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ముందుమాట
సనాతనధర్మానుయాయులైన

ప్రతియొక్కరికీ

అత్యంత

పవిత్రమైన

రోజు ఆషాఢ పూర్ణిమ. దీనినే వ్యాసపూర్ణిమ, గురుపౌర్ణమి అని అంటారు.

సనాతనధర్మమును ఉద్ధరించి మనందరికీ శ్రేయోమార్గమును చూపినట్టి

గురుపరంపరలో వచ్చిన మహనీయులను ఆ రోజు స్మరించి ఆరాధించుట
అనాదికాలముగా

వస్తున్న సంప్రదాయము. అటులనే సదాశివుని నుండి

మొదలు ప్రత్యక్షదైవమైనటువంటి నేటి మన జగద్గురువులవరకు ఉన్న

పరంపరను గురుపూర్ణిమ రోజు పూజించుట మనందరి కర్తవ్యముగానున్నది.
ఇది మనందరికీ సకల విధములైన శ్రేయస్సులను కలిగిస్తుంది.
దక్షిణామ్నాయ

శృంగేరి

శారదాపీఠాధీశ్వరులు

అనంతశ్రీవిభూషిత

పరమపూజ్య జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీశ్రీభారతీతీర్థ మహాస్వామి వారి మరియు

తత్కరకమలసంజాత జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీశ్రీవిధుశేఖరభారతీ మహాస్వామి

వారి పరమానుగ్రహము మరియు మార్గదర్శనముతో అతి పవిత్రమైన
గురుపూర్ణిమ

రోజు

పాత్రులవ్వవలెననెడి

సమస్తఆస్తికులూ

సదుద్దేశముతో

గురువుల

కృపాకటాక్షమునకు

గురుపూర్ణిమనాడు

భవ్యమైన

పారాయణ కార్యక్రమమును అన్నిచోట్ల చేయవలెనని సంకల్పించబడినది.

కార్యక్రమము యొక్క స్వరూపమును సూచించుటకై జగద్గురువుల ఆజ్ఞచే

వే.బ్ర.శ్రీ తంగిరాల శివకుమారశర్మ గారు మరియు వే.బ్ర.శ్రీ తంగిరాల
సీతారామశర్మగారు మొదలైన శ్రీమఠవిద్వాంసులచే గురుసపర్యా(గురుపూజ)
అనే

చిన్న

పుస్తకము

గురుపూర్ణిమయొక్క

తయారుచేయబడినది.

వైశిష్ట్యము,

గురువరేణ్యుల

గురుసపర్యలో

వైశిష్ట్యము,

“శారదా

శంకర భక్తమండలి” వారు ఆచరించవలసిన పారాయణాక్రమము మరియు

పారాయణకు అవసరమైన స్తోత్రములు మరియు అష్టోత్తరశతనామావళులు
ముద్రింపబడినవి. జాతి, మత, లింగ మరియు వయో భేదములు లేకుండా
ఆస్తికమహాజనులందరూ

ఈ

పవిత్రదినము

యొక్క

ఆచరణను

చేసి

సద్గురువుయొక్క కృపాకటాక్షములకు పాత్రులు కావలసిందిగా కోరుచున్నాము.
గురుసేవాధురీణ
డా॥వి. ఆర్. గౌరీశంకర్
సి.ఇ.ఓ., శ్రీశారదాపీఠము,
శృంగేరి

iv

గురుపూర్ణిమా వైశిష్ట్యము
ఒక్క అక్షరమును నేర్పించినవారిని కూడా గురువని గౌరవించడము

మన ధర్మము. అటువంటప్పుడు శ్రేష్ఠమైన బ్రహ్మవిద్యను బోధించేటటువంటి

జగద్గురువులయందు ఎటువంటి శద్ధాభక్తులను కలిగియుండవలెననెడిది
స్పష్టమగును.

		
		

యస్య దేవే పరాభక్తిర్యథా దేవే తథా గురౌ ।
తస్యైతే కథితా హ్యర్థాః ప్రకాశంతే మహాత్మనః॥

ఎవరు గురువును దేవుడివలె చూస్తారో మరియు గురువు విషయంలో

అపారమైన భక్తిని కలిగియుంటారో, వారికి సకల శ్రేయస్సులూ లభించును

అని ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తోంది. ధర్మమార్గమును బోధించి ఇహమునందు
సుఖశాంతులను

అనుగ్రహించడమేగాక,

బ్రహ్మవిద్యను

ఉపదేశించి

దుఃఖమయమైన సంసారసాగరమును దాటించెడి వారు గురువులు.

ఆత్మతత్త్వమును తెలిసికోగోరిన శిష్యుడు గురువును ఆశ్రయించవలెనని

ఉపనిషత్తులు తెలుపుచున్నవి. దానినే భగవద్గీతలో కూడా తత్త్వదర్శులూ,

జ్ఞానులూ అయిన గురువులను ఆశ్రయించి, వారిని సేవించి, వారినుండి
తత్త్వమును తెలుసుకోవాలని ఉపదేశించబడినది –

		
		

తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ।
ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్త్వదర్శినః॥

1

అటువంటి

గురువరేణ్యులను

కలిగియున్న

అవిచ్ఛిన్న

పరంపరలో

రత్నసదృశులైనటువంటి శ్రీకృష్ణపరమాత్మని, వేదవ్యాసమహర్షులను మరియు
శ్రీమత్ శంకరభగవత్పాదాచార్యులను విశేషముగా పూజించి తదనంతరము
సదాశివునినుండి మొదలైన గురుపరంపరలో ఉన్నట్టి అందరు గురువర్యులను
స్తుతించి వారి కృపకు పాత్రులగుట గురుపూర్ణిమ యొక్క వైశిష్ట్యము.

2

భగవాన్ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
భగవంతుడు ద్వాపరయుగమునందు శ్రీకృష్ణునిగా అవతరించి, ధర్మమును

పరిరక్షించి, కంసాది అనేక దుష్ట రాక్షసులను సంహరించి, శిష్టులను

పరిరక్షించెను. అలాగే అర్జునుడిని నిమిత్తముగా చేసికొని సమస్త మానవజాతికీ
సకలవేదసారమైన భగవద్గీతను ఉపదేశించెను.

		
		

సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః ।
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్॥

అనే శ్లోకము -“శ్రీకృష్ణుడనే గోపాలకుడు ఉపనిషత్తులనే గోవులనుండి

మనుష్యులకు ముక్తిమార్గమును చూపెడి భగవద్గీత అనే అమృతసమమైన
క్షీరమును

మొదట

సమస్తలోకమునకూ
తెలియజేస్తోంది.

అర్జునుడనే

అనుగ్రహించెను”

దూడకు
అని

అందించి,

గీతయొక్క

అనంతరం

వైశిష్ట్యమును

అందువల్లనే ఇటువంటి మహోపకారమును చేసిన

శ్రీకృష్ణపరమాత్మను “కృష్ణం వందే జగద్గురుం” అని స్తుతిస్తాము.

		
		

సచ్చిదానందరూపాయ కృష్ణాయాక్లిష్టకారిణే ।
నమో వేదాంతవేద్యాయ గురవే బుద్ధిసాక్షిణే॥

సచ్చిదానంద స్వరూపుడు, సకలవిధమైన కష్టములను పరిహరించెడివాడు,
వేదాంతవేద్యుడు, సద్గురువూ అయిన శ్రీకృష్ణునికి నమస్కారము.
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శ్రీవేదవ్యాసమహర్షులు
శ్రీవేదవ్యాసమహర్షులవారు

మహావిష్ణువుయొక్క

అవతారమైనటు

వంటివారు. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీతయందలి విభూతియోగమునందు
“మునీనామప్యహం వ్యాసః”

– మునులందు నేను వేదవ్యాసుడను అని

చెప్పెను. వ్యాసమహర్షి వేదములను నాలుగుగా విభాగము చేయుటవలన
వేదవ్యాసులనీ,

పరాశరమహర్షి
యమునా

బదరికావనమునందు
యొక్క

నదియొక్క

నివసించుటచే

బాదరాయణులనీ,

పుట్టుటచే

కృష్ణద్వైపాయనులనీ

పుత్రులగుటచే

ద్వీపమునందు

పిలువబడుచున్నారు.

పారాశర్యులనీ

అలాగే

భగవాన్ వేదవ్యాసులు అనంతమైన వేదరాశిని నాలుగు విభాగములుగా

వేరుచేసి ఋక్, యజుస్, సామ, అథర్వ వేదములను క్రమంగా పైల,
వైశంపాయన,

జైమిని,

సుమంతులనే

మహర్షులకు

ఉపదేశించారు.

అగాధమైన వేదాంత తత్త్వమును బ్రహ్మసూత్రములయందు నిక్షేపించారు.

ఈ సూత్రములకు భగవత్పాద శ్రీశంకరాచార్యులవారు రచించిన భాష్యమే

వారి హృద్గతమైన అభిప్రాయమును వివరించినది అని శ్లాఘించారు.
వేదప్రతిపాద్యమైన ధర్మములను జిజ్ఞాసువులకు సరళముగా తెలుపుటకు 18
మహాపురాణములను,
రచించారు.

ప్రతి

ఉపపురాణములను
ఒక్క

మరియు

ఆస్తికుడూతన

మహాభారతమునూ

దైనందిన

జీవితములో

భగవంతుడిని స్తుతించుటకై, తన ఇష్టార్థములను పొందుటకై పఠించెడి
శ్రీవిష్ణుసహస్రనామము,
శ్రీదుర్గాసప్తశతి

శ్రీలలితాసహస్రనామము,

మొదలైన

అనేక

అపూర్వ

4

శ్రీశివసహస్రనామము,

దివ్యమంగళస్తోత్రములు

శ్రీవేదవ్యాసులవారిచేత

రచించబడిన

పురాణాంతర్గతములయినవి.

అంతేగాక మనము ఆచరించవలసిన కర్మలను, వాటి విధానములు మొదలైన
అనేక

విషయములను

కూడా

పురాణములయందు

ఆ

మహాత్ములు

తెలిపినారు. ఈవిధముగా లోకోపకారమునొనరించిన శ్రీవేదవ్యాసులవారు
జగద్గురువులైనారు.

5

శ్రీశంకర భగవత్పాదులు
పన్నెండు

శతమానముల

ముందు

మన

భరతఖండములో

అవైదికమతములు ఎక్కువై సనాతన వైదిక ధర్మము అత్యంత హీనస్థితిని

పొందినప్పుడు సకలదేవతలచే ప్రార్థించబడి కైలాసవాసియైన పరమేశ్వరుడు
కేరళలోని కాలటీక్షేత్రమునందు ఆర్యాంబా శివగురువులనే పుణ్యదంపతులకు
పుత్రుడిగా శ్రీశంకరులనే నామధేయముతో అవతరించెను.

శ్రీశంకరభగవత్పాదులు తమ ఎనిమిదవ ఏటనే సకల వేదశాస్త్రములను

అభ్యసించి,

శ్రీగోవిందభగవత్పాదులను

ఆశ్రయించి

సన్యాసాశ్రమును

స్వీకరించి, వారి సన్నిధిలో ఆత్మవిద్యను అభ్యసించి, భారతదేశమంతా
మూడుమారులు
వైదికధర్మమును

సంచరించి,

పునరుద్ధరించి,

అవైదికమతములనన్నిటినీ
ప్రస్థానత్రయాది

అనేక

ఖండించి,

గ్రంథములను

రచించి, ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యమైన అద్వైతసిద్ధాంతమును అందరికీ బోధించి

మోక్షమార్గమును చూపించారు. సనాతనధర్మము నిరంతరము ప్రచారము
కావలననెడి

మహోద్దేశముతో

భారతదేశముయొక్క

తూర్పు,

దక్షిణ,

పశ్చిమ, ఉత్తర దిక్కులలో క్రమముగా పూరిలో గోవర్ధన పీఠము, శృంగేరీలో

శ్రీశారదాపీఠము, ద్వారకలో శ్రీకాలికా పీఠము, బదరిలో శ్రీజ్యోతిష్పీఠమనెడి
నాలుగు

ఆమ్నాయపీఠములను

స్థాపించారు.

అత్యల్పమైన

తమ
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సంవత్సరముల అవతార అవధిలో చిరస్థాయియైన అసాధారణ కార్యములను
చేసి లోకోద్ధారము చేసి, తరువాత హిమాలయములలోని కేదారనాథక్షేత్రములో
తమ శిష్యులను అనుగ్రహించి సశరీరముగా కైలాసమునకేగినారు. అటువంటి
శ్రీశంకరభగవత్పాదాచార్యులవారు జగద్గురువులనెడిది సర్వవిదితము.
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దక్షిణామ్నాయ శ్రీశారదాపీఠాధిపతులు
శ్రీశంకరభగవత్పాదులచే స్థాపించబడిన ప్రథమ మరియు ప్రముఖమైన

దక్షిణామ్నాయ శ్రీశారదాపీఠము శ్రీసురేశ్వరాచార్యులనుండి ఇప్పటివరకు
అవిచ్ఛిన్నమైన

గురుపరంపరతో

శోభిస్తూన్నది.

ఈ

పీఠమునందు

వచ్చిన ప్రతియొక్క యతివరేణ్యులూ శ్రీశంకరభగవత్పాదులు విధించిన
మార్గమునందే వర్తిస్తూ, లోకమునకు శ్రేయోమార్గమును బోధించుటయే గాక,

స్వయంగా సదా ధర్మనిష్ఠులై అందరికీ మార్గదర్శకులైనారు. ఈ పీఠమందు

పీఠాధిపతులుగా విరాజిల్లి లోకోపకారము చేసిన శ్రీసురేశ్వరాచార్యులవారు,
శ్రీవిద్యాతీర్థమహాస్వామివారు,

శ్రీభారతీతీర్థమహాస్వామివారు,

మహాస్వామివారు,

శ్రీనృసింహభారతీ

మహాస్వామివారు

మరియు

శివాభినవ

నృసింహభారతీ

మహాస్వామివారు,

మహాస్వామివారు,

శ్రీమదభినవ

విద్యాతీర్థ

శ్రీవిద్యారణ్య

శ్రీసచ్చిదానంద

శ్రీచంద్రశేఖరభారతీ

మహాస్వామివారు

మొదలైన అందరు యతిశ్రేష్ఠులూ సర్వదా పూజనీయులైనారు.
అవిచ్ఛిన్న

గురుపరంపరను

సమర్థముగా

ముందుకు

ఈ

నడుపుతూ

ప్రస్తుతము శ్రీశారదాపీఠములో విరాజమానులైన జగద్గురు శ్రీశ్రీభారతీతీర్థ

మహాస్వామివారు మరియు తత్కరకమల సంజాతులైన శ్రీశ్రీవిధుశేఖరభారతీ
మహాస్వామివారు

సర్వులకూ

అత్యంత

పూజ్యులైనారు.

ఇటువంటి

గురుపరంపరలో వచ్చిన సమస్త గురువులనూ స్తుతించి అర్చించుట మనందరికి
శ్రేయోదాయకముగానున్నది.
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గురుపూర్ణిమా పారాయణక్రమము
1. దీపప్రజ్వలనం
2. గురుధ్యానం
3. సంకల్పః
4. దక్షిణామూర్త్యష్టకం
5. శ్రీవిష్ణుషట్పదీ స్తోత్రం
6. శ్రీకృష్ణ-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
7. శ్రీవేదవ్యాసస్తుతిః
8. శ్రీవేదవ్యాస-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
9. తోటకాష్టకం
10. శ్రీశంకరాచార్య-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
11. శృంగేరీ గురుపరంపరా స్తోత్రం
12. శ్రీగురుపాదుకాస్తోత్రం
13. మంగళం
8

దీపప్రజ్వలనం
	కిం జ్యోతిస్తవ భానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం

స్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యాహి మే ।

చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనే
	కిం తత్రాహమతో భవాన్ పరమకం జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో॥

గురుధ్యానం
సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం ।
అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం॥
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః

॥

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేదవిభాగినే ।
	వ్యోమవద్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః॥
అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః॥
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సంకల్పః
మమోపాత్త–సమస్త–దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వరప్రీత్యర్థం
సర్వేషాం ఆస్తికమహాజనానాం క్షేమస్థైర్య–వీర్యవిజయ–అభయ–
ఆయురారోగ్య–ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం, సమస్త–దురితోపశాంత్యర్థం,
సమస్త–మంగలావాప్త్యర్థం, సమస్త–అభ్యుదయార్థం చ, ధర్మార్థ–
కామమోక్షాఖ్య–చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థం, శ్రీసద్గురుప్రసాదేన
సద్విద్యా–సద్బుద్ధిప్రాప్త్యర్థం, చిత్తశాంతి–సుఖసంతోషాద్యభివృద్ధ్యర్థం,
దేశోపప్లవనివృత్త్యర్థం, శ్రీసద్గురు–ప్రీత్యర్థం, శ్రీకృష్ణ-శ్రీవేదవ్యాసశ్రీశంకర-భగవత్పాదాచార్య అష్టోత్తర-శతనామాదిపారాయణం కరిష్యే॥
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దక్షిణామూర్త్యష్టకం
విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయా ।
యః సాక్షాత్కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥1॥
బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నిర్వికల్పం పునర్మాయాకల్పితదేశకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతం ।
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥2॥
యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థగం భాసతే
సాక్షాత్తత్త్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ ।
యత్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥3॥
నానాచ్ఛిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిః స్పందతే ।
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్-

తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥4॥

11

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీబాలాంధజడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతా భృశం వాదినః ।
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామోహసంహారిణే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥5॥
రాహుగ్రస్తదివాకరేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ ।
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥6॥
బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా ।
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥7॥
విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః ।
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥8॥
భూరంభాంస్యనలోఽనిలోఽమ్బరమహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం ।
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోః
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ॥9॥
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సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మింస్తవే
తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్థమననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ ।
సర్వాత్మత్వమహావిభూతిసహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం ॥10॥
॥ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాదాచార్య విరచితం శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్॥

13

శ్రీవిష్ణుషట్పదీ స్తోత్రం
అవినయమపనయ విష్ణో
దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణాం ।
భూతదయాం విస్తారయ
తారయ సంసారసాగరతః 			
॥1॥
దివ్యధునీమకరందే
పరిమలపరిభోగసచ్చిదానందే ।
శ్రీపతిపదారవిందే
భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే 		

॥2॥

సత్యపి భేదాపగమే
నాథ తవాహం న మామకీనస్త్వం ।
సాముద్రో హి తరంగః
క్వచన సముద్రో న తారంగః 		

॥3॥

ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ
దనుజకులాఽమిత్ర మిత్రశశిదృష్టే ।
దృష్టే భవతి ప్రభవతి
న భవతి కిం భవతిరస్కారః 		
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॥4॥

మత్స్యాదిభిరవతారైః
అవతారవతాఽవతా సదా వసుధాం ।
పరమేశ్వర పరిపాల్యో
భవతా భవతాపభీతోఽహం 			

॥5॥

దామోదర గుణమందిర
సుందరవదనారవింద గోవింద ।
భవజలధిమథనమందర
పరమం దరమపనయ త్వం మే

॥6॥

నారాయణ కరుణామయ
శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ।
ఇతి షట్పదీ మదీయే
వదనసరోజే సదా వసతు 		

॥7॥

॥ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాదాచార్య విరచితం శ్రీవిష్ణుషట్పదీస్తోత్రమ్॥
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శ్రీకృష్ణ-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం ।
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం॥
శ్రీకృష్ణాయ నమః

కమలానాథాయ నమః
వాసుదేవాయ నమః
సనాతనాయ నమః

వసుదేవాత్మజాయ నమః
పుణ్యాయ నమః

లీలామానుష-విగ్రహాయ నమః
శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
యశోదావత్సలాయ నమః

హరయే నమః 						
చతుర్భుజాత్త-చక్రాసి-గదా-

శంఖాద్యుదాయుధాయ నమః

దేవకీనందనాయ నమః
శ్రీశాయ నమః

నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః
యమునావేగసంహారిణే నమః
బలభద్రప్రియానుజాయ నమః
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10

పూతనాజీవితహరాయ నమః

శకటాసురభంజనాయ నమః
నందవ్రజజనానందినే నమః

సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః 				

20

నవనీతవిలిప్తాంగాయ నమః
నవనీతనటాయ నమః
అనఘాయ నమః

నవనీతనవాహారాయ నమః

ముచుకుందప్రసాదకాయ నమః
షోడశస్త్రీసహస్రేశాయ నమః
త్రిభంగినే నమః

మధురాకృతయే నమః

శుకవాగమృతాబ్ధీందవే నమః			

గోవిందాయ నమః 						
గోవిదాం పతయే నమః

వత్సవాటచరాయ నమః
అనంతాయ నమః

ధేనుకాసురభంజనాయ నమః
తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః

యమలార్జునభంజనాయ నమః
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30

ఉత్తానతాలభేత్త్రే నమః

తమాలశ్యామలాకృతయే నమః

గోపగోపీశ్వరాయ నమః				

యోగినే నమః 						

40

కోటిసూర్యసమప్రభాయ నమః
ఇలాపతయే నమః

పరస్మై జ్యోతిషే నమః

యాదవేంద్రాయ నమః
యదూద్వహాయ నమః
వనమాలినే నమః
పీతవాససే నమః

పారిజాతాపహారకాయ నమః

గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః			

గోపాలాయ నమః 						
సర్వపాలకాయ నమః
అజాయ నమః

నిరంజనాయ నమః

కామజనకాయ నమః

కంజలోచనాయ నమః
మధుఘ్నే నమః
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50

మధురానాథాయ నమః

ద్వారకానాయకాయ నమః

బలినే నమః						

బృందావనాంత-సంచారిణే నమః 				

60

తులసీదామ-భూషణాయ నమః
స్యమంతకమణేర్హర్త్రే నమః

నరనారాయణాత్మకాయ నమః

కుబ్జా-కృష్ణాంబరధరాయ నమః
మాయినే నమః

పరమపూరుషాయ నమః
ముష్టికాసుర-చాణూర-

మల్లయుద్ధ-విశారదాయ నమః

సంసారవైరిణే నమః					
కంసారయే నమః

మురారయే నమః 						
నరకాంతకాయ నమః

అనాది-బ్రహ్మచారిణే నమః

కృష్ణావ్యసన-కర్షకాయ నమః
శిశుపాలశిరశ్ఛేత్రే నమః

దుర్యోధనకులాంతకాయ నమః
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70

విదురాక్రూర-వరదాయ నమః
విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః

సత్యవాచే నమః						
సత్యసంకల్పాయ నమః

సత్యభామారతాయ నమః 					

80

జయినే నమః

సుభద్రా-పూర్వజాయ నమః
జిష్ణవే నమః

భీష్మముక్తి-ప్రదాయకాయ నమః
జగద్గురవే నమః

జగన్నాథాయ నమః

వేణునాద-విశారదాయ నమః

వృషభాసుర-విధ్వంసినే నమః				
బాణాసుర-కరాంతకాయ నమః

యుధిష్ఠిర-ప్రతిష్ఠాత్రే నమః 				
బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః
పార్థసారథయే నమః
అవ్యక్తాయ నమః

గీతామృత-మహోదధయే నమః
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90

కాలీయ-ఫణిమాణిక్య-రంజిత		

శ్రీపదాంబుజాయ నమః

దామోదరాయ నమః

యజ్ఞభోక్త్రే నమః					
దానవేంద్ర-వినాశనాయ నమః
నారాయణాయ నమః

పరస్మైబ్రహ్మణే నమః						
పన్నగాశన-వాహనాయ నమః
జలక్రీడా-సమాసక్త		

గోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః

పుణ్యశ్లోకాయ నమః
తీర్థకరాయ నమః

వేదవేద్యాయ నమః

దయానిధయే నమః

సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః

సర్వగ్రహ-రూపిణే నమః
పరాత్పరాయ నమః

శ్రీగోపాలకృష్ణస్వామినే నమః
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100

శ్రీవేదవ్యాసస్తుతిః
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం ।

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం॥
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే ।
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః॥
కృష్ణద్వైపాయనం వ్యాసం సర్వలోకహితే రతం ।
వేదాబ్జభాస్కరం వందే శమాదినిలయం మునిం॥
వేదవ్యాసం స్వాత్మరూపం సత్యసంధం పరాయణం ।
శాంతం జితేంద్రియక్రోధం సశిష్యం ప్రణమామ్యహం॥
అచతుర్వదనో బ్రహ్మా ద్విబాహురపరో హరిః ।

అఫాలలోచనః శంభుః భగవాన్ బాదరాయణః॥
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం ।
సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః॥
బ్రహ్మసూత్రకృతే తస్మై వేదవ్యాసాయ వేధసే ।
జ్ఞానశక్త్యవతారాయ నమో భగవతో హరేః॥
వ్యాసః సమస్తధర్మాణాం వక్తా మునివరేడితః ।

చిరంజీవీ దీర్ఘమాయుర్దదాతు జటిలో మమ॥
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ప్రజ్ఞాబలేన తపసా చతుర్వేదవిభాజకః ।
కృష్ణద్వైపాయనో యశ్చ తస్మై శ్రీగురవే నమః॥
జటాధరస్తపోనిష్ఠః శుద్ధయోగో జితేంద్రియః
కృష్ణాజినధరః కృష్ణస్తస్మై శ్రీగురవే నమః॥

।

భారతస్య విధాతా చ ద్వితీయ ఇవ యో హరిః ।
హరిభక్తిపరో యశ్చ తస్మై శ్రీగురవే నమః॥
జయతి పరాశర సూనుః
సత్యవతీ హృదయనందనో వ్యాసః ।
యస్యాస్య కమల గలితం
భారతమమృతం జగత్పిబతి॥
వేదవిభాగవిధాత్రే

విమలాయ బ్రహ్మణే నమో విశ్వదృశే ।
సకలధృతిహేతుసాధనసూత్రసృజే
సత్యవత్యభివ్యక్తి మతే॥
వేదాంతవాక్యకుసుమాని సమాని చారు
జగ్రంథ సూత్రనిచయేన మనోహరేణ ।
మోక్షార్థిలోకహితకామనయా మునిర్యః
తం బాదరాయణమహం ప్రణమామి భక్త్యా॥
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శ్రీ వేదవ్యాస-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం ।

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపో నిధిం॥
వ్యాసాయ నమః

ద్వైపాయనాయ నమః
శ్రేష్ఠాయ నమః

సత్యాత్మనే నమః

బాదరాయణాయ నమః
మునయే నమః

సత్యవతీపుత్రాయ నమః
శుకతాతాయ నమః
తపోనిధయే నమః

వసిష్ఠనప్త్రే నమః					
సర్వజ్ఞాయ నమః

విష్ణురూపాయ నమః
దయానిధయే నమః

పరాశరాత్మజాయ నమః
శాంతాయ నమః

శక్తిపౌత్రాయ నమః
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గుణాంబుధయే నమః
కృష్ణాయ నమః

వేదవిభక్త్రే నమః

బ్రహ్మసూత్రకృతే నమః					

20

అవ్యయాయ నమః

మహాయోగీశ్వరాయ నమః
సౌమ్యాయ నమః
ధన్యాయ నమః

పింగజటాధరాయ నమః
చీరాజినధరాయ నమః
శ్రీమతే నమః

అష్టాదశ-పురాణకృతే నమః
దండినే నమః

కమండలు-ధరాయ నమః					
కురువంశ-ప్రవర్ధకాయ నమః
నిర్మమాయ నమః

నిరహంకారాయ నమః
నిష్కలంకాయ నమః
నిరంజనాయ నమః

జితేంద్రియాయ నమః
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జితక్రోధాయ నమః
స్మృతికర్త్రే నమః

మహాకవయే నమః

తత్త్వజ్ఞానినే నమః					
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తత్త్వబోధకర్త్రే నమః

కాశీనివాసభువే నమః

మహాభారత-కర్త్రే నమః
చిరజీవినే నమః

మహామతయే నమః

సజ్జనానుగ్రహపరాయ నమః
సత్యవాదినే నమః

దృఢవ్రతాయ నమః

బదర్యాశ్రమ-సంచారిణే నమః

కోటిసూర్య-సమప్రభాయ నమః			
త్రిపుండ్ర-విలసత్ఫాలాయ నమః
అష్టావింశతి-రూపభృతే నమః

రవీందుమిత-శిష్యాఢ్యాయ నమః
సుశీలాయ నమః

యతిపూజితాయ నమః
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50

వైయాఘ్రచర్మ-వసనాయ నమః
చిన్ముద్రా-విలసత్కరాయ నమః

రుద్రాక్షమాలా-భూషాఢ్యాయ నమః
కలిపాప-నివారకాయ నమః

ధర్మాశ్వమేధ-సందేష్ట్రే నమః			

60

సంజయ-జ్ఞానదృష్టిదాయ నమః
ధృతరాష్ట్రాపత్యదర్శినే నమః

విదురాది-ప్రపూజితాయ నమః

పుత్రమోహ-వ్యాకులాత్మనే నమః
జనక-జ్ఞానదాయకాయ నమః
కర్మఠాయ నమః

దీర్ఘదేహాఢ్యాయ నమః
దర్భాసీనాయ నమః
వరప్రదాయ నమః

యామునద్వీప-జననాయ నమః			
మోక్షోపాయ-ప్రదర్శకాయ నమః
ఋషిపూజ్యాయ నమః
బ్రహ్మనిధయే నమః
శిఖావతే నమః
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జటిలాయ నమః
పరాయ నమః

అష్టాంగయోగ-నిరతాయ నమః
సర్వసిద్ధి-సమన్వితాయ నమః

గాంధారీగర్భ-సంరక్షాయ నమః

పాండవప్రీతి-సంయుతాయ నమః			
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వసుభూపాల-దౌహిత్రాయ నమః
ద్రోణనందన-శాపదాయ నమః
వ్యాసకాశీసదావాసాయ నమః

నరనారాయణార్చకాయ నమః

నిత్యోపవాస-సంతుష్టాయ నమః

పరహింసా-పరాఙ్ముఖాయ నమః
శివపూజైకనిరతాయ నమః

సురాసురసుపూజితాయ నమః
సర్వక్షేత్రనివాసినే నమః

సర్వతీర్థావగాహనాయ నమః				
యుధిష్ఠిరాభిషేక్త్రే నమః

స్మృతిమాత్రాప్త-సన్నిధయే నమః
త్రికాలజ్ఞాయ నమః
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90

విశుద్ధాత్మనే నమః

నిర్వికారాయ నమః

నిరామయాయ నమః
ఊర్ధ్వరేతసే నమః

మాతృభక్తాయ నమః
నిశ్చింతాయ నమః

నిర్మలాశయాయ నమః				
రూపాంతర-చరాయ నమః
పూజ్యాయ నమః

సదా శిష్యసమావృతాయ నమః
భిక్షేశ్వర-ప్రతిష్ఠాత్రే నమః
నిరవద్యాయ నమః

నిరంకుశాయ నమః

సర్వభూత-హృదావాసాయ నమః
సర్వేష్టార్థ-ప్రదాయకాయ నమః

శ్రీవేదవ్యాసాయ నమః

29

100

తోటకాష్టకం
విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే ।
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం 		

॥1॥

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం ।
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం			

॥2 ॥

భవతా జనతా సుఖితా భవితా
నిజబోధవిచారణచారుమతే ।
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం			

॥3॥

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా ।
మమ వారయ మోహమహాజలధిం

భవ శంకరదేశిక మే శరణం			
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॥ 4॥

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా పదదర్శనలాలసతా ।
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం 		

॥5 ॥

జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః ।
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకర దేశిక మే శరణం 		

॥6 ॥

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతాం న హి కోఽపి సుధీః ।
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకరదేశిక మే శరణం

॥7॥

విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించనకాంచనమస్తి గురో ।
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం 		

॥8 ॥

॥ఇతి శ్రీతోటకాచార్య విరచితం తోటకాష్టకం॥
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శ్రీ శంకరాచార్య-అష్టోత్తర-శతనామావళిః
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం ।
నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం॥
శ్రీశంకరాచార్యవర్యాయ నమః

బ్రహ్మానందప్రదాయకాయ నమః
అజ్ఞానతిమిరాదిత్యాయ నమః

సుజ్ఞానాంబుధిచంద్రమసే నమః

వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాత్రే నమః 			
శ్రీమతే నమః

ముక్తిప్రదాయకాయ నమః

శిష్యోపదేశనిరతాయ నమః

భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః

సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞాయ నమః 				
కార్యాకార్యప్రబోధకాయ నమః

జ్ఞానముద్రాంచితకరాయ నమః
శిష్యహృత్తాపహారకాయ నమః
పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్త్రే నమః

సర్వతంత్రస్వతంత్రధియే నమః 			
అద్వైతస్థాపనాచార్యాయ నమః
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సాక్షాచ్ఛంకరరూపధృతే నమః

షణ్మతస్థాపనాచార్యాయ నమః
త్రయీమార్గప్రకాశకాయ నమః

వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞాయ నమః 				
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దుర్వాదిమతఖండనాయ నమః
వైరాగ్యనిరతాయ నమః
శాంతాయ నమః

సంసారార్ణవతారకాయ నమః

ప్రసన్నవదనాంభోజాయ నమః 			
పరమార్థప్రకాశకాయ నమః

పురాణస్మృతిసారజ్ఞాయ నమః
నిత్యతృప్తాయ నమః
మహతే నమః

శుచయే నమః 						
నిత్యానందాయ నమః
నిరాతంకాయ నమః
నిస్సంగాయ నమః

నిర్మలాత్మకాయ నమః

నిర్మమాయ నమః 					
నిరహంకారాయ నమః
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విశ్వవంద్యపదాంబుజాయ నమః
సత్త్వప్రధానాయ నమః
సద్భావాయ నమః

సంఖ్యాతీతగుణోజ్జ్వలాయ నమః				
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అనఘాయ నమః

సారహృదయాయ నమః
సుధియే నమః

సారస్వతప్రదాయ నమః

సత్యాత్మనే నమః 					
పుణ్యశీలాయ నమః

సాంఖ్యయోగవిచక్షణాయ నమః
తపోరాశయే నమః
మహాతేజసే నమః

గుణత్రయవిభాగవిదే నమః 				
కలిఘ్నాయ నమః

కాలకర్మజ్ఞాయ నమః

తమోగుణనివారకాయ నమః
భగవతే నమః

భారతీజేత్రే నమః 					
శారదాహ్వానపండితాయ నమః
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ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞాయ నమః
లక్ష్యభేదప్రదర్శకాయ నమః

నాదబిందుకలాభిజ్ఞాయ నమః

యోగిహృత్పద్మభాస్కరాయ నమః 				

60

అతీంద్రియజ్ఞాననిధయే నమః
నిత్యానిత్యవివేకవతే నమః
చిదానందాయ నమః
చిన్మయాత్మనే నమః

పరకాయప్రవేశకృతే నమః 			
అమానుషచరిత్రాఢ్యాయ నమః
క్షేమదాయినే నమః

క్షమాకరాయ నమః
భవ్యాయ నమః

భద్రప్రదాయ నమః 						
భూరిమహిమ్నే నమః

విశ్వరంజకాయ నమః
స్వప్రకాశాయ నమః

సదాధారాయ నమః

విశ్వబంధవే నమః 					
శుభోదయాయ నమః
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విశాలకీర్తయే నమః
వాగీశాయ నమః

సర్వలోకహితోత్సుకాయ నమః 			
కైలాసయాత్రా-సంప్రాప్త-

చంద్రమౌలి-ప్రపూజకాయ నమః 			

80

కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్య-

యంత్రస్థాపన-దీక్షితాయ నమః

శ్రీచక్రాత్మక-తాటంక-తోషితాంబామనోరథాయ నమః

శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాది	గ్రంథకల్పకాయ నమః

చతుర్దిక్చతురామ్నాయ-ప్రతిష్ఠాత్రే నమః

మహామతయే నమః 					
ద్విసప్తతిమతోచ్ఛేత్రే నమః

సర్వదిగ్విజయప్రభవే నమః

కాషాయవసనోపేతాయ నమః
భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ నమః

జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యాయ నమః 				
కమండలులసత్కరాయ నమః

గురుభూమండలాచార్యాయ నమః
భగవత్పాదసంజ్ఞకాయ నమః
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వ్యాససందర్శనప్రీతాయ నమః

ఋష్యశృంగపురేశ్వరాయ నమః 			
సౌందర్యలహరీముఖ్య-బహుస్తోత్రవిధాయకాయ నమః

చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞాయ నమః

బ్రహ్మరాక్షసమోక్షదాయ నమః

శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్య-స్వయంభూజయసన్నుతాయ నమః

తోటకాచార్యసంపూజ్యాయ నమః 				
పద్మపాదార్చితాంఘ్రికాయ నమః

హస్తామలక-యోగీంద్ర-బ్రహ్మజ్ఞాన		
ప్రదాయకాయ నమః
సురేశ్వరాఖ్య-సచ్ఛిష్య-

సన్న్యాసాశ్రమదాయకాయ నమః

నృసింహభక్తాయ నమః

సద్రత్నగర్భహేరంబ-పూజకాయ నమః
వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశాయ నమః
జగత్పూజ్యాయ నమః
జగద్గురవే నమః		

			

శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః
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100

శృంగేరీ గురుపరంపరా స్తోత్రం
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః॥
శుద్ధస్ఫటికసంకాశం శుద్ధవిద్యాప్రదాయకం ।
శుద్ధం పూర్ణం చిదానందం సదాశివమహం శ్రయే 		

॥1॥

సీమాతీతమనాద్యంతం నామోచ్చారణభేషజం ।
కామితాశేషఫలదం శ్రీమద్విష్ణుమహం శ్రయే

		

॥2॥

యోగి హృత్పద్మనిలయం నతజీవహితే రతం ।
శ్రుతీనాం జన్మభూమిం త్వాం చతుర్ముఖమహం శ్రయే		

॥3॥

ప్రసమాహితమత్యంతం ప్రథిమామితతేజసం ।
వశీకృతపరానందం వసిష్ఠం గురుమాశ్రయే

॥4॥

శుక్తౌ రూప్యమివాభాతి యద్రూపం మయి కల్పితం ।
శక్త్యా పరిహృతం యేన శక్తిం తం గురుమాశ్రయే 		

॥5॥

కరణాతీతచిద్రూపం పరిపూర్ణం పరాయణం ।
పరమానందసంతుష్టం పరాశరమహం శ్రయే

		

॥6॥

వేదవ్యాసం స్వాత్మరూపం సత్యసంధం పరాయణం ।
శాంతం జితేంద్రియక్రోధం సశిష్యం ప్రణమామ్యహం		

॥7॥
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త్రికాలాతీతచిన్మాత్రప్రశాంతస్వాంతసంయుతం ।
వికారాద్యైరసంస్పృష్టం శుకం గురుమహం శ్రయే

॥8॥

గూఢా మాయా యస్య వాక్యైర్వ్రీడితా విలయం గతా ।
క్రీడంతం విద్యయా సార్ధం గౌడపాదం తమాశ్రయే		

॥9॥

జీవేశభేదరహితం నావికం భవవారిధేః ।
భావాభావవిదూరస్థం గోవిందం గురుమాశ్రయే		

॥10॥

శంకారూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమభూద్యయా ।
కింకరీ యస్య సా మాయా శంకరాచార్యమాశ్రయే

॥11॥

విశ్వం మాయామయత్వేన రూపితం యత్ప్రబోధతః ।
విశ్వం చ యత్స్వరూపం తం వార్తికాచార్యమాశ్రయే		

॥12॥

అనాద్యవిద్యాముత్సార్య ప్రజ్ఞానఘనరూపతాం ।
యో బోధయతి సచ్ఛిష్యాన్ తం బోధఘనమాశ్రయే		

॥13॥

సితాఘనాదిదృష్టాంతైర్యత్స్వరూపం శ్రుతిర్జగౌ ।
ప్రజ్ఞానఘన ఏవేతి తం జ్ఞానఘనమాశ్రయే

		

॥14॥

జ్ఞానానాముత్తమం జ్ఞానం జ్ఞానినాముత్తమో యతః ।
జ్ఞానోత్తమ ఇతి ఖ్యాతం గురుం తమహమాశ్రయే 		

॥15॥
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జ్ఞాననిశ్రేణిమాలంబ్య బ్రహ్మాఖ్యం గిరిమున్నతం ।
ఆరుహ్య కృతకృత్యో యస్తం జ్ఞానగిరిమాశ్రయే
		

॥16॥

దుర్వాదిదుష్టమాతంగవిదారణపటీయసే ।
నమః శ్రీసింహగిరయే గురవే దివ్యచక్షుషే 			

॥17॥

ఈప్సితార్థప్రదో నిత్యం ప్రణతానాం చ దేహినాం ।
యతిరీశ్వరతీర్థాఖ్యస్తం నమామి గురుం శివం 			

॥18॥

శ్రుతిమస్తకకూటస్థమజ్ఞానద్విపభేదినం ।
శ్రీమంత్రరాజమూర్తిం తం నృసింహం గురుమాశ్రయే		

॥19॥

అవిద్యాచ్ఛన్నభావానాం నృణాం విద్యోపదేశతః ।
ప్రకాశయతి యస్తత్త్వం తం విద్యాతీర్థమాశ్రయే 			

॥20॥

అజ్ఞానాం జాహ్నవీ తీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం ।
సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే			

॥21॥

అవిద్యారణ్యకాంతారే భ్రమతాం ప్రాణినాం సదా ।
విద్యామార్గోపదేష్టారం విద్యారణ్యగురుం శ్రయే 			

॥22॥

విద్యావిద్యావివేకేన పారం సంసారవారిధేః ।
ప్రాపయత్యనిశం భక్తాన్ తం విద్యారణ్యమాశ్రయే 		

॥23॥
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అవిద్యారణ్యసంక్లేశకృశానుభృశతాపితః ।
సంశ్రయే సతతం భూత్యై చంద్రశేఖరచంద్రికాం 			

॥24॥

అవిద్యాఖ్యద్విపద్వైధీభావే దక్షం సమాశ్రయే ।
నృసింహభారతీశాఖ్యహరిం శ్రుతిగుహాశ్రయం

		

॥25॥

పురుషోత్తమతాం యాంతి యమాశ్రిత్య జనాః శ్రయే ।
క్షరాక్షరమతీతం తం పురుషోత్తమయోగినం 			

॥26॥

కింకరీకృతభూపాలం పంకేరుహసమాననం ।
తం కారుణ్యపయోరాశిం శంకరాఖ్యం గురుం శ్రయే		

॥27॥

చంద్రికాధవలోదారసాంద్రకీర్తిచ్ఛటాధరం ।
ఇంద్రియైర్దుర్జయం నౌమి చంద్రశేఖరభారతీం			

॥28॥

ప్రసిద్ధవిద్యానిలయం లసమానగుణోత్కటం ।
బిసజాక్షార్చకం భక్త్యా నృసింహం తీర్థమాశ్రయే 			

॥29॥

పురుహూతాదిదేవౌఘపౌరుషేయగుణోత్కటం ।
పురుషార్థప్రదం నౌమి పురుషోత్తమయోగినం			

॥30॥

కామద్విరదపంచాస్యరామణీయకమందిరం ।
సోమోపమాననం శ్రీమద్రామచంద్రగురుం భజే 			

॥31॥
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సురసింధులసత్కీర్తిం స్మరసింధుఘటోద్భవం ।
నారసింహార్చకం శ్రీమన్నారసింహయతిం భజే

		

॥32॥

సారాసారవివేకజ్ఞం మారకాననకుంజరం ।
శూరం దానే చ నిరతం నారసింహయతిం భజే

॥33॥

నృసింహతాం ప్రయాంత్యాశు యమాశ్రిత్య జనా భువి ।
తం నృసింహగురుం వందే ద్విగుణోపపదం సదా 		

॥34॥

తం సర్వభూతాభయదం విభవైరన్వితం పరం ।
నారసింహం గురుం చాపి నవం జ్ఞానార్ణవం భజే 		

॥35॥

సత్యస్వరూపం సద్ జ్ఞాననిష్ఠం సాక్షాచ్ఛివం పరం ।
సదా దానరతం దాంతం సచ్చిదానందమాశ్రయే 		

॥36॥

మహామేరుసమం ధైర్యే మాధుర్యేఽప్యమృతోపమం ।
ఊహాపోహార్థనిష్ణాతం నారసింహం గురుం భజే			

॥37॥

సచ్చిత్తాంబుజమిత్రాయ సచ్చరిత్రయుజే నమః ।
సచ్చిదానందభారత్యై సచ్చిదానందమూర్తయే

		

॥38॥

సచ్చిదానందభారత్యై నవ్యాయాస్తు నమోఽనిశం ।
భవ్యాత్మజ్ఞాననిర్ధూతావిద్యాకార్యోపలబ్ధయే 			

॥39॥
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మారమాతంగపంచాస్యం మదసర్పద్విజర్షభం ।
నృసింహభారతీం వందే జితాక్షతురగం సదా

		

॥40॥

తత్త్వమస్యాదివేదాంతవాక్యార్థజ్ఞానవారిధేః ।
పూర్ణచంద్రమసం వందే సచ్చిదానందయోగినం 			

॥41॥

అభినవపదపూర్వాన్ సచ్చిదానందసంజ్ఞాన్
నిగమశిఖరవేద్యాన్ నిత్యకల్యాణరూపాన్ ।
త్రిభువనజనవంద్యాన్ సర్వలోకైకహృద్యాన్
హృదయ కమలమధ్యే భావయామ్యంబుజాస్యాన్		

॥42॥

ప్రహ్లాదవరదో దేవో యో నృసింహః పరో హరిః ।
నృసింహోపాసకం నిత్యం తం నృసింహగురుం భజే 		

॥43॥

శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవ్యనృసింహభారత్యభిధాన్ యతీంద్రాన్ ।
విద్యానిధీన్ మంత్రనిధీన్
సదాత్మనిష్ఠాన్ భజే మానవశంభురూపాన్ 		

॥44॥

సదాత్మధ్యాననిరతం విషయేభ్యః పరాఙ్ముఖం ।
నౌమి శాస్త్రేషు నిష్ణాతం చంద్రశేఖరభారతీం 			

॥45॥

వివేకినం మహాప్రజ్ఞం ధైర్యౌదార్యక్షమానిధిం ।
సదాఽభినవపూర్వం తం విద్యాతీర్థగురుం భజే

॥46॥
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భారతీకరుణా పాత్రం భారతీ పదభూషణం ।
భారతీ పదమారూఢం భారతీతీర్థమాశ్రయే 			

॥47॥

విద్యావినయసంపన్నం వీతరాగం వివేకినం ।
వందే వేదాంతతత్త్వజ్ఞం విధుశేఖరభారతీం 			

॥48॥

సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం ।
అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం			

॥49॥

॥ఇతి శ్రీగురుపరంపరాస్తోత్రం సంపూర్ణం॥

44

శ్రీగురుపాదుకాస్తోత్రం

నాలీకనీకాశపదాదృతాభ్యాం
నారీవిమోహాదినివారకాభ్యాం ।
నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥1॥

శమాదిషట్కప్రదవైభవాభ్యాం
సమాధిదానవ్రతదీక్షితాభ్యాం ।
రమాధవాంఘ్రి స్థిరభక్తిదాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥2॥

నృపాలిమౌలివ్రజరత్నకాంతి
సరిద్విరాజజ్ఝషకన్యకాభ్యాం ।
నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంక్తేః
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥3॥

అనంతసంసారసముద్రతార
నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం ।
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥4॥

పాపాంధకారార్కపరంపరాభ్యాం
తాపత్రయాహీంద్రఖగేశ్వరాభ్యాం ।
జాడ్యాబ్ధిసంశోషణబాడవాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥5॥
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కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం
దారిద్ర్యదావాంబుదమాలికాభ్యాం ।
దూరీకృతానమ్రవిపత్తతిభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥6॥

నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః
కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః ।
మూకాశ్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥7॥

కామాదిసర్పవ్రజభంజకాభ్యాం
వివేకవైరాగ్యనిధిప్రదాభ్యాం ।
బోధప్రదాభ్యాం ద్రుతమోక్షదాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥8॥

స్వార్చాపరాణామఖిలేష్టదాభ్యాం
స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యాం ।
స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం
నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం		

॥9॥

॥ఇతి శ్రీశృంగేరీ జగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవ నృసింహభారతీ

మహాస్వామిభిర్విరచితం శ్రీగురుపాదుకాస్తోత్రమ్॥
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మంగళం
మంగళం గురు శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరగే
శక్తిగణపతి శారదాంబెగె శంకరాచార్యరిగే

॥ప ॥

కాలభైరవగే కాళి దుర్గిగే
వీర ధీర శూర హనుమ మారుతి చరణక్కే

॥1॥

మల్లికార్జునగే చెల్వ జనార్దనగే
అంబాభవాని కంబద గణపతి చండిచాముండిగే

॥2॥

విద్యారణ్యరిగే విద్యాశంకరగే
వాగీశ్వరిగే వజ్రదేహ గరుడాంజనేయరిగే

॥3॥

తుంగభద్రెగే శృంగనివాసినిగే
శృంగేరిపురదొళు నెలెసిరువంథ శారదాంబెగే

॥4॥

సచ్చిదానంద శివ అభినవ నృసింహభారతిగే
చంద్రశేఖరభారతీ గురు సార్వభౌమరిగే
చంద్రశేఖరభారతీ గురు విద్యాతీర్థరిగే
చంద్రశేఖరభారతీ గురు భారతీతీర్థరిగే
చంద్రశేఖరభారతీ గురు విధుశేఖరభారతిగే

॥5॥
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శ్రీశృంగేరి జగద్గురు పరంపర
భగవంతుడు
భగవాన్ సదాశివుడు				

భగవాన్ నారాయణుడు			

భగవాన్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ					

ఋషిమునులు

శ్రీవసిష్ఠ మహర్షులు
శ్రీశక్తి మహర్షులు

శ్రీపరాశర మహర్షులు

శ్రీవేదవ్యాస మహర్షులు
శ్రీశుక మహర్షులు

శ్రీగౌడపాద ఆచార్యులు

శ్రీగోవింద భగవత్పాదులు

జగద్గురువులు						
1. శ్రీశంకర భగవత్పాదులు				

2. శ్రీసురేశ్వరాచార్యులు					
3. శ్రీనిత్యబోధఘనులు					
4. శ్రీజ్ఞానఘనులు					

5. శ్రీజ్ఞానోతము
్త లు					
6. శ్రీజ్ఞానగిరి మహాస్వామి వారు				
7. శ్రీసింహగిరి మహాస్వామి వారు			
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పీఠాధిపత్యపు అవధి
788 (జననము) - 820
820 - 834
834 - 848
848 - 910
910 - 954

954 - 1038

1038 - 1098

8. శ్రీఈశ్వరతీర్థ మహాస్వామి వారు			

1098 - 1146

10. శ్రీవిద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారు 			

1229 - 1333

9. శ్రీనృసింహతీర్థ మహాస్వామి వారు			

11. శ్రీభారతీతీర్థ మహాస్వామి వారు			
12. శ్రీవిద్యారణ్య మహాస్వామి వారు			
13. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వామి వారు − I		
14. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − I		
15. శ్రీపురుషోతమ
్త భారతీ మహాస్వామి వారు − I		

16. శ్రీశంకరభారతీ మహాస్వామి వారు 			
17. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వామి వారు − II		
18. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − II		
19. శ్రీపురుషోతమ
్త భారతీ మహాస్వామి వారు − II		
20. శ్రీరామచంద్ర భారతీ మహాస్వామి వారు 		

21. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − III		
22. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − IV		
23. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − V		

24. శ్రీఅభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు		
25. శ్రీసచ్చిదానంద భారతీ మహాస్వామి వారు − I		

26. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − VI		
27. శ్రీసచ్చిదానంద భారతీ మహాస్వామి వారు − II		

1146 - 1229
1333 - 1380
1380 - 1386
1386 - 1389
1389 - 1408
1408 - 1448
1448 - 1455
1455 - 1464
1464 - 1479
1479 - 1517
1517 - 1560
1560 - 1573
1573 - 1576
1576 - 1600
1600 - 1623
1623 - 1663
1663 - 1706
1706 - 1741

28. శ్రీఅభినవ సచ్చిదానంద భారతీ మహాస్వామి వారు − I 1741 - 1767
29. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − VII		
30. శ్రీసచ్చిదానంద భారతీ మహాస్వామి వారు − III		

1767 - 1770
1770 - 1814

31. శ్రీఅభినవ సచ్చిదానంద భారతీ మహాస్వామి వారు − II 1814 - 1817
32. శ్రీనృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు − VIII		
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1817 - 1879

33. శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతీ మహాస్వామి వారు

1879 - 1912

35. శ్రీఅభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారు			

1954 - 1989

34. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వామి వారు − III			
36. శ్రీభారతీతీర్థ మహాస్వామి వారు

1912 - 1954

(సంన్యాస స్వీకారము − 1974) 1989 నుండి

37. శ్రీవిధుశేఖరభారతీ మహాస్వామి వారు
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(సంన్యాస స్వీకారము − 2015)

