ్మంగళ త్ ములు దురాగ్సపత్శతి మొద న అనేక అపూర  దివయ్మంగళ త్ ములు 
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ద య్ ల రిచేత రచించబడిన పురాణాంతరగ్తములయిన . ద య్ ల రిచేత రచించబడిన పురాణాంతరగ్తములయిన . 

అంతేగాక మనము ఆచరించవల న కరమ్లను, టి ధానములు మొద న అంతేగాక మనము ఆచరించవల న కరమ్లను, టి ధానములు మొద న 

అనేక షయములను కూడా పురాణములయందు ఆ మ తుమ్లు అనేక షయములను కూడా పురాణములయందు ఆ మ తుమ్లు 

తెలిపినారు. ఈ ధముగా లోకోపకారమునొనరించిన ద య్ ల రు తెలిపినారు. ఈ ధముగా లోకోపకారమునొనరించిన ద య్ ల రు 

జగదుగ్రు నారు.జగదుగ్రు నారు.
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శంకర భగవతాప్దులుశంకర భగవతాప్దులు

పనెన్ండు శతమానముల ముందు మన భరతఖండములో పనెన్ండు శతమానముల ముందు మన భరతఖండములో 

అ దికమతములు ఎకుక్  సనాతన దిక ధరమ్ము అతయ్ంత న థ్తిని అ దికమతములు ఎకుక్  సనాతన దిక ధరమ్ము అతయ్ంత న థ్తిని 

పొందినపుప్డు సకలదేవతలచే రిథ్ంచబడి లాస న పరమేశ రుడు పొందినపుప్డు సకలదేవతలచే రిథ్ంచబడి లాస న పరమేశ రుడు 

కేరళలోని కాలటీకేష్ మునందు ఆరాయ్ంబా వగురు లనే పుణయ్దంపతులకు కేరళలోని కాలటీకేష్ మునందు ఆరాయ్ంబా వగురు లనే పుణయ్దంపతులకు 

పు డిగా శంకరులనే నామధేయముతో అవతరించెను.పు డిగా శంకరులనే నామధేయముతో అవతరించెను.

శంకరభగవతాప్దులు తమ ఎనిమిదవ ఏటనే సకల ద ములను శంకరభగవతాప్దులు తమ ఎనిమిదవ ఏటనే సకల ద ములను 

అభయ్ ంచి, గో ందభగవతాప్దులను ఆ యించి సనాయ్ మును అభయ్ ంచి, గో ందభగవతాప్దులను ఆ యించి సనాయ్ మును 

కరించి, రి సనిన్ధిలో ఆతమ్ దయ్ను అభయ్ ంచి, భారతదేశమంతా కరించి, రి సనిన్ధిలో ఆతమ్ దయ్ను అభయ్ ంచి, భారతదేశమంతా 

మూడుమారులు సంచరించి, అ దికమతములననిన్టినీ ఖండించి, మూడుమారులు సంచరించి, అ దికమతములననిన్టినీ ఖండించి, 

దికధరమ్మును పునరుదధ్రించి, థ్న యాది అనేక ంథములను దికధరమ్మును పునరుదధ్రించి, థ్న యాది అనేక ంథములను 

రచించి, ఉపనిష ప్తిపాదయ్ న అదై త దాధ్ంతమును అందరికీ బోధించి రచించి, ఉపనిష ప్తిపాదయ్ న అదై త దాధ్ంతమును అందరికీ బోధించి 

మోకష్మారగ్మును చూపించారు. సనాతనధరమ్ము నిరంతరము చారము మోకష్మారగ్మును చూపించారు. సనాతనధరమ్ము నిరంతరము చారము 

కావలననెడి మ దేద్శముతో భారతదేశముయొకక్ తూరుప్, దకిష్ణ, కావలననెడి మ దేద్శముతో భారతదేశముయొకక్ తూరుప్, దకిష్ణ, 

ప చ్మ, ఉతత్ర దికుక్లలో మముగా పూరిలో గోవరధ్న పీఠము, శృంగేరీలో ప చ్మ, ఉతత్ర దికుక్లలో మముగా పూరిలో గోవరధ్న పీఠము, శృంగేరీలో 

రదాపీఠము, దా రకలో కాలికా పీఠము, బదరిలో జోయ్తి ప్ఠమనెడి రదాపీఠము, దా రకలో కాలికా పీఠము, బదరిలో జోయ్తి ప్ఠమనెడి 

నాలుగు ఆమాన్యపీఠములను థ్పించారు. అతయ్లప్ న తమ నాలుగు ఆమాన్యపీఠములను థ్పించారు. అతయ్లప్ న తమ 3232 

సంవత రముల అవతార అవధిలో చిర థ్యి న అ ధారణ కారయ్ములను సంవత రముల అవతార అవధిలో చిర థ్యి న అ ధారణ కారయ్ములను 

చే  లోకోదాధ్రము చే , తరు త మాలయములలోని కేదారనాథకేష్ ములో చే  లోకోదాధ్రము చే , తరు త మాలయములలోని కేదారనాథకేష్ ములో 

తమ య్లను అను ంచి సశరీరముగా లాసమునకేగినారు. అటువంటి తమ య్లను అను ంచి సశరీరముగా లాసమునకేగినారు. అటువంటి 

శంకరభగవతాప్దాచారుయ్ల రు జగదుగ్రు లనెడిది సర దితము.శంకరభగవతాప్దాచారుయ్ల రు జగదుగ్రు లనెడిది సర దితము.
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దకిష్ణామాన్య రదాపీఠాధిపతులుదకిష్ణామాన్య రదాపీఠాధిపతులు

శంకరభగవతాప్దులచే థ్పించబడిన థమ మరియు ముఖ న శంకరభగవతాప్దులచే థ్పించబడిన థమ మరియు ముఖ న 

దకిష్ణామాన్య రదాపీఠము రేశ రాచారుయ్లనుండి ఇపప్టివరకు దకిష్ణామాన్య రదాపీఠము రేశ రాచారుయ్లనుండి ఇపప్టివరకు 

అ చిఛ్నన్ న గురుపరంపరతో భి త్నన్ది. ఈ పీఠమునందు అ చిఛ్నన్ న గురుపరంపరతో భి త్నన్ది. ఈ పీఠమునందు 

వచిచ్న తియొకక్ యతివరేణుయ్లూ శంకరభగవతాప్దులు ధించిన వచిచ్న తియొకక్ యతివరేణుయ్లూ శంకరభగవతాప్దులు ధించిన 

మారగ్మునందే వరిత్ త్, లోకమునకు యోమారగ్మును బోధించుటయే గాక, మారగ్మునందే వరిత్ త్, లోకమునకు యోమారగ్మును బోధించుటయే గాక, 

స యంగా సదా ధరమ్ని ఠ్  అందరికీ మారగ్దరకు నారు. ఈ పీఠమందు స యంగా సదా ధరమ్ని ఠ్  అందరికీ మారగ్దరకు నారు. ఈ పీఠమందు 

పీఠాధిపతులుగా రాజిలిల్ లోకోపకారము చే న రేశ రాచారుయ్ల రు, పీఠాధిపతులుగా రాజిలిల్ లోకోపకారము చే న రేశ రాచారుయ్ల రు, 

దాయ్తీరథ్మ మి రు, భారతీతీరథ్మ మి రు, దాయ్రణయ్ దాయ్తీరథ్మ మి రు, భారతీతీరథ్మ మి రు, దాయ్రణయ్ 

మ మి రు, నృ ంహభారతీ మ మి రు, సచిచ్దానంద మ మి రు, నృ ంహభారతీ మ మి రు, సచిచ్దానంద 

భినవ నృ ంహభారతీ మ మి రు, చం ఖరభారతీ భినవ నృ ంహభారతీ మ మి రు, చం ఖరభారతీ 

మ మి రు మరియు మదభినవ దాయ్తీరథ్ మ మి రు మ మి రు మరియు మదభినవ దాయ్తీరథ్ మ మి రు 

మొద న అందరు యతి ఠ్లూ సర దా పూజనీయు నారు.  ఈ మొద న అందరు యతి ఠ్లూ సర దా పూజనీయు నారు.  ఈ 

అ చిఛ్నన్ గురుపరంపరను సమరథ్ముగా ముందుకు నడుపుతూ అ చిఛ్నన్ గురుపరంపరను సమరథ్ముగా ముందుకు నడుపుతూ 

త్తము రదాపీఠములో రాజమాను న జగదుగ్రు భారతీతీరథ్ త్తము రదాపీఠములో రాజమాను న జగదుగ్రు భారతీతీరథ్ 

మ మి రు మరియు తతక్రకమల సంజాతు న ధు ఖరభారతీ మ మి రు మరియు తతక్రకమల సంజాతు న ధు ఖరభారతీ 

మ మి రు సరు లకూ అతయ్ంత పూజుయ్ నారు. ఇటువంటి మ మి రు సరు లకూ అతయ్ంత పూజుయ్ నారు. ఇటువంటి 

గురుపరంపరలో వచిచ్న సమసత్ గురు లనూ త్తించి అరిచ్ంచుట మనందరికి గురుపరంపరలో వచిచ్న సమసత్ గురు లనూ త్తించి అరిచ్ంచుట మనందరికి 

యోదాయకముగానునన్ది.యోదాయకముగానునన్ది.
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దీప జ లనందీప జ లనం

 కిం జోయ్తిసత్వ భానుమానహని మే రా  దీపాదికం కిం జోయ్తిసత్వ భానుమానహని మే రా  దీపాదికం

 య్దేవం ర దీపదరన ధౌ కిం జోయ్తిరాఖాయ్  మే  య్దేవం ర దీపదరన ధౌ కిం జోయ్తిరాఖాయ్  మే । 

 చకుష్సత్సయ్ నిమీలనాదిసమయే కిం ధీరిధ్యో దరనే చకుష్సత్సయ్ నిమీలనాదిసమయే కిం ధీరిధ్యో దరనే

 కిం త హమతో భ న్ పరమకం జోయ్తిసత్ద మ్ భో కిం త హమతో భ న్ పరమకం జోయ్తిసత్ద మ్ భో॥

గురుధాయ్నంగురుధాయ్నం

 సదా వసమారంభాం శంకరాచారయ్మధయ్మాం  సదా వసమారంభాం శంకరాచారయ్మధయ్మాం ।    

 అసమ్దాచారయ్పరయ్ంతాం వందే గురుపరంపరాం అసమ్దాచారయ్పరయ్ంతాం వందే గురుపరంపరాం॥

 గుర  సర లోకానాం భిషజే భవరోగిణాం  గుర  సర లోకానాం భిషజే భవరోగిణాం ।    

 నిధయే సర దాయ్నాం దకిష్ణామూరత్యే నమః    నిధయే సర దాయ్నాం దకిష్ణామూరత్యే నమః   ॥

 ఈశరో గురురాతేమ్తి మూరిత్భేద భాగినే  ఈశరో గురురాతేమ్తి మూరిత్భేద భాగినే ।    

 య్మవద్ య్పత్దే య దకిష్ణామూరత్యే నమః య్మవద్ య్పత్దే య దకిష్ణామూరత్యే నమః॥

 అజాఞ్నతిమిరాంధసయ్ జాఞ్నాంజనశలాకయా  అజాఞ్నతిమిరాంధసయ్ జాఞ్నాంజనశలాకయా ।      

 చకుష్రునీమ్లితం యేన త ౖమ్ గుర  నమః చకుష్రునీమ్లితం యేన త ౖమ్ గుర  నమః॥
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సంకలప్ఃసంకలప్ః

మమోపాతత్–సమసత్–దురితకష్యదారా పరమేశ ర తయ్రథ్ం మమోపాతత్–సమసత్–దురితకష్యదారా పరమేశ ర తయ్రథ్ం 

సరే ం ఆ త్కమ జనానాం కేష్మ ౖథ్రయ్– రయ్ జయ–అభయ–సరే ం ఆ త్కమ జనానాం కేష్మ ౖథ్రయ్– రయ్ జయ–అభయ–

ఆయురారోగయ్–ఐశ రాయ్భివృదధ్య్రథ్ం, సమసత్–దురితోప ంతయ్రథ్ం, ఆయురారోగయ్–ఐశ రాయ్భివృదధ్య్రథ్ం, సమసత్–దురితోప ంతయ్రథ్ం, 

సమసత్–మంగలా పత్య్రథ్ం, సమసత్–అభుయ్దయారథ్ం చ, ధరామ్రథ్–సమసత్–మంగలా పత్య్రథ్ం, సమసత్–అభుయ్దయారథ్ం చ, ధరామ్రథ్–

కామమోకాష్ఖయ్–చతురి ధపురు రథ్ దధ్య్రథ్ం, సదుగ్రు దేన కామమోకాష్ఖయ్–చతురి ధపురు రథ్ దధ్య్రథ్ం, సదుగ్రు దేన 

సదిదాయ్–సదుబ్దిధ్ పత్య్రథ్ం, చితత్ ంతి– ఖసంతో దయ్భివృదధ్య్రథ్ం, సదిదాయ్–సదుబ్దిధ్ పత్య్రథ్ం, చితత్ ంతి– ఖసంతో దయ్భివృదధ్య్రథ్ం, 

దే పపల్వనివృతత్య్రథ్ం, సదుగ్రు– తయ్రథ్ం, కృషణ్- ద య్స-దే పపల్వనివృతత్య్రథ్ం, సదుగ్రు– తయ్రథ్ం, కృషణ్- ద య్స-

శంకర-భగవతాప్దాచారయ్ అ ట్తత్ర-శతనామాది-శంకర-భగవతాప్దాచారయ్ అ ట్తత్ర-శతనామాది-

పారాయణం కరి య్పారాయణం కరి య్॥
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దకిష్ణామూరత్య్షట్కం దకిష్ణామూరత్య్షట్కం 

శ ం దరప్ణదృశయ్మాననగరీతులయ్ం నిజాంతరగ్తంశ ం దరప్ణదృశయ్మాననగరీతులయ్ం నిజాంతరగ్తం

పశయ్నాన్తమ్ని మాయయా బ రి దూభ్తం యథా ని యా పశయ్నాన్తమ్ని మాయయా బ రి దూభ్తం యథా ని యా । 

యః కాష్తుక్రుతే బోధసమయే తామ్నమే దయం యః కాష్తుక్రుతే బోధసమయే తామ్నమే దయం 

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥1॥॥1॥

బీజ య్ంతరి ంకురో జగదిదం ఙిన్రి కలప్ం పున-బీజ య్ంతరి ంకురో జగదిదం ఙిన్రి కలప్ం పున-

రామ్యాకలిప్తదేశకాలకలనా చి య్చి కృతం రామ్యాకలిప్తదేశకాలకలనా చి య్చి కృతం । 

మాయా వ జృంభయతయ్పి మ యోగీవ యః చఛ్యా మాయా వ జృంభయతయ్పి మ యోగీవ యః చఛ్యా 

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥2॥॥2॥

య ౖయ్వ ఫ్రణం సదాతమ్కమసతక్లాప్రథ్గం భాసతేయ ౖయ్వ ఫ్రణం సదాతమ్కమసతక్లాప్రథ్గం భాసతే

కాష్తత్తత్ మ తి దవచ  యో బోధయతాయ్ తాన్ కాష్తత్తత్ మ తి దవచ  యో బోధయతాయ్ తాన్ । 

యతాకాష్తక్రణాదభ్ నన్ పునరావృతిత్రభ్ ంభోనిధౌయతాకాష్తక్రణాదభ్ నన్ పునరావృతిత్రభ్ ంభోనిధౌ

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥3॥॥3॥

నానాచిఛ్ ఘటోదర థ్తమ దీప భాభాస రంనానాచిఛ్ ఘటోదర థ్తమ దీప భాభాస రం

జాఞ్నం యసయ్ తు చకుష్రాదికరణదారా బ ః సప్ందతే జాఞ్నం యసయ్ తు చకుష్రాదికరణదారా బ ః సప్ందతే । 

జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతేయ్తతమసత్ం జగత్-జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతేయ్తతమసత్ం జగత్-

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥4॥॥4॥
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దేహం ణమపీం యాణయ్పి చలాం బుదిధ్ం చ నయ్ం దుః దేహం ణమపీం యాణయ్పి చలాం బుదిధ్ం చ నయ్ం దుః 

Uబాలాంధజడోపమాసత్ హమితి ంతా భృశం దినః Uబాలాంధజడోపమాసత్ హమితి ంతా భృశం దినః । 

మాయాశకిత్ లాసకలిప్తమ య్మోహసం రిణేమాయాశకిత్ లాసకలిప్తమ య్మోహసం రిణే

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥5॥॥5॥

రా సత్ది కరేందుసదృ  మాయాసమాచాఛ్దనాత్రా సత్ది కరేందుసదృ  మాయాసమాచాఛ్దనాత్

సనామ్ ః కరణోపసంహరణతో యోఽభూతు పత్ః పుమాన్ సనామ్ ః కరణోపసంహరణతో యోఽభూతు పత్ః పుమాన్ । 

గ పమితి బోధసమయే యః తయ్భిజాఞ్యతే గ పమితి బోధసమయే యః తయ్భిజాఞ్యతే 

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥6॥॥6॥

బాలాయ్దిష పి జా దాది  తథా సరా స వ థ్స పి బాలాయ్దిష పి జా దాది  తథా సరా స వ థ్స పి 

య్వృతాత్స నువరత్మానమహమితయ్ంతః ఫ్రంతం సదా య్వృతాత్స నువరత్మానమహమితయ్ంతః ఫ్రంతం సదా । 

తామ్నం కటీకరోతి భజతాం యో ము యా భ యాతామ్నం కటీకరోతి భజతాం యో ము యా భ యా

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥7॥॥7॥

శ ం పశయ్తి కారయ్కారణతయా స మిసంబంధతఃశ ం పశయ్తి కారయ్కారణతయా స మిసంబంధతః

య్చారయ్తయా త వ పితృపు దాయ్తమ్నా భేదతః య్చారయ్తయా త వ పితృపు దాయ్తమ్నా భేదతః । 

స పేన్ జా తి  య ఏష పురు  మాయాపరి మితఃస పేన్ జా తి  య ఏష పురు  మాయాపరి మితః

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥8॥॥8॥

భూరంభాంసయ్నలోఽనిలోఽమబ్రమహరాన్థో మాం ః పుమాన్భూరంభాంసయ్నలోఽనిలోఽమబ్రమహరాన్థో మాం ః పుమాన్

ఇతాయ్భాతి చరాచరాతమ్కమిదం య ౖయ్వ మూరత్య్షట్కం ఇతాయ్భాతి చరాచరాతమ్కమిదం య ౖయ్వ మూరత్య్షట్కం । 

నానయ్తిక్ంచన దయ్తే మృశతాం య మ్తప్ర మ్ది భోఃనానయ్తిక్ంచన దయ్తే మృశతాం య మ్తప్ర మ్ది భోః

త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే త ౖమ్ గురుమూరత్యే నమ ఇదం దకిష్ణామూరత్యే ॥9॥॥9॥
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సరా తమ్త మితి ఫ్టీకృతమిదం య మ్దము మ్ంసత్  సరా తమ్త మితి ఫ్టీకృతమిదం య మ్దము మ్ంసత్  

తేనాసయ్ వణాతత్దరథ్మననాదాధ్య్నాచచ్ సంకీరత్నాత్ తేనాసయ్ వణాతత్దరథ్మననాదాధ్య్నాచచ్ సంకీరత్నాత్ । 

సరా తమ్త మ భూతిస తం య్దీశ రత ం స తః సరా తమ్త మ భూతిస తం య్దీశ రత ం స తః 

ధేయ్తత్తుప్నరషట్ధా పరిణతం శ రయ్మ య్హతం ధేయ్తత్తుప్నరషట్ధా పరిణతం శ రయ్మ య్హతం ॥10॥॥10॥

॥ఇతి మచఛ్ంకర భగవతాప్దాచారయ్ రచితం  దకిష్ణామూరత్య్షట్కమ్ఇతి మచఛ్ంకర భగవతాప్దాచారయ్ రచితం  దకిష్ణామూరత్య్షట్కమ్॥
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ణ్షటప్దీ త్ ంణ్షటప్దీ త్ ం

అ నయమపనయ ణ్అ నయమపనయ ణ్

దమయ మనః శమయ షయమృగతృ ణ్ం దమయ మనః శమయ షయమృగతృ ణ్ం ।    

భూతదయాం త్రయభూతదయాం త్రయ

తారయ సం ర గరతః       తారయ సం ర గరతః       ॥1॥॥1॥

దివయ్ధునీమకరందేదివయ్ధునీమకరందే

పరిమలపరిభోగసచిచ్దానందే పరిమలపరిభోగసచిచ్దానందే ।    

పతిపదార ందేపతిపదార ందే

భవభయఖేదచిఛ్దే వందే          భవభయఖేదచిఛ్దే వందే          ॥2॥॥2॥

సతయ్పి భేదాపగమేసతయ్పి భేదాపగమే

నాథ త హం న మామకీనసత్ ం నాథ త హం న మామకీనసత్ ం ।    

ము   తరంగఃము   తరంగః

క చన సము  న తారంగః           క చన సము  న తారంగః           ॥3॥॥3॥

ఉదధ్ృతనగ నగభిదనుజఉదధ్ృతనగ నగభిదనుజ

దనుజకులాఽమి  మి శ దృ ట్ దనుజకులాఽమి  మి శ దృ ట్ ।    

దృ ట్ భవతి భవతిదృ ట్ భవతి భవతి

న భవతి కిం భవతిర క్రః         న భవతి కిం భవతిర క్రః         ॥4॥॥4॥
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మతాయ్దిభిరవతా ఃమతా య్దిభిరవతా ః

అవతారవతాఽవతా సదా వ ధాం అవతారవతాఽవతా సదా వ ధాం । 

పరమేశ ర పరిపాలోయ్పరమేశ ర పరిపాలోయ్

భవతా భవతాపభీతోఽహం    భవతా భవతాపభీతోఽహం    ॥5॥॥5॥

దామోదర గుణమందిరదామోదర గుణమందిర

ందరవదనార ంద గో ంద ందరవదనార ంద గో ంద ।    

భవజలధిమథనమందరభవజలధిమథనమందర

పరమం దరమపనయ త ం మే            పరమం దరమపనయ త ం మే            ॥6॥॥6॥

నారాయణ కరుణామయనారాయణ కరుణామయ

శరణం  కర ణి తావకౌ చరణౌశరణం  కర ణి తావకౌ చరణౌ।    

ఇతి షటప్దీ మదీయేఇతి షటప్దీ మదీయే

వదనసరోజే సదా వసతు             వదనసరోజే సదా వసతు             ॥7॥॥7॥

॥ఇతి మచఛ్ంకర భగవతాప్దాచారయ్ రచితం ణ్షటప్దీ త్ మ్ఇతి మచఛ్ంకర భగవతాప్దాచారయ్ రచితం ణ్షటప్దీ త్ మ్॥
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కృషణ్-అ ట్తత్ర-శతనామావళిఃకృషణ్-అ ట్తత్ర-శతనామావళిః

వ దేవ తం దేవం కంసచాణూరమరద్నం వ దేవ తం దేవం కంసచాణూరమరద్నం । 

దేవకీపరమానందం కృషణ్ం వందే జగదుగ్రుందేవకీపరమానందం కృషణ్ం వందే జగదుగ్రుం॥

కృ ణ్య నమఃకృ ణ్య నమః

కమలానాథాయ నమఃకమలానాథాయ నమః

దే య నమఃదే య నమః

సనాతనాయ నమఃసనాతనాయ నమః

వ దే తమ్జాయ నమఃవ దే తమ్జాయ నమః

పుణాయ్య నమఃపుణాయ్య నమః

లీలామానుష- య నమఃలీలామానుష- య నమః

వతకౌ త్భధరాయ నమఃవతకౌ త్భధరాయ నమః

య దావతలాయ నమఃయ దావతలాయ నమః

హరయే నమః       హరయే నమః       1010

చతురుభ్జాతత్-చ -గదా-చతురుభ్జాతత్-చ -గదా-

 శంఖాదుయ్దాయుధాయ నమః శంఖాదుయ్దాయుధాయ నమః

దేవకీనందనాయ నమఃదేవకీనందనాయ నమః

య నమఃయ నమః

నందగోప యాతమ్జాయ నమఃనందగోప యాతమ్జాయ నమః

యమునా గసం రిణే నమఃయమునా గసం రిణే నమః

బలభ యానుజాయ నమఃబలభ యానుజాయ నమః



17

పూతనాజీ తహరాయ నమఃపూతనాజీ తహరాయ నమః

శకటా రభంజనాయ నమఃశకటా రభంజనాయ నమః

నంద జజనానందినే నమః నంద జజనానందినే నమః 

సచిచ్దానంద య నమః     సచిచ్దానంద య నమః     2020

నవనీత లిపాత్ంగాయ నమఃనవనీత లిపాత్ంగాయ నమః

నవనీతనటాయ నమఃనవనీతనటాయ నమః

అనఘాయ నమఃఅనఘాయ నమః

నవనీతన రాయ నమఃనవనీతన రాయ నమః

ముచుకుంద దకాయ నమఃముచుకుంద దకాయ నమః

డశUసహ య నమఃడశUసహ య నమః

భంగినే నమఃభంగినే నమః

మధురాకృతయే నమఃమధురాకృతయే నమః

క గమృతాబీధ్ంద  నమః   క గమృతాబీధ్ంద  నమః   

గో ందాయ నమః       గో ందాయ నమః       3030

గో దాం పతయే నమఃగో దాం పతయే నమః

వత టచరాయ నమఃవత టచరాయ నమః

అనంతాయ నమఃఅనంతాయ నమః

ధేనుకా రభంజనాయ నమఃధేనుకా రభంజనాయ నమః

తృణీకృత తృణావరాత్య నమఃతృణీకృత తృణావరాత్య నమః

యమలారుజ్నభంజనాయ నమఃయమలారుజ్నభంజనాయ నమః
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ఉతాత్నతాలభేతేత్ర్ నమఃఉతాత్నతాలభేతేత్ర్ నమః

తమాల య్మలాకృతయే నమఃతమాల య్మలాకృతయే నమః

గోపగోపీశ రాయ నమః    గోపగోపీశ రాయ నమః    

యోగినే నమః       యోగినే నమః       4040

కోటి రయ్సమ భాయ నమఃకోటి రయ్సమ భాయ నమః

ఇలాపతయే నమఃఇలాపతయే నమః

పర ౖమ్ జోయ్తి  నమఃపర ౖమ్ జోయ్తి  నమః

యాద ం య నమఃయాద ం య నమః

యదూద య నమఃయదూద య నమః

వనమాలినే నమఃవనమాలినే నమః

పీత స  నమఃపీత స  నమః

పారిజాతాప రకాయ నమఃపారిజాతాప రకాయ నమః

గోవరధ్నాచలోదధ్రేత్ర్ నమః   గోవరధ్నాచలోదధ్రేత్ర్ నమః   

గోపాలాయ నమః       గోపాలాయ నమః       5050

సరపాలకాయ నమఃసర పాలకాయ నమః

అజాయ నమఃఅజాయ నమః

నిరంజనాయ నమఃనిరంజనాయ నమః

కామజనకాయ నమఃకామజనకాయ నమః

కంజలోచనాయ నమఃకంజలోచనాయ నమః

మధుఘేన్ నమఃమధుఘేన్ నమః
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మధురానాథాయ నమఃమధురానాథాయ నమః

దా రకానాయకాయ నమఃదా రకానాయకాయ నమః

బలినే నమః      బలినే నమః      

బృందావనాంత-సంచారిణే నమః     బృందావనాంత-సంచారిణే నమః     6060

తుల దామ-భూషణాయ నమఃతుల దామ-భూషణాయ నమః

సయ్మంతకమణేర రేత్ర్ నమఃసయ్మంతకమణేర రేత్ర్ నమః

నరనారాయణాతమ్కాయ నమఃనరనారాయణాతమ్కాయ నమః

కుబాజ్-కృ ణ్ంబరధరాయ నమఃకుబాజ్-కృ ణ్ంబరధరాయ నమః

మాయినే నమఃమాయినే నమః

పరమపూరు య నమఃపరమపూరు య నమః

ము ట్కా ర-చాణూర-ము ట్కా ర-చాణూర-

 మలల్యుదధ్- రదాయ నమః మలల్యుదధ్- రదాయ నమః

సం ర రిణే నమః     సం ర రిణే నమః     

కం రయే నమఃకం రయే నమః

మురారయే నమః       మురారయే నమః       7070

నరకాంతకాయ నమఃనరకాంతకాయ నమః

అనాది- హమ్చారిణే నమఃఅనాది- హమ్చారిణే నమః

కృ ణ్వయ్సన-కరకాయ నమఃకృ ణ్వయ్సన-కరకాయ నమః

పాల ర ఛ్  నమఃపాల ర ఛ్  నమః

దురోయ్ధనకులాంతకాయ నమఃదురోయ్ధనకులాంతకాయ నమః
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దురా ర-వరదాయ నమఃదురా ర-వరదాయ నమః

శరూప దరకాయ నమఃశరూప దరకాయ నమః

సతయ్ చే నమః      సతయ్ చే నమః      

సతయ్సంకలాప్య నమఃసతయ్సంకలాప్య నమః

సతయ్భామారతాయ నమః      సతయ్భామారతాయ నమః      8080

జయినే నమఃజయినే నమః

భ -పూరజాయ నమఃభ -పూరజాయ నమః

జిషణ్  నమఃజిషణ్  నమః

భీషమ్ముకిత్- దాయకాయ నమఃభీషమ్ముకిత్- దాయకాయ నమః

జగదుగ్ర  నమఃజగదుగ్ర  నమః

జగనాన్థాయ నమఃజగనాన్థాయ నమః

ణునాద- రదాయ నమఃణునాద- రదాయ నమః

వృషభా ర- ధ ం నే నమః    వృషభా ర- ధ ం నే నమః    

బాణా ర-కరాంతకాయ నమఃబాణా ర-కరాంతకాయ నమః

యుధి ఠ్ర- తి ఠ్  నమః     యుధి ఠ్ర- తి ఠ్  నమః     9090

బరి బరా వతంసకాయ నమఃబరి బరా వతంసకాయ నమః

పారథ్ రథయే నమఃపారథ్ రథయే నమః

అవయ్కాత్య నమఃఅవయ్కాత్య నమః

గీతామృత-మ దధయే నమఃగీతామృత-మ దధయే నమః
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కాలీయ-ఫణిమాణికయ్-రంజిత- కాలీయ-ఫణిమాణికయ్-రంజిత- 

  పదాంబుజాయ నమః  పదాంబుజాయ నమః

దామోదరాయ నమఃదామోదరాయ నమః

యజఞ్భోకేత్ర్ నమః     యజఞ్భోకేత్ర్ నమః     

దాన ం - నాశనాయ నమఃదాన ం - నాశనాయ నమః

నారాయణాయ నమఃనారాయణాయ నమః

పర ౖమ్ హమ్ణే నమః      పర ౖమ్ హమ్ణే నమః      100100

పనన్గాశన- హనాయ నమఃపనన్గాశన- హనాయ నమః

జల డా-సమాసకత్-జల డా-సమాసకత్-

  గోపీవ త్ర్ప రకాయ నమః  గోపీవ త్ర్ప రకాయ నమః

పుణయ్ ల్కాయ నమఃపుణయ్ ల్కాయ నమః

తీరథ్కరాయ నమఃతీరథ్కరాయ నమః

ద దాయ్య నమఃద దాయ్య నమః

దయానిధయే నమఃదయానిధయే నమః

సర తీరాథ్తమ్కాయ నమఃసర తీరాథ్తమ్కాయ నమః

సర హ-రూపిణే నమఃసర హ-రూపిణే నమః

పరాతప్రాయ నమఃపరాతప్రాయ నమః

గోపాలకృషణ్ మినే నమఃగోపాలకృషణ్ మినే నమః
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ద య్స త్తిఃద య్స త్తిః

య్సం వ షఠ్నపాత్రం శకేత్ః పౌ మకలమ్షం య్సం వ షఠ్నపాత్రం శకేత్ః పౌ మకలమ్షం । 

పరాశరాతమ్జం వందే కతాతం తపోనిధింపరాశరాతమ్జం వందే కతాతం తపోనిధిం॥

య్ య ణ్రూపాయ య్సరూపాయ షణ్  య్ య ణ్రూపాయ య్సరూపాయ షణ్  ।    

నమో  హమ్నిధయే ఠ్య నమో నమఃనమో  హమ్నిధయే ఠ్య నమో నమః॥

కృషణ్దై పాయనం య్సం సర లోక తే రతం కృషణ్దై పాయనం య్సం సర లోక తే రతం ।    

దాబజ్భాసక్రం వందే శమాదినిలయం మునిందాబజ్భాసక్రం వందే శమాదినిలయం మునిం॥

ద య్సం తమ్రూపం సతయ్సంధం పరాయణం ద య్సం తమ్రూపం సతయ్సంధం పరాయణం । 

ంతం జితేం య ధం స షయ్ం ణమామయ్హంంతం జితేం య ధం స షయ్ం ణమామయ్హం॥

అచతుర దనో మ్ దిబా రపరో హరిః అచతుర దనో మ్ దిబా రపరో హరిః । 

అఫాలలోచనః శంభుః భగ న్ బాదరాయణఃఅఫాలలోచనః శంభుః భగ న్ బాదరాయణః॥

శంకరం శంకరాచారయ్ం కేశవం బాదరాయణం శంకరం శంకరాచారయ్ం కేశవం బాదరాయణం । 

భాషయ్కృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునఃభాషయ్కృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః॥

హమ్ కృతే త ౖమ్ ద య్ య ధ  హమ్ కృతే త ౖమ్ ద య్ య ధ  । 

జాఞ్నశకత్య్వతారాయ నమో భగవతో హరేఃజాఞ్నశకత్య్వతారాయ నమో భగవతో హరేః॥

య్సః సమసత్ధరామ్ణాం వకాత్ మునివరేడితః య్సః సమసత్ధరామ్ణాం వకాత్ మునివరేడితః । 

చిరంజీ  దీరఘ్మాయురద్దాతు జటిలో మమచిరంజీ  దీరఘ్మాయురద్దాతు జటిలో మమ॥
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జాఞ్బలేన తప  చతురే ద భాజకః జాఞ్బలేన తప  చతురే ద భాజకః । 

కృషణ్దై పాయనో యశచ్ త ౖమ్ గుర  నమఃకృషణ్దై పాయనో యశచ్ త ౖమ్ గుర  నమః॥

జటాధరసత్పోనిషఠ్ః దధ్యోగో జితేం యః  జటాధరసత్పోనిషఠ్ః దధ్యోగో జితేం యః  । 

కృ ణ్జినధరః కృషణ్సత్ ౖమ్ గుర  నమఃకృ ణ్జినధరః కృషణ్సత్ ౖమ్ గుర  నమః॥

భారతసయ్ ధాతా చ ది తీయ ఇవ యో హరిః భారతసయ్ ధాతా చ ది తీయ ఇవ యో హరిః । 

హరిభకిత్పరో యశచ్ త ౖమ్ గుర  నమఃహరిభకిత్పరో యశచ్ త ౖమ్ గుర  నమః॥

జయతి పరాశర నుః జయతి పరాశర నుః 

సతయ్వతీ హృదయనందనో య్సః । సతయ్వతీ హృదయనందనో య్సః । 

య య్సయ్ కమల గలితం య య్సయ్ కమల గలితం 

భారతమమృతం జగతిప్బతిభారతమమృతం జగతిప్బతి॥

ద భాగ ధా  ద భాగ ధా  

మలాయ హమ్ణే నమో శ దృ  మలాయ హమ్ణే నమో శ దృ  । 

సకలధృతి తు ధన సృజే సకలధృతి తు ధన సృజే 

సతయ్వతయ్భివయ్కిత్ మతేసతయ్వతయ్భివయ్కిత్ మతే॥

దాంత కయ్కు మాని సమాని చారుదాంత కయ్కు మాని సమాని చారు

జ ంథ నిచయేన మనోహరేణ జ ంథ నిచయేన మనోహరేణ । 

మోకాష్రిథ్లోక తకామనయా మునిరయ్ఃమోకాష్రిథ్లోక తకామనయా మునిరయ్ః

తం బాదరాయణమహం ణమామి భకాత్య్తం బాదరాయణమహం ణమామి భకాత్య్॥
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 ద య్స-అ ట్తత్ర-శతనామావళిః ద య్స-అ ట్తత్ర-శతనామావళిః

య్సం వ షఠ్నపాత్రం శకేత్ః పౌ మకలమ్షం య్సం వ షఠ్నపాత్రం శకేత్ః పౌ మకలమ్షం । 

పరాశరాతమ్జం వందే కతాతం తపో నిధింపరాశరాతమ్జం వందే కతాతం తపో నిధిం॥

య్ య నమఃయ్ య నమః

దై పాయనాయ నమఃదై పాయనాయ నమః

ఠ్య నమఃఠ్య నమః

సతాయ్తమ్నే నమఃసతాయ్తమ్నే నమః

బాదరాయణాయ నమఃబాదరాయణాయ నమః

మునయే నమఃమునయే నమః

సతయ్వతీపు య నమఃసతయ్వతీపు య నమః

కతాతాయ నమఃకతాతాయ నమః

తపోనిధయే నమఃతపోనిధయే నమః

వ షఠ్నపేత్ర్ నమః     వ షఠ్నపేత్ర్ నమః     1010

సరజాఞ్య నమఃసర జాఞ్య నమః

ణ్రూపాయ నమఃణ్రూపాయ నమః

దయానిధయే నమఃదయానిధయే నమః

పరాశరాతమ్జాయ నమఃపరాశరాతమ్జాయ నమః

ంతాయ నమఃంతాయ నమః

శకిత్పౌ య నమఃశకిత్పౌ య నమః
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గుణాంబుధయే నమఃగుణాంబుధయే నమః

కృ ణ్య నమఃకృ ణ్య నమః

ద భకేత్ర్ నమఃద భకేత్ర్ నమః

హమ్ కృతే నమః     హమ్ కృతే నమః     2020

అవయ్యాయ నమఃఅవయ్యాయ నమః

మ యోగీశరాయ నమఃమ యోగీశరాయ నమః

మాయ్య నమఃమాయ్య నమః

ధనాయ్య నమఃధనాయ్య నమః

పింగజటాధరాయ నమఃపింగజటాధరాయ నమః

చీరాజినధరాయ నమఃచీరాజినధరాయ నమః

మతే నమఃమతే నమః

అ ట్దశ-పురాణకృతే నమఃఅ ట్దశ-పురాణకృతే నమః

దండినే నమఃదండినే నమః

కమండలు-ధరాయ నమః     కమండలు-ధరాయ నమః     3030

కురువంశ- వరధ్కాయ నమఃకురువంశ- వరధ్కాయ నమః

నిరమ్మాయ నమఃనిరమ్మాయ నమః

నిరహంకారాయ నమఃనిరహంకారాయ నమః

నిషక్లంకాయ నమఃనిషక్లంకాయ నమః

నిరంజనాయ నమఃనిరంజనాయ నమః

జితేం యాయ నమఃజితేం యాయ నమః
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జిత ధాయ నమఃజిత ధాయ నమః

సమ్ృతికరేత్ర్ నమఃసమ్ృతికరేత్ర్ నమః

మ కవయే నమఃమ కవయే నమః

తతత్ జాఞ్నినే నమః     తతత్ జాఞ్నినే నమః     4040

తతత్ బోధకరేత్ర్ నమఃతతత్ బోధకరేత్ర్ నమః

కా ని సభు  నమఃకా ని సభు  నమః

మ భారత-కరేత్ర్ నమఃమ భారత-కరేత్ర్ నమః

చిరజీ నే నమఃచిరజీ నే నమః

మ మతయే నమఃమ మతయే నమః

సజజ్నాను హపరాయ నమఃసజజ్నాను హపరాయ నమః

సతయ్ దినే నమఃసతయ్ దినే నమః

దృఢ తాయ నమఃదృఢ తాయ నమః

బదరాయ్ మ-సంచారిణే నమఃబదరాయ్ మ-సంచారిణే నమః

కోటి రయ్-సమ భాయ నమః   కోటి రయ్-సమ భాయ నమః   5050

పుం - లసతాఫ్లాయ నమఃపుం - లసతాఫ్లాయ నమః

అ ట్ ంశతి-రూపభృతే నమఃఅ ట్ ంశతి-రూపభృతే నమః

ర ందుమిత- య్ఢాయ్య నమఃర ందుమిత- య్ఢాయ్య నమః

లాయ నమఃలాయ నమః

యతిపూజితాయ నమఃయతిపూజితాయ నమః
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యా చరమ్-వసనాయ నమఃయా చరమ్-వసనాయ నమః

చినుమ్ - లసతక్రాయ నమఃచినుమ్ - లసతక్రాయ నమః

రు కష్మాలా-భూ ఢాయ్య నమఃరు కష్మాలా-భూ ఢాయ్య నమః

కలిపాప-ని రకాయ నమఃకలిపాప-ని రకాయ నమః

ధరామ్శ మేధ-సందే ట్ర్ నమః   ధరామ్శ మేధ-సందే ట్ర్ నమః   6060

సంజయ-జాఞ్నదృ ట్దాయ నమఃసంజయ-జాఞ్నదృ ట్దాయ నమః

ధృతరా ట్ర్పతయ్దరినే నమఃధృతరా ట్ర్పతయ్దరినే నమః

దురాది- పూజితాయ నమఃదురాది- పూజితాయ నమః

పు మోహ- య్కులాతమ్నే నమఃపు మోహ- య్కులాతమ్నే నమః

జనక-జాఞ్నదాయకాయ నమఃజనక-జాఞ్నదాయకాయ నమః

కరమ్ఠాయ నమఃకరమ్ఠాయ నమః

దీరఘ్దే ఢాయ్య నమఃదీరఘ్దే ఢాయ్య నమః

దరాభ్ నాయ నమఃదరాభ్ నాయ నమః

వర దాయ నమః వర దాయ నమః 

యామునదీ ప-జననాయ నమః   యామునదీ ప-జననాయ నమః   7070

మోకోష్పాయ- దరకాయ నమఃమోకోష్పాయ- దరకాయ నమః

ఋ పూజాయ్య నమఃఋ పూజాయ్య నమః

హమ్నిధయే నమఃహమ్నిధయే నమః

ఖావతే నమఃఖావతే నమః



28

జటిలాయ నమఃజటిలాయ నమః

పరాయ నమఃపరాయ నమః

అ ట్ంగయోగ-నిరతాయ నమఃఅ ట్ంగయోగ-నిరతాయ నమః

సర దిధ్-సమనితాయ నమఃసర దిధ్-సమనితాయ నమః

గాంధారీగరభ్-సంరకాష్య నమఃగాంధారీగరభ్-సంరకాష్య నమః

పాండవ తి-సంయుతాయ నమః   పాండవ తి-సంయుతాయ నమః   8080

వ భూపాల-దౌ య నమఃవ భూపాల-దౌ య నమః

ణనందన- పదాయ నమఃణనందన- పదాయ నమః

య్సకా సదా య నమఃయ్సకా సదా య నమః

నరనారాయణారచ్కాయ నమఃనరనారాయణారచ్కాయ నమః

నితోయ్ప స-సంతు ట్య నమఃనితోయ్ప స-సంతు ట్య నమః

పర ం -పరాఙుమ్ఖాయ నమఃపర ం -పరాఙుమ్ఖాయ నమః

వపూ కనిరతాయ నమఃవపూ కనిరతాయ నమః

రా ర పూజితాయ నమఃరా ర పూజితాయ నమః

సర కేష్ ని నే నమఃసర కేష్ ని నే నమః

సర తీరాథ్వగాహనాయ నమః    సర తీరాథ్వగాహనాయ నమః    9090

యుధి ఠ్రాభి కేత్ర్ నమఃయుధి ఠ్రాభి కేత్ర్ నమః

సమ్ృతిమా పత్-సనిన్ధయే నమఃసమ్ృతిమా పత్-సనిన్ధయే నమః

కాలజాఞ్య నమఃకాలజాఞ్య నమః
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దాధ్తమ్నే నమఃదాధ్తమ్నే నమః

నిరి కారాయ నమఃనిరి కారాయ నమః

నిరామయాయ నమఃనిరామయాయ నమః

ఊరధ్ రేత  నమఃఊరధ్ రేత  నమః

మాతృభకాత్య నమఃమాతృభకాత్య నమః

ని చ్ంతాయ నమఃని చ్ంతాయ నమః

నిరమ్లాశయాయ నమః    నిరమ్లాశయాయ నమః    100100

రూపాంతర-చరాయ నమఃరూపాంతర-చరాయ నమః

పూజాయ్య నమఃపూజాయ్య నమః

సదా షయ్సమావృతాయ నమఃసదా షయ్సమావృతాయ నమః

భికేష్శ ర- తి ఠ్  నమఃభికేష్శ ర- తి ఠ్  నమః

నిరవదాయ్య నమఃనిరవదాయ్య నమః

నిరంకు య నమఃనిరంకు య నమః

సరభూత-హృదా య నమఃసరభూత-హృదా య నమః

సరే ట్రథ్- దాయకాయ నమః సరే ట్రథ్- దాయకాయ నమః 

ద య్ య నమఃద య్ య నమః
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తోటకాషట్కంతోటకాషట్కం

దితాఖిల ధాజలధే దితాఖిల ధాజలధే 

మ తోపనిషతక్థితారథ్నిధే మ తోపనిషతక్థితారథ్నిధే । 

హృదయే కలయే మలం చరణం హృదయే కలయే మలం చరణం 

భవ శంకరదే క మే శరణం   భవ శంకరదే క మే శరణం   ॥1॥

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం 

భవ గరదుఃఖ దూనహృదం భవ గరదుఃఖ దూనహృదం ।    

రచయాఖిలదరనతతత్ దం రచయాఖిలదరనతతత్ దం 

భవ శంకరదే క మే శరణం   భవ శంకరదే క మే శరణం   ॥2॥

భవతా జనతా ఖితా భ తా భవతా జనతా ఖితా భ తా 

నిజబోధ చారణచారుమతే నిజబోధ చారణచారుమతే ।    

కలయేశ రజీవ క దం కలయేశ రజీవ క దం 

భవ శంకరదే క మే శరణం   భవ శంకరదే క మే శరణం   ॥3॥

భవ ఏవ భ నితి మే నితరాం భవ ఏవ భ నితి మే నితరాం 

సమజాయత చేత  కౌతుకితా సమజాయత చేత  కౌతుకితా ।    

మమ రయ మోహమ జలధిం మమ రయ మోహమ జలధిం 

భవ శంకరదే క మే శరణం   భవ శంకరదే క మే శరణం   ॥4॥
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కృతేఽధికృతే బ ధా భవతో కృతేఽధికృతే బ ధా భవతో 

భ తా పదదరనలాలసతా భ తా పదదరనలాలసతా ।    

అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం 

భవ శంకరదే క మే శరణం          భవ శంకరదే క మే శరణం          ॥5॥

జగతీమ తుం కలితాకృతయో జగతీమ తుం కలితాకృతయో 

చరంతి మ మహసశఛ్లతః చరంతి మ మహసశఛ్లతః ।    

అ మాం రి  భా  గురో అ మాం రి  భా  గురో 

భవ శంకర దే క మే శరణం         భవ శంకర దే క మే శరణం         ॥6॥

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే 

సమతామయతాం న  కోఽపి ధీః సమతామయతాం న  కోఽపి ధీః ।    

శరణాగతవత ల తతత్ నిధే శరణాగతవత ల తతత్ నిధే 

భవ శంకరదే క మే శరణం               భవ శంకరదే క మే శరణం               ॥7॥

దితా న మయా శ కకలా దితా న మయా శ కకలా 

న చ కించనకాంచనమ త్ గురో న చ కించనకాంచనమ త్ గురో ।

తమేవ ధే  కృపాం సహజాం తమేవ ధే  కృపాం సహజాం 

భవ శంకరదే క మే శరణం        భవ శంకరదే క మే శరణం        ॥8॥

॥ఇతి తోటకాచారయ్ రచితం తోటకాషట్కంఇతి తోటకాచారయ్ రచితం తోటకాషట్కం॥
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 శంకరాచారయ్-అ ట్తత్ర-శతనామావళిః శంకరాచారయ్-అ ట్తత్ర-శతనామావళిః

తిసమ్ృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం తిసమ్ృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం । 

నమామి భగవతాప్దశంకరం లోకశంకరంనమామి భగవతాప్దశంకరం లోకశంకరం॥

శంకరాచారయ్వరాయ్య నమఃశంకరాచారయ్వరాయ్య నమః

మ్నంద దాయకాయ నమఃమ్నంద దాయకాయ నమః

అజాఞ్నతిమిరాదితాయ్య నమఃఅజాఞ్నతిమిరాదితాయ్య నమః

జాఞ్నాంబుధిచం మ  నమఃజాఞ్నాంబుధిచం మ  నమః

వరాణ్ మ తి ఠ్  నమః    వరాణ్ మ తి ఠ్  నమః    

మతే నమఃమతే నమః

ముకిత్ దాయకాయ నమః ముకిత్ దాయకాయ నమః 

య్పదేశనిరతాయ నమఃయ్పదేశనిరతాయ నమః

భకాత్భీషట్ దాయకాయ నమఃభకాత్భీషట్ దాయకాయ నమః

కష్మ్తతత్ రహసయ్జాఞ్య నమః     కష్మ్తతత్ రహసయ్జాఞ్య నమః     1010

కారాయ్కారయ్ బోధకాయ నమఃకారాయ్కారయ్ బోధకాయ నమః

జాఞ్నము ంచితకరాయ నమఃజాఞ్నము ంచితకరాయ నమః

షయ్హృతాత్ప రకాయ నమఃషయ్హృతాత్ప రకాయ నమః

పరి జా మోదధ్రేత్ర్ నమఃపరి జా మోదధ్రేత్ర్ నమః

సర తం స తం ధియే నమః    సర తం స తం ధియే నమః    

అదై త థ్పనాచారాయ్య నమఃఅదై త థ్పనాచారాయ్య నమః
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కాష్చఛ్ంకరరూపధృతే నమఃకాష్చఛ్ంకరరూపధృతే నమః

షణమ్త థ్పనాచారాయ్య నమఃషణమ్త థ్పనాచారాయ్య నమః

యీమారగ్ కాశకాయ నమఃయీమారగ్ కాశకాయ నమః

ద దాంతతతత్ జాఞ్య నమః     ద దాంతతతత్ జాఞ్య నమః     2020      

దురాదిమతఖండనాయ నమఃదురా దిమతఖండనాయ నమః

రాగయ్నిరతాయ నమఃరాగయ్నిరతాయ నమః

ంతాయ నమఃంతాయ నమః

సం రారణ్వతారకాయ నమఃసం రారణ్వతారకాయ నమః

సనన్వదనాంభోజాయ నమః    సనన్వదనాంభోజాయ నమః    

పరమారథ్ కాశకాయ నమఃపరమారథ్ కాశకాయ నమః

పురాణసమ్ృతి రజాఞ్య నమఃపురాణసమ్ృతి రజాఞ్య నమః

నితయ్తృపాత్య నమఃనితయ్తృపాత్య నమః

మహతే నమః మహతే నమః 

చయే నమః       చయే నమః       3030

నితాయ్నందాయ నమఃనితాయ్నందాయ నమః

నిరాతంకాయ నమఃనిరాతంకాయ నమః

నిస ంగాయ నమఃనిస ంగాయ నమః

నిరమ్లాతమ్కాయ నమఃనిరమ్లాతమ్కాయ నమః

నిరమ్మాయ నమః      నిరమ్మాయ నమః      

నిరహంకారాయ నమఃనిరహంకారాయ నమః
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శ వందయ్పదాంబుజాయ నమఃశ వందయ్పదాంబుజాయ నమః

సతత్ ధానాయ నమఃసతత్ ధానాయ నమః

సదాభ్ య నమఃసదాభ్ య నమః

సంఖాయ్తీతగుణోజజ్ లాయ నమః     సంఖాయ్తీతగుణోజజ్ లాయ నమః     4040

అనఘాయ నమఃఅనఘాయ నమః

రహృదయాయ నమఃరహృదయాయ నమః

ధియే నమఃధియే నమః

రస త దాయ నమఃరస త దాయ నమః

సతాయ్తమ్నే నమః      సతాయ్తమ్నే నమః      

పుణయ్ లాయ నమఃపుణయ్ లాయ నమః

ంఖయ్యోగ చకష్ణాయ నమఃంఖయ్యోగ చకష్ణాయ నమః

తపోరాశయే నమఃతపోరాశయే నమః

మ తేజ  నమఃమ తేజ  నమః

గుణ య భాగ దే నమః     గుణ య భాగ దే నమః     5050

కలిఘాన్య నమఃకలిఘాన్య నమః

కాలకరమ్జాఞ్య నమఃకాలకరమ్జాఞ్య నమః

తమోగుణని రకాయ నమఃతమోగుణని రకాయ నమః

భగవతే నమఃభగవతే నమః

భారతీజే  నమః      భారతీజే  నమః      

రదా నపండితాయ నమఃరదా నపండితాయ నమః
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ధరామ్ధరమ్ భాగజాఞ్య నమఃధరామ్ధరమ్ భాగజాఞ్య నమః

లకష్య్భేద దరకాయ నమఃలకష్య్భేద దరకాయ నమః

నాదబిందుకలాభిజాఞ్య నమఃనాదబిందుకలాభిజాఞ్య నమః

యోగిహృతప్దమ్భాసక్రాయ నమః     యోగిహృతప్దమ్భాసక్రాయ నమః     6060

అతీం యజాఞ్ననిధయే నమఃఅతీం యజాఞ్ననిధయే నమః

నితాయ్నితయ్ కవతే నమఃనితాయ్నితయ్ కవతే నమః

చిదానందాయ నమఃచిదానందాయ నమః

చినమ్యాతమ్నే నమఃచినమ్యాతమ్నే నమః

పరకాయ శకృతే నమః    పరకాయ శకృతే నమః    

అమానుషచరి ఢాయ్య నమఃఅమానుషచరి ఢాయ్య నమః

కేష్మదాయినే నమఃకేష్మదాయినే నమః

కష్మాకరాయ నమఃకష్మాకరాయ నమః

భ య్య నమః భ య్య నమః 

భ దాయ నమః       భ దాయ నమః       7070

భూరిమ మేన్ నమఃభూరిమ మేన్ నమః

శ రంజకాయ నమఃశ రంజకాయ నమః

స కా య నమఃస కా య నమః

సదాధారాయ నమఃసదాధారాయ నమః

శ బంధ  నమః      శ బంధ  నమః      

భోదయాయ నమఃభోదయాయ నమః
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లకీరత్యే నమఃలకీరత్యే నమః

గీ య నమఃగీ య నమః

సర లోక తోతుకాయ నమః    సర లోక తోతుకాయ నమః    

లాసయా -సం పత్-లాసయా -సం పత్-

 చం మౌలి- పూజకాయ నమః     చం మౌలి- పూజకాయ నమః    8080

కాంచాయ్ం చ రాజాఖయ్-కాంచాయ్ం చ రాజాఖయ్-

 యం థ్పన-దీకిష్తాయ నమః యం థ్పన-దీకిష్తాయ నమః

చ తమ్క-తాటంక-తో తాంబా-చ తమ్క-తాటంక-తో తాంబా-

 మనోరథాయ నమః మనోరథాయ నమః

హమ్ పనిషదాభ్ య్ది-హమ్ పనిషదాభ్ య్ది-

 ంథకలప్కాయ నమః ంథకలప్కాయ నమః

చతురిద్కచ్తురామాన్య- తి ఠ్  నమః చతురిద్కచ్తురామాన్య- తి ఠ్  నమః 

మ మతయే నమః      మ మతయే నమః      

ది సపత్తిమతోచేఛ్  నమఃది సపత్తిమతోచేఛ్  నమః

సర దిగి జయ భ  నమఃసర దిగి జయ భ  నమః

కా యవసనోపేతాయ నమఃకా యవసనోపేతాయ నమః

భ మ్దూధ్లిత య నమఃభ మ్దూధ్లిత య నమః

జాఞ్నాతమ్ కదండాఢాయ్య నమః     జాఞ్నాతమ్ కదండాఢాయ్య నమః     9090

కమండలులసతక్రాయ నమఃకమండలులసతక్రాయ నమః

గురుభూమండలాచారాయ్య నమఃగురుభూమండలాచారాయ్య నమః

భగవతాప్దసంజఞ్కాయ నమఃభగవతాప్దసంజఞ్కాయ నమః
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య్ససందరన తాయ నమఃయ్ససందరన తాయ నమః

ఋషయ్శృంగపురేశ రాయ నమః    ఋషయ్శృంగపురేశ రాయ నమః    

ందరయ్లహరీముఖయ్-బ త్ -ందరయ్లహరీముఖయ్-బ త్ -

 ధాయకాయ నమః ధాయకాయ నమః

చతుష ట్కలాభిజాఞ్య నమఃచతుష ట్కలాభిజాఞ్య నమః

హమ్రాకష్సమోకష్దాయ నమఃహమ్రాకష్సమోకష్దాయ నమః

మనమ్ండనమి ఖయ్-సయంభూజయ-మనమ్ండనమి ఖయ్-సయంభూజయ-

 సనున్తాయ నమః సనున్తాయ నమః

తోటకాచారయ్సంపూజాయ్య నమః     తోటకాచారయ్సంపూజాయ్య నమః     100100

పదమ్పాదారిచ్తాం కాయ నమఃపదమ్పాదారిచ్తాం కాయ నమః

హ త్మలక-యోగీం - హమ్జాఞ్న-హ త్మలక-యోగీం - హమ్జాఞ్న-

  దాయకాయ నమః  దాయకాయ నమః

రేశ రాఖయ్-సచిఛ్షయ్-రేశ రాఖయ్-సచిఛ్షయ్-

 సనాన్య్ మదాయకాయ నమః సనాన్య్ మదాయకాయ నమః

నృ ంహభకాత్య నమఃనృ ంహభకాత్య నమః

స తన్గరభ్ రంబ-పూజకాయ నమఃస తన్గరభ్ రంబ-పూజకాయ నమః

య్ఖాయ్ ం సనాధీ య నమఃయ్ఖాయ్ ం సనాధీ య నమః

జగతూప్జాయ్య నమఃజగతూప్జాయ్య నమః

జగదుగ్ర  నమః  జగదుగ్ర  నమః          

మచఛ్ంకరభగవతాప్దాచారయ్ మినే నమఃమచఛ్ంకరభగవతాప్దాచారయ్ మినే నమః
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శృంగేరీ గురుపరంపరా త్ ంశృంగేరీ గురుపరంపరా త్ ం

గురు బ్ మ్ గురురి ణ్రుగ్రురేద్  మ శ రః గురు బ్ మ్ గురురి ణ్రుగ్రురేద్  మ శ రః ।    

గురు కాష్త్ పరం హమ్ త ౖమ్ గుర  నమఃగురు కాష్త్ పరం హమ్ త ౖమ్ గుర  నమః॥

దధ్సఫ్టికసంకాశం దధ్ దాయ్ దాయకం దధ్సఫ్టికసంకాశం దధ్ దాయ్ దాయకం ।    

దధ్ం పూరణ్ం చిదానందం సదా వమహం యే     దధ్ం పూరణ్ం చిదానందం సదా వమహం యే     ॥1॥॥1॥

మాతీతమనాదయ్ంతం నామోచాచ్రణభేషజం మాతీతమనాదయ్ంతం నామోచాచ్రణభేషజం ।    

కామితా షఫలదం మది ణ్మహం యే        కామితా షఫలదం మది ణ్మహం యే        ॥2॥॥2॥

యోగి హృతప్దమ్నిలయం నతజీవ తే రతం యోగి హృతప్దమ్నిలయం నతజీవ తే రతం ।    

తీనాం జనమ్భూమిం తా ం చతురుమ్ఖమహం యే  తీనాం జనమ్భూమిం తా ం చతురుమ్ఖమహం యే  ॥3॥॥3॥

సమా తమతయ్ంతం థిమామితతేజసం సమా తమతయ్ంతం థిమామితతేజసం ।    

వ కృతపరానందం వ షఠ్ం గురుమా యే                 వ కృతపరానందం వ షఠ్ం గురుమా యే                 ॥4॥॥4॥

కౌత్ రూపయ్మి భాతి య పం మయి కలిప్తం కౌత్ రూపయ్మి భాతి య పం మయి కలిప్తం ।    

శకాత్య్ పరిహృతం యేన శకిత్ం తం గురుమా యే       శకాత్య్ పరిహృతం యేన శకిత్ం తం గురుమా యే       ॥5॥॥5॥

కరణాతీతచి పం పరిపూరణ్ం పరాయణం కరణాతీతచి పం పరిపూరణ్ం పరాయణం ।    

పరమానందసంతుషట్ం పరాశరమహం యే         పరమానందసంతుషట్ం పరాశరమహం యే         ॥6॥॥6॥

ద య్సం తమ్రూపం సతయ్సంధం పరాయణం ద య్సం తమ్రూపం సతయ్సంధం పరాయణం ।    

ంతం జితేం య ధం స షయ్ం ణమామయ్హం  ంతం జితేం య ధం స షయ్ం ణమామయ్హం  ॥7॥॥7॥
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కాలాతీతచినామ్ ంత ంతసంయుతం కాలాతీతచినామ్ ంత ంతసంయుతం ।    

కారాదైయ్రసంసప్ృషట్ం కం గురుమహం యే        కారాదైయ్రసంసప్ృషట్ం కం గురుమహం యే        ॥8॥॥8॥

గూఢా మాయా యసయ్ కైయ్ డితా లయం గతా గూఢా మాయా యసయ్ కైయ్ డితా లయం గతా ।    

డంతం దయ్యా రధ్ం గౌడపాదం తమా యే  డంతం దయ్యా రధ్ం గౌడపాదం తమా యే  ॥9॥॥9॥

జీ శభేదర తం నా కం భవ రిధేః జీ శభేదర తం నా కం భవ రిధేః ।    

భా భావ దూరసథ్ం గో ందం గురుమా యే          భా భావ దూరసథ్ం గో ందం గురుమా యే          ॥10॥॥10॥

శంకారూపేణ మచిచ్తత్ం పంకీకృతమభూదయ్యా శంకారూపేణ మచిచ్తత్ం పంకీకృతమభూదయ్యా ।    

కింకరీ యసయ్  మాయా శంకరాచారయ్మా యే         కింకరీ యసయ్  మాయా శంకరాచారయ్మా యే         ॥11॥॥11॥

శ ం మాయామయతే న రూపితం య ప్బోధతః శ ం మాయామయతే న రూపితం య ప్బోధతః ।    

శ ం చ యత రూపం తం రిత్కాచారయ్మా యే  శ ం చ యత రూపం తం రిత్కాచారయ్మా యే  ॥12॥॥12॥

అనాదయ్ దాయ్ముతారయ్ జాఞ్నఘనరూపతాం అనాదయ్ దాయ్ముతారయ్ జాఞ్నఘనరూపతాం ।    

యో బోధయతి సచిఛ్ య్న్ తం బోధఘనమా యే  యో బోధయతి సచిఛ్ య్న్ తం బోధఘనమా యే  ॥13॥॥13॥

తాఘనాదిదృ ట్ం రయ్త రూపం తిరజ్గౌ తాఘనాదిదృ ట్ం రయ్త రూపం తిరజ్గౌ ।    

జాఞ్నఘన ఏ తి తం జాఞ్నఘనమా యే       జాఞ్నఘన ఏ తి తం జాఞ్నఘనమా యే       ॥14॥॥14॥

జాఞ్నానాముతత్మం జాఞ్నం జాఞ్నినాముతత్మో యతః జాఞ్నానాముతత్మం జాఞ్నం జాఞ్నినాముతత్మో యతః ।    

జాఞ్నోతత్మ ఇతి ఖాయ్తం గురుం తమహమా యే   జాఞ్నోతత్మ ఇతి ఖాయ్తం గురుం తమహమా యే   ॥15॥॥15॥
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జాఞ్నని ణిమాలంబయ్ మ్ఖయ్ం గిరిమునన్తం జాఞ్నని ణిమాలంబయ్ మ్ఖయ్ం గిరిమునన్తం ।    

ఆరుహయ్ కృతకృతోయ్ యసత్ం జాఞ్నగిరిమా యే         ఆరుహయ్ కృతకృతోయ్ యసత్ం జాఞ్నగిరిమా యే         ॥16॥॥16॥

దురాదిదుషట్మాతంగ దారణపటీయ  దురాదిదుషట్మాతంగ దారణపటీయ  ।    

నమః ంహగిరయే గుర  దివయ్చకుష్         నమః ంహగిరయే గుర  దివయ్చకుష్         ॥17॥॥17॥

ఈపితారథ్ దో నితయ్ం ణతానాం చ దే నాం ఈపితారథ్ దో నితయ్ం ణతానాం చ దే నాం ।    

యతిరీశ రతీరాథ్ఖయ్సత్ం నమామి గురుం వం    యతిరీశ రతీరాథ్ఖయ్సత్ం నమామి గురుం వం    ॥18॥॥18॥

తిమసత్కకూటసథ్మజాఞ్నది పభేదినం తిమసత్కకూటసథ్మజాఞ్నది పభేదినం ।    

మం రాజమూరిత్ం తం నృ ంహం గురుమా యే  మం రాజమూరిత్ం తం నృ ంహం గురుమా యే  ॥19॥॥19॥

అ దాయ్చఛ్నన్భా నాం నృణాం దోయ్పదేశతః అ దాయ్చఛ్నన్భా నాం నృణాం దోయ్పదేశతః ।    

కాశయతి యసత్తత్ ం తం దాయ్తీరథ్మా యే      కాశయతి యసత్తత్ ం తం దాయ్తీరథ్మా యే      ॥20॥॥20॥

అజాఞ్నాం జాహన్  తీరథ్ం దాయ్తీరథ్ం కినాం అజాఞ్నాం జాహన్  తీరథ్ం దాయ్తీరథ్ం కినాం ।    

సరే ం ఖదం తీరథ్ం భారతీతీరథ్మా యే   సరే ం ఖదం తీరథ్ం భారతీతీరథ్మా యే   ॥21॥॥21॥

అ దాయ్రణయ్కాంతారే మతాం ణినాం సదా అ దాయ్రణయ్కాంతారే మతాం ణినాం సదా ।    

దాయ్మారోగ్పదే ట్రం దాయ్రణయ్గురుం యే    దాయ్మారోగ్పదే ట్రం దాయ్రణయ్గురుం యే    ॥22॥॥22॥

దాయ్ దాయ్ కేన పారం సం ర రిధేః దాయ్ దాయ్ కేన పారం సం ర రిధేః ।    

పయతయ్నిశం భకాత్న్ తం దాయ్రణయ్మా యే      పయతయ్నిశం భకాత్న్ తం దాయ్రణయ్మా యే      ॥23॥॥23॥
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అ దాయ్రణయ్సంకేల్శకృ నుభృశతాపితః అ దాయ్రణయ్సంకేల్శకృ నుభృశతాపితః ।    

సం యే సతతం భూతైయ్ చం ఖరచం కాం      సం యే సతతం భూతైయ్ చం ఖరచం కాం      ॥24॥॥24॥

అ దాయ్ఖయ్ది పదై ధీభా  దకష్ం సమా యే అ దాయ్ఖయ్ది పదై ధీభా  దకష్ం సమా యే ।    

నృ ంహభారతీ ఖయ్హరిం తిగు యం         నృ ంహభారతీ ఖయ్హరిం తిగు యం         ॥25॥॥25॥

పురు తత్మతాం యాంతి యమా తయ్ జనాః యే పురు తత్మతాం యాంతి యమా తయ్ జనాః యే ।    

కష్రాకష్రమతీతం తం పురు తత్మయోగినం       కష్రాకష్రమతీతం తం పురు తత్మయోగినం       ॥26॥॥26॥

కింకరీకృతభూపాలం పంకేరుహసమాననం కింకరీకృతభూపాలం పంకేరుహసమాననం ।    

తం కారుణయ్పయోరా ం శంకరాఖయ్ం గురుం యే  తం కారుణయ్పయోరా ం శంకరాఖయ్ం గురుం యే  ॥27॥॥27॥

చం కాధవలోదార ం కీరిత్చఛ్టాధరం చం కాధవలోదార ం కీరిత్చఛ్టాధరం ।    

ఇం రుద్రజ్యం నౌమి చం ఖరభారతీం   ఇం రుద్రజ్యం నౌమి చం ఖరభారతీం   ॥28॥॥28॥

దధ్ దాయ్నిలయం లసమానగుణోతక్టం దధ్ దాయ్నిలయం లసమానగుణోతక్టం ।    

బిసజాకాష్రచ్కం భకాత్య్ నృ ంహం తీరథ్మా యే      బిసజాకాష్రచ్కం భకాత్య్ నృ ంహం తీరథ్మా యే      ॥29॥॥29॥

పురు తాదిదే ఘపౌరు యగుణోతక్టం పురు తాదిదే ఘపౌరు యగుణోతక్టం ।    

పురు రథ్ దం నౌమి పురు తత్మయోగినం   పురు రథ్ దం నౌమి పురు తత్మయోగినం   ॥30॥॥30॥

కామది రదపంచాసయ్రామణీయకమందిరం కామది రదపంచాసయ్రామణీయకమందిరం ।    

మోపమాననం మ మచం గురుం భజే    మోపమాననం మ మచం గురుం భజే    ॥31॥॥31॥
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ర ంధులసతీక్రిత్ం సమ్ర ంధుఘటోదభ్వం ర ంధులసతీక్రిత్ం సమ్ర ంధుఘటోదభ్వం ।    

నార ం రచ్కం మనాన్ర ంహయతిం భజే       నార ం రచ్కం మనాన్ర ంహయతిం భజే       ॥32॥॥32॥

రా ర కజఞ్ం మారకాననకుంజరం రా ర కజఞ్ం మారకాననకుంజరం ।    

రం దానే చ నిరతం నార ంహయతిం భజే               రం దానే చ నిరతం నార ంహయతిం భజే               ॥33॥॥33॥

నృ ంహతాం యాంతాయ్  యమా తయ్ జనా భు  నృ ంహతాం యాంతాయ్  యమా తయ్ జనా భు  ।    

తం నృ ంహగురుం వందే ది గుణోపపదం సదా      తం నృ ంహగురుం వందే ది గుణోపపదం సదా      ॥34॥॥34॥

తం సరభూతాభయదం భ రని తం పరం తం సరభూతాభయదం భ రని తం పరం ।    

నార ంహం గురుం చాపి నవం జాఞ్నారణ్వం భజే   నార ంహం గురుం చాపి నవం జాఞ్నారణ్వం భజే   ॥35॥॥35॥

సతయ్సరూపం సద్ జాఞ్ననిషఠ్ం కాష్చిఛ్వం పరం సతయ్సరూపం సద్ జాఞ్ననిషఠ్ం కాష్చిఛ్వం పరం ।    

సదా దానరతం దాంతం సచిచ్దానందమా యే       సదా దానరతం దాంతం సచిచ్దానందమా యే       ॥36॥॥36॥

మ మేరుసమం రేయ్ మాధురేయ్ఽపయ్మృతోపమం మ మేరుసమం రేయ్ మాధురేయ్ఽపయ్మృతోపమం ।    

ఊ పో రథ్ని ణ్తం నార ంహం గురుం భజే   ఊ పో రథ్ని ణ్తం నార ంహం గురుం భజే   ॥37॥॥37॥

సచిచ్తాత్ంబుజమి య సచచ్రి యుజే నమః సచిచ్తాత్ంబుజమి య సచచ్రి యుజే నమః ।    

సచిచ్దానందభారతైయ్ సచిచ్దానందమూరత్యే       సచిచ్దానందభారతైయ్ సచిచ్దానందమూరత్యే       ॥38॥॥38॥

సచిచ్దానందభారతైయ్ న య్యా త్ నమోఽనిశం సచిచ్దానందభారతైయ్ న య్యా త్ నమోఽనిశం ।    

భ య్తమ్జాఞ్ననిరూధ్తా దాయ్కారోయ్పలబధ్యే       భ య్తమ్జాఞ్ననిరూధ్తా దాయ్కారోయ్పలబధ్యే       ॥39॥॥39॥
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మారమాతంగపంచాసయ్ం మదసరప్ది జరభం మారమాతంగపంచాసయ్ం మదసరప్ది జరభం ।    

నృ ంహభారతీం వందే జితాకష్తురగం సదా       నృ ంహభారతీం వందే జితాకష్తురగం సదా       ॥40॥॥40॥

తతత్ మ య్ది దాంత కాయ్రథ్జాఞ్న రిధేః తతత్ మ య్ది దాంత కాయ్రథ్జాఞ్న రిధేః ।    

పూరణ్చం మసం వందే సచిచ్దానందయోగినం     పూరణ్చం మసం వందే సచిచ్దానందయోగినం     ॥41॥॥41॥

అభినవపదపూరా న్ సచిచ్దానందసంజాఞ్న్అభినవపదపూరా న్ సచిచ్దానందసంజాఞ్న్

నిగమ ఖర దాయ్న్ నితయ్కలాయ్ణరూపాన్ నిగమ ఖర దాయ్న్ నితయ్కలాయ్ణరూపాన్ ।    

భువనజనవందాయ్న్ సర లో కహృదాయ్న్భువనజనవందాయ్న్ సర లో కహృదాయ్న్

హృదయ కమలమధేయ్ భావయామయ్ంబుజా య్న్  హృదయ కమలమధేయ్ భావయామయ్ంబుజా య్న్  ॥42॥॥42॥

ల్దవరదో దే  యో నృ ంహః పరో హరిః ల్దవరదో దే  యో నృ ంహః పరో హరిః ।    

నృ ం పాసకం నితయ్ం తం నృ ంహగురుం భజే     నృ ం పాసకం నితయ్ం తం నృ ంహగురుం భజే     ॥43॥॥43॥

సచిచ్దానంద భినవయ్-సచిచ్దానంద భినవయ్-

నృ ంహభారతయ్భిధాన్ యతీం న్ ।  నృ ంహభారతయ్భిధాన్ యతీం న్ ।  

దాయ్నిధీన్ మం నిధీన్ దాయ్నిధీన్ మం నిధీన్ 

సదాతమ్ని ఠ్న్ భజే మానవశంభురూపాన్      సదాతమ్ని ఠ్న్ భజే మానవశంభురూపాన్      ॥44॥॥44॥

సదాతమ్ధాయ్ననిరతం షయేభయ్ః పరాఙుమ్ఖం సదాతమ్ధాయ్ననిరతం షయేభయ్ః పరాఙుమ్ఖం ।    

నౌమి త్ర్  ని ణ్తం చం ఖరభారతీం     నౌమి త్ర్  ని ణ్తం చం ఖరభారతీం     ॥45॥॥45॥

కినం మ జఞ్ం రౌయ్దారయ్కష్మానిధిం కినం మ జఞ్ం రౌయ్దారయ్కష్మానిధిం ।    

సదాఽభినవపూర ం తం దాయ్తీరథ్గురుం భజే            సదాఽభినవపూర ం తం దాయ్తీరథ్గురుం భజే            ॥46॥॥46॥
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భారతీకరుణా పా ం భారతీ పదభూషణం భారతీకరుణా పా ం భారతీ పదభూషణం ।    

భారతీ పదమారూఢం భారతీతీరథ్మా యే      భారతీ పదమారూఢం భారతీతీరథ్మా యే      ॥47॥॥47॥

దాయ్ నయసంపనన్ం తరాగం కినం దాయ్ నయసంపనన్ం తరాగం కినం ।      

వందే దాంతతతత్ జఞ్ం ధు ఖరభారతీం        వందే దాంతతతత్ జఞ్ం ధు ఖరభారతీం        ॥48॥॥48॥

సదా వసమారంభాం శంకరాచారయ్మధయ్మాం సదా వసమారంభాం శంకరాచారయ్మధయ్మాం ।    

అసమ్దాచారయ్పరయ్ంతాం వందే గురుపరంపరాం   అసమ్దాచారయ్పరయ్ంతాం వందే గురుపరంపరాం   ॥49॥॥49॥

॥ఇతి గురుపరంపరా త్ ం సంపూరణ్ంఇతి గురుపరంపరా త్ ం సంపూరణ్ం॥
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గురుపాదుకా త్ ంగురుపాదుకా త్ ం

నాలీకనీకాశపదాదృతాభాయ్ం లీకనీకాశపదాదృతాభాయ్ం 

నారీ మో దిని రకాభాయ్ం నారీ మో దిని రకాభాయ్ం । 

నమజజ్నాభీషట్తతి దాభాయ్ం నమజజ్నాభీషట్తతి దాభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥1॥॥1॥

శమాదిషటక్ ద భ భాయ్ం శమాదిషటక్ ద భ భాయ్ం 

సమాధిదాన తదీకిష్తాభాయ్ం సమాధిదాన తదీకిష్తాభాయ్ం । 

రమాధ ం  థ్రభకిత్దాభాయ్ంరమాధ ం  థ్రభకిత్దాభాయ్ం

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥2॥॥2॥

నృపాలిమౌలి జరతన్కాంతినృపాలిమౌలి జరతన్కాంతి

సరిది రాజజఝ్షకనయ్కాభాయ్ం సరిది రాజజఝ్షకనయ్కాభాయ్ం । 

నృపతదాభాయ్ం నతలోకపంకేత్ః నృపత దాభాయ్ం నతలోకపంకేత్ః 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥3॥॥3॥

అనంతసం రసము తార అనంతసం రసము తార 

నౌకాయితాభాయ్ం గురుభకిత్దాభాయ్ం నౌకాయితాభాయ్ం గురుభకిత్దాభాయ్ం । 

రాగయ్ జయ్దపూజనాభాయ్ం రాగయ్ జయ్దపూజనాభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥4॥॥4॥

పాపాంధకారారక్పరంపరాభాయ్ం పాపాంధకారారక్పరంపరాభాయ్ం 

తాప యా ం ఖగేశ రాభాయ్ం తాప యా ం ఖగేశ రాభాయ్ం । 

జాడాయ్బిధ్సం షణబాడ భాయ్ం జాడాయ్బిధ్సం షణబాడ భాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥5॥॥5॥
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క త రా ని కరాభాయ్ం క త రా ని కరాభాయ్ం 

దారి య్దా ంబుదమాలికాభాయ్ం దారి య్దా ంబుదమాలికాభాయ్ం । 

దూరీకృతాన పతత్తిభాయ్ం దూరీకృతాన పతత్తిభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥6॥॥6॥

నతా యయోః పతితాం సమీయుః నతా యయోః పతితాం సమీయుః 

కదాచిదపాయ్  దరి వరాయ్ః కదాచిదపాయ్  దరి వరాయ్ః । 

మూకాశచ్ చసప్తితాం  తాభాయ్ం మూకాశచ్ చసప్తితాం  తాభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥7॥॥7॥

కామాదిసరప్ జభంజకాభాయ్ం కామాదిసరప్ జభంజకాభాయ్ం 

క రాగయ్నిధి దాభాయ్ం క రాగయ్నిధి దాభాయ్ం । 

బోధ దాభాయ్ం తమోకష్దాభాయ్ం బోధ దాభాయ్ం తమోకష్దాభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥8॥॥8॥

రాచ్పరాణామఖిలేషట్దాభాయ్ం రాచ్పరాణామఖిలేషట్దాభాయ్ం 

స యాకష్ధురంధరాభాయ్ం స యాకష్ధురంధరాభాయ్ం । 

ంతాచఛ్భావ దపూజనాభాయ్ం ంతాచఛ్భావ దపూజనాభాయ్ం 

నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  నమో నమః గురుపాదుకాభాయ్ం  ॥9॥॥9॥

॥ఇతి శృంగేరీ జగదుగ్రు సచిచ్దానంద భినవ నృ ంహభారతీ ఇతి శృంగేరీ జగదుగ్రు సచిచ్దానంద భినవ నృ ంహభారతీ 
మ మిభిరి రచితం గురుపాదుకా త్ మ్మ మిభిరి రచితం గురుపాదుకా త్ మ్॥
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మంగళంమంగళం

మంగళం గురు  చం మౌళీశ రగేమంగళం గురు  చం మౌళీశ రగే

శకిత్గణపతి రదాంబెగె శంకరాచారయ్రిగే           శకిత్గణపతి రదాంబెగె శంకరాచారయ్రిగే           ॥ప॥

కాల రవగే కాళి దురిగ్గేకాల రవగే కాళి దురిగ్గే

ర ధీర ర హనుమ మారుతి చరణకేక్        ర ధీర ర హనుమ మారుతి చరణకేక్        ॥1॥॥1॥

మలిల్కారుజ్నగే చెల  జనారద్నగే మలిల్కారుజ్నగే చెల  జనారద్నగే 

అంబాభ ని కంబద గణపతి చండిచాముండిగే      అంబాభ ని కంబద గణపతి చండిచాముండిగే      ॥2॥॥2॥

దాయ్రణయ్రిగే దాయ్శంకరగేదాయ్రణయ్రిగే దాయ్శంకరగే

గీశ రిగే వ దేహ గరుడాంజనేయరిగే                గీశ రిగే వ దేహ గరుడాంజనేయరిగే                ॥3॥॥3॥

తుంగభ గే శృంగని నిగేతుంగభ గే శృంగని నిగే

శృంగేరిపురదొళు నెలె రువంథ రదాంబెగే             శృంగేరిపురదొళు నెలె రువంథ రదాంబెగే             ॥4॥॥4॥

సచిచ్దానంద వ అభినవ నృ ంహభారతిగేసచిచ్దానంద వ అభినవ నృ ంహభారతిగే

చం ఖరభారతీ గురు ర భౌమరిగే  చం ఖరభారతీ గురు ర భౌమరిగే  

చం ఖరభారతీ గురు దాయ్తీరథ్రిగే చం ఖరభారతీ గురు దాయ్తీరథ్రిగే 

చం ఖరభారతీ గురు భారతీతీరథ్రిగేచం ఖరభారతీ గురు భారతీతీరథ్రిగే

చం ఖరభారతీ గురు ధు ఖరభారతిగే  చం ఖరభారతీ గురు ధు ఖరభారతిగే                                ॥5॥॥5॥
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శృంగేరి జగదుగ్రు పరంపరశృంగేరి జగదుగ్రు పరంపర

భగవంతుడుభగవంతుడు

      భగ న్ సదా డు          భగ న్ సదా డు    

భగ న్ నారాయణుడు   భగ న్ నారాయణుడు   

భగ న్ చతురుమ్ఖ హమ్      భగ న్ చతురుమ్ఖ హమ్      

ఋ మునులుఋ మునులు

వ షఠ్ మహరులువ షఠ్ మహరులు

శకిత్ మహరులుశకిత్ మహరులు

పరాశర మహరులుపరాశర మహరులు

ద య్స మహరులుద య్స మహరులు

క మహరులుక మహరులు

గౌడపాద ఆచారుయ్లుగౌడపాద ఆచారుయ్లు

గో ంద భగవతాప్దులుగో ంద భగవతాప్దులు

జగదుగ్రు లు      పీఠాధిపతయ్పు అవధిజగదుగ్రు లు      పీఠాధిపతయ్పు అవధి

1. శంకర భగవతాప్దులు    . శంకర భగవతాప్దులు    788788 (జననము) -  (జననము) - 820820
2. రేశరాచారుయ్లు     . రేశరాచారుయ్లు     820820 -  - 834834
3. నితయ్బోధఘనులు     . నితయ్బోధఘనులు     834834 -  - 848848
4. జాఞ్నఘనులు     . జాఞ్నఘనులు     848848 -  - 910910
5. జాఞ్నోతత్ములు     . జాఞ్నోతత్ములు     910910 -  - 954954
6. జాఞ్నగిరి మ మి రు    . జాఞ్నగిరి మ మి రు    954954 -  - 10381038
7. ంహగిరి  మ మి రు   . ంహగిరి  మ మి రు   10381038 -  - 10981098
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8. ఈశరతీరథ్ మ మి రు   . ఈశరతీరథ్ మ మి రు   10981098 -  - 11461146
9. నృ ంహతీరథ్ మ మి రు   . నృ ంహతీరథ్ మ మి రు   11461146 -  - 12291229
1010. దాయ్తీరథ్ మ మి రు    . దాయ్తీరథ్ మ మి రు    12291229 -  - 13331333
1111. భారతీతీరథ్ మ మి రు   . భారతీతీరథ్ మ మి రు   13331333 -  - 13801380
1212. దాయ్రణయ్ మ మి రు   . దాయ్రణయ్ మ మి రు   13801380 -  - 13861386
1313. చం ఖర భారతీ మ మి రు − I  . చం ఖర భారతీ మ మి రు − I  13861386 -  - 13891389
1414. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − I  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − I  13891389 -  - 14081408
1515. పురు తత్మ భారతీ మ మి రు − I  . పురు తత్మ భారతీ మ మి రు − I  14081408 -  - 14481448
1616. శంకరభారతీ మ మి రు    . శంకరభారతీ మ మి రు    14481448 -  - 14551455
1717. చం ఖర భారతీ మ మి రు − II  . చం ఖర భారతీ మ మి రు − II  14551455 -  - 14641464
1818. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − II  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − II  14641464 -  - 14791479
1919. పురు తత్మ భారతీ మ మి రు − II  . పురు తత్మ భారతీ మ మి రు − II  14791479 -  - 15171517
2020. రామచం  భారతీ మ మి రు   . రామచం  భారతీ మ మి రు   15171517 -  - 15601560
2121. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − III  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − III  15601560 -  - 15731573
2222. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − IV  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − IV  15731573 -  - 15761576
2323. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − V  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − V  15761576 -  - 16001600
2424. అభినవ నృ ంహ భారతీ మ మి రు  . అభినవ నృ ంహ భారతీ మ మి రు  16001600 -  - 16231623
2525. సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − I  . సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − I  16231623 -  - 16631663
2626. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VI  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VI  16631663 -  - 17061706
2727. సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − II  . సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − II  17061706 -  - 17411741
2828. అభినవ సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − I . అభినవ సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − I 17411741 -  - 17671767
2929. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VII  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VII  17671767 -  - 17701770
3030. సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − III  . సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − III  17701770 -  - 18141814
3131. అభినవ సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − II . అభినవ సచిచ్దానంద భారతీ మ మి రు − II 18141814 -  - 18171817
3232. నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VIII  . నృ ంహ భారతీ మ మి రు − VIII  18171817 -  - 18791879
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3333. సచిచ్దానంద భినవ నృ ంహభారతీ మ మి రు . సచిచ్దానంద భినవ నృ ంహభారతీ మ మి రు 18791879 -  - 19121912
3434. చం ఖర భారతీ మ మి రు − III   . చం ఖర భారతీ మ మి రు − III   19121912 -  - 19541954
3535. అభినవ దాయ్తీరథ్ మ మి రు   . అభినవ దాయ్తీరథ్ మ మి రు   19541954 -  - 19891989
3636. భారతీతీరథ్ మ మి రు         (సంనాయ్స కారము − . భారతీతీరథ్ మ మి రు         (సంనాయ్స కారము − 19741974) ) 19891989 నుండి నుండి

3737. ధు ఖరభారతీ మ మి రు    (సంనాయ్స కారము −  . ధు ఖరభారతీ మ మి రు    (సంనాయ్స కారము −  20152015)


