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ముంద్మ్ట 

సనాతనధరామానుయాయులైన ప్రతియొక్కరికీ అత్యంత పవిత్రమైన 

రోజు ఆషాఢ పూరిణిమ. దీనినే వ్్యసపూరిణిమ, గురుపౌరణిమి అని అంటారు. 

సనాతనధరమామును ఉద్ధరించి మనందరికీ శ్రేయోమ్రగుమును చూపినట్టో 

గురుపరంపరలో వచిచిన మహనీయులను ఆ రోజు సమారించి ఆరాధంచుట 

అనాదికాలముగా  వస్తోననా సంప్రదాయము. అటులనే సదాశివుని నుండి 

మొదలు ప్రత్యక్షదైవమైనటువంట్ నేట్ మన జగద్గురువులవరకు ఉననా 

పరంపరను గురుపూరిణిమ రోజు పూజంచుట మనందరి కరతోవ్యముగానుననాది.  

ఇది మనందరికీ సకల విధములైన శ్రేయస్సులను కలిగిస్తోంది.

దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదాపీఠాధీశ్వరులు అనంతశ్రీవిభూషిత 

పరమపూజ్య జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీశ్రీభారతీతీరథా మహాస్్వమి వ్రి మరియు 

తత్కరకమలసంజాత జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీశ్రీవిధుశేఖరభారతీ మహాస్్వమి  

వ్రి పరమ్నుగ్రహము మరియు మ్రగుదర్శనముతో అతి పవిత్రమైన 

గురుపూరిణిమ రోజు సమసతోఆస్తోకులూ గురువుల కృపాకటాక్షమునకు 

పాత్రులవ్వవలెననెడి సద్ద్దేశముతో గురుపూరిణిమనాడు భవ్యమైన 

పారాయణ కార్యక్రమమును అనినాచోట్ల చేయవలెనని సంకలి్పంచబడినది. 

కార్యక్రమము యొక్క స్వరూపమును సూచించుటకై జగద్గురువుల ఆజ్ఞచే  

వే.బ్ర.శ్రీ తంగిరాల శివకుమ్రశరమా గారు మరియు వే.బ్ర.శ్రీ తంగిరాల 

సీతారామశరమాగారు మొదలైన శ్రీమఠవిదా్వంస్లచే గురుసపరా్య(గురుపూజ) 

అనే చిననా పుసతోకము తయారుచేయబడినది.  గురుసపర్యలో 

గురుపూరిణిమయొక్క వైశిషటో్యము, గురువరేణ్్యల వైశిషటో్యము, “శారదా 

శంకర భకతోమండలి” వ్రు ఆచరించవలస్న పారాయణాక్రమము మరియు 



iv

పారాయణకు అవసరమైన స్తోత్రములు మరియు అష్టోతతోరశతనామ్వళులు 

ముద్ంపబడినవి. జాతి, మత, లింగ మరియు వయో భేదములు లేకుండా 

ఆస్తోకమహాజనులందరూ ఈ పవిత్రదినము యొక్క ఆచరణను చేస్ 

సద్గురువుయొక్క కృపాకటాక్షములకు పాత్రులు కావలస్ందిగా కోరుచునానాము.

గురుసేవ్ధురీణ 
డా॥వి. ఆర్. గౌరీశంకర్   

స్.ఇ.ఓ., శ్రీశారదాపీఠము, 
శృంగేరి
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గురుపూరిణిమ్ వైశిషటో్యము

ఒక్క అక్షరమును నేరి్పంచినవ్రిని కూడా గురువని గౌరవించడము 

మన ధరమాము. అటువంటపు్పడు శ్రేష్ఠమైన బ్రహమావిద్యను బోధంచేటటువంట్ 

జగద్గురువులయంద్ ఎటువంట్ శదా్ధభకుతోలను కలిగియుండవలెననెడిది 

స్పషటోమగును.

  యస్య ద్వే పరాభక్తోర్యథా ద్వే తథా గురౌ ।

  తస్్యతే కథితా హ్యరాథాాః ప్రకాశంతే మహాతమానాః॥

ఎవరు గురువును ద్వుడివలె చూస్తోరో మరియు గురువు విషయంలో 

అపారమైన భక్తోని కలిగియుంటారో, వ్రిక్ సకల శ్రేయస్సులూ లభంచును 

అని ఉపనిషత్తో తెలియజేస్తోంది. ధరమామ్రగుమును బోధంచి ఇహమునంద్ 

స్ఖశాంత్లను అనుగ్రహంచడమేగాక, బ్రహమావిద్యను ఉపద్శించి 

ద్ాఃఖమయమైన సంస్రస్గరమును దాట్ంచెడి వ్రు గురువులు.

ఆతమాతతతో్వమును తెలిస్కోగోరిన శిష్్యడు గురువును ఆశ్రయంచవలెనని 

ఉపనిషత్తోలు తెలుపుచుననావి. దానినే భగవదీగుతలో కూడా తతతో్వదరు్శలూ, 

జా్ఞనులూ అయన గురువులను ఆశ్రయంచి, వ్రిని సేవించి, వ్రినుండి 

తతతో్వమును తెలుస్కోవ్లని ఉపద్శించబడినది –

  తది్వది్ధ ప్రణిపాతేన పరిప్రశేనాన సేవయా ।

  ఉపద్క్ష్యంతి తే జా్ఞనం జా్ఞనినసతోతతో్వదరి్శనాః॥
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అటువంట్ గురువరేణ్్యలను కలిగియుననా అవిచిఛిననా పరంపరలో 

రతనాసదృశులైనటువంట్ శ్రీకృషణిపరమ్తమాని, వేదవ్్యసమహరుషులను మరియు 

శ్రీమత్ శంకరభగవతా్పదాచారు్యలను విశేషముగా పూజంచి తదనంతరము 

సదాశివునినుండి మొదలైన గురుపరంపరలో ఉననాట్టో అందరు గురువరు్యలను 

స్తోతించి వ్రి కృపకు పాత్రులగుట గురుపూరిణిమ యొక్క వైశిషటో్యము.
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 భగవ్న్ శ్రీకృషణిపరమ్తమా

భగవంత్డు దా్వపరయుగమునంద్ శ్రీకృష్ణినిగా అవతరించి, ధరమామును 

పరిరక్షించి, కంస్ది అనేక ద్షటో రాక్షస్లను సంహరించి, శిష్టోలను 

పరిరక్షించెను. అలాగే అరుజునుడిని నిమితతోముగా చేస్కొని సమసతో మ్నవజాతికీ 

సకలవేదస్రమైన భగవదీగుతను ఉపద్శించెను.

  సరో్వపనిషదో గావో దోగా్ధ గోపాలనందనాః ।

  పారోథా వతసుాః స్ధీరోభోకాతో ద్గ్ధం గీతామృతం మహత్॥

అనే శ్్లకము -“శ్రీకృష్ణిడనే గోపాలకుడు ఉపనిషత్తోలనే గోవులనుండి  

మనుష్్యలకు ముక్తోమ్రగుమును చూపెడి భగవదీగుత అనే అమృతసమమైన 

క్షీరమును మొదట అరుజునుడనే దూడకు అందించి, అనంతరం 

సమసతోలోకమునకూ అనుగ్రహంచెను” అని గీతయొక్క వైశిషటో్యమును 

తెలియజేస్తోంది.  అంద్వల్లనే ఇటువంట్ మహోపకారమును చేస్న 

శ్రీకృషణిపరమ్తమాను “కృషణిం వంద్ జగద్గురుం” అని స్తోతిస్తోము.

  సచిచిదానందరూపాయ కృషాణియాక్్లషటోకారిణే ।

  నమో వేదాంతవేదా్యయ గురవే బుది్ధస్క్షిణే॥

సచిచిదానంద స్వరూపుడు, సకలవిధమైన కషటోములను పరిహరించెడివ్డు, 

వేదాంతవేద్్యడు, సద్గురువూ అయన శ్రీకృష్ణినిక్ నమస్్కరము.
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శ్రీవేదవ్్యసమహరుషులు

శ్రీవేదవ్్యసమహరుషులవ్రు మహావిష్ణివుయొక్క అవతారమైనటు 

వంట్వ్రు. శ్రీకృషణిపరమ్తమా భగవదీగుతయందలి విభూతియోగమునంద్ 

“మునీనామప్యహం వ్్యసాః”  – మునులంద్ నేను వేదవ్్యస్డను అని 

చెపె్పను. వ్్యసమహరిషు వేదములను నాలుగుగా విభాగము చేయుటవలన 

వేదవ్్యస్లనీ, బదరికావనమునంద్ నివస్ంచుటచే బాదరాయణ్లనీ, 

పరాశరమహరిషు యొక్క పుత్రులగుటచే పారాశరు్యలనీ అలాగే 

యమునా నదియొక్క దీ్వపమునంద్ పుటుటోటచే కృషణిద్్వపాయనులనీ 

పిలువబడుచునానారు.

భగవ్న్ వేదవ్్యస్లు అనంతమైన వేదరాశిని నాలుగు విభాగములుగా 

వేరుచేస్ ఋక్, యజుస్, స్మ, అథర్వ వేదములను క్రమంగా పైల, 

వైశంపాయన, జైమిని, స్మంత్లనే మహరుషులకు ఉపద్శించారు. 

అగాధమైన వేదాంత తతతో్వమును బ్రహమాసూత్రములయంద్ నిక్షేపించారు. 

ఈ సూత్రములకు భగవతా్పద శ్రీశంకరాచారు్యలవ్రు రచించిన భాష్యమే 

వ్రి హృదగుతమైన అభప్రాయమును వివరించినది అని శా్లఘంచారు. 

వేదప్రతిపాద్యమైన ధరమాములను జజా్ఞస్వులకు సరళముగా తెలుపుటకు 18 

మహాపురాణములను, ఉపపురాణములను మరియు మహాభారతమునూ 

రచించారు. ప్రతి ఒక్క ఆస్తోకుడూతన దైనందిన జీవితములో 

భగవంత్డిని స్తోతించుటకై, తన ఇషాటోరథాములను పంద్టకై పఠంచెడి 

శ్రీవిష్ణిసహస్రనామము, శ్రీలలితాసహస్రనామము, శ్రీశివసహస్రనామము, 

శ్రీద్రాగుసపతోశతి మొదలైన అనేక అపూర్వ దివ్యమంగళస్తోత్రములు 
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శ్రీవేదవ్్యస్లవ్రిచేత రచించబడిన పురాణాంతరగుతములయనవి. 

అంతేగాక మనము ఆచరించవలస్న కరమాలను, వ్ట్ విధానములు మొదలైన 

అనేక విషయములను కూడా పురాణములయంద్ ఆ మహాత్మాలు 

తెలిపినారు. ఈవిధముగా లోకోపకారమునొనరించిన శ్రీవేదవ్్యస్లవ్రు 

జగద్గురువులైనారు.
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శ్రీశంకర భగవతా్పద్లు

పనెనాండు శతమ్నముల ముంద్ మన భరతఖండములో 

అవైదికమతములు ఎకు్కవై సనాతన వైదిక ధరమాము అత్యంత హీనస్థాతిని 

పందినపు్పడు సకలద్వతలచే ప్రారిథాంచబడి కైలాసవ్స్యైన పరమేశ్వరుడు 

కేరళలోని కాలటీక్షేత్రమునంద్ ఆరా్యంబా శివగురువులనే పుణ్యదంపత్లకు 

పుత్రుడిగా శ్రీశంకరులనే నామధేయముతో అవతరించెను.

శ్రీశంకరభగవతా్పద్లు తమ ఎనిమిదవ ఏటనే సకల వేదశాస్త్రములను 

అభ్యస్ంచి, శ్రీగోవిందభగవతా్పద్లను ఆశ్రయంచి సనా్యస్శ్రమును 

సీ్వకరించి, వ్రి సనినాధలో ఆతమావిద్యను అభ్యస్ంచి, భారతద్శమంతా 

మూడుమ్రులు సంచరించి, అవైదికమతములననినాట్నీ ఖండించి, 

వైదికధరమామును పునరుద్ధరించి, ప్రస్థానత్రయాది అనేక గ్రంథములను 

రచించి, ఉపనిషత్ర్ప్రతిపాద్యమైన అద్్వతస్దా్ధంతమును అందరికీ బోధంచి 

మోక్షమ్రగుమును చూపించారు. సనాతనధరమాము నిరంతరము ప్రచారము 

కావలననెడి మహోద్దేశముతో భారతద్శముయొక్క తూరు్ప, దక్షిణ, 

పశిచిమ, ఉతతోర దికు్కలలో క్రమముగా పూరిలో గోవర్ధన పీఠము, శృంగేరీలో 

శ్రీశారదాపీఠము, దా్వరకలో శ్రీకాలికా పీఠము, బదరిలో శ్రీజ్్యతిష్్పఠమనెడి 

నాలుగు ఆమ్నాయపీఠములను స్థాపించారు. అత్యల్పమైన తమ 32 

సంవతసురముల అవతార అవధలో చిరస్థాయయైన అస్ధారణ కార్యములను 

చేస్ లోకోదా్ధరము చేస్, తరువ్త హమ్లయములలోని కేదారనాథక్షేత్రములో 

తమ శిష్్యలను అనుగ్రహంచి సశరీరముగా కైలాసమునకేగినారు. అటువంట్ 

శ్రీశంకరభగవతా్పదాచారు్యలవ్రు జగద్గురువులనెడిది సర్వవిదితము.
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దక్షిణామ్నాయ శ్రీశారదాపీఠాధపత్లు

శ్రీశంకరభగవతా్పద్లచే స్థాపించబడిన ప్రథమ మరియు ప్రముఖమైన 

దక్షిణామ్నాయ శ్రీశారదాపీఠము శ్రీస్రేశ్వరాచారు్యలనుండి ఇప్పట్వరకు 

అవిచిఛిననామైన గురుపరంపరతో శ్భసూతోననాది. ఈ పీఠమునంద్ 

వచిచిన ప్రతియొక్క యతివరేణ్్యలూ శ్రీశంకరభగవతా్పద్లు విధంచిన 

మ్రగుమునంద్ వరితోసూతో, లోకమునకు శ్రేయోమ్రగుమును బోధంచుటయే గాక, 

స్వయంగా సదా ధరమానిష్్ఠలై అందరికీ మ్రగుదర్శకులైనారు. ఈ పీఠమంద్ 

పీఠాధపత్లుగా విరాజలి్ల లోకోపకారము చేస్న శ్రీస్రేశ్వరాచారు్యలవ్రు, 

శ్రీవిదా్యతీరథామహాస్్వమివ్రు, శ్రీభారతీతీరథామహాస్్వమివ్రు, శ్రీవిదా్యరణ్య 

మహాస్్వమివ్రు, శ్రీనృస్ంహభారతీ మహాస్్వమివ్రు, శ్రీసచిచిదానంద 

శివ్భనవ నృస్ంహభారతీ మహాస్్వమివ్రు, శ్రీచంద్రశేఖరభారతీ 

మహాస్్వమివ్రు మరియు శ్రీమదభనవ విదా్యతీరథా మహాస్్వమివ్రు 

మొదలైన అందరు యతిశ్రేష్్ఠలూ సర్వదా పూజనీయులైనారు.  ఈ 

అవిచిఛిననా గురుపరంపరను సమరథాముగా ముంద్కు నడుపుతూ 

ప్రస్తోతము శ్రీశారదాపీఠములో విరాజమ్నులైన జగద్గురు శ్రీశ్రీభారతీతీరథా 

మహాస్్వమివ్రు మరియు తత్కరకమల సంజాత్లైన శ్రీశ్రీవిధుశేఖరభారతీ 

మహాస్్వమివ్రు సరు్వలకూ అత్యంత పూజు్యలైనారు. ఇటువంట్ 

గురుపరంపరలో వచిచిన సమసతో గురువులనూ స్తోతించి అరిచించుట మనందరిక్ 

శ్రేయోదాయకముగానుననాది.
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గురుపూరిణిమ్ పారాయణక్రమము

1. దీపప్రజ్వలనం

2. గురుధా్యనం

3. సంకల్పాః

4. దక్షిణామూరతో్యషటోకం

5. శ్రీవిష్ణిషట్పదీ స్తోత్రం

6. శ్రీకృషణి-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

7. శ్రీవేదవ్్యసస్తోతిాః

8. శ్రీవేదవ్్యస-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

9. తోటకాషటోకం

10. శ్రీశంకరాచార్య-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

11. శృంగేరీ గురుపరంపరా స్తోత్రం

12. శ్రీగురుపాద్కాస్తోత్రం

13. మంగళం
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దీపప్రజ్వలనం

 క్ం జ్్యతిసతోవ భానుమ్నహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం

 స్్యద్వం రవిదీపదర్శనవిధౌ క్ం జ్్యతిరాఖ్్యహ మే । 

 చక్షుసతోస్య నిమీలనాదిసమయే క్ం ధీరి్ధయో దర్శనే

 క్ం తత్రాహమతో భవ్న్ పరమకం జ్్యతిసతోదస్మా ప్రభో॥

గురుధా్యనం

 సదాశివసమ్రంభాం శంకరాచార్యమధ్యమ్ం ।  

 అసమాదాచార్యపర్యంతాం వంద్ గురుపరంపరాం॥

 గురవే సర్వలోకానాం భషజే భవరోగిణాం ।  

 నిధయే సర్వవిదా్యనాం దక్షిణామూరతోయే నమాః   ॥

 ఈశ్వరో గురురాతేమాతి మూరితోభేదవిభాగినే ।  

 వో్యమవద్ వ్్యపతోద్హాయ దక్షిణామూరతోయే నమాః॥

 అజా్ఞనతిమిరాంధస్య జా్ఞనాంజనశలాకయా ।   

 చక్షురునీమాలితం యేన తస్మా శ్రీగురవే నమాః॥
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సంకల్పాః

మమోపాతతో–సమసతో–ద్రితక్షయదా్వరా శ్రీపరమేశ్వరప్రీత్యరథాం 

సరే్వషాం ఆస్తోకమహాజనానాం క్షేమస్థార్య–వీర్యవిజయ–అభయ–

ఆయురారోగ్య–ఐశ్వరా్యభవృద్ధ్యరథాం, సమసతో–ద్రితోపశాంత్యరథాం, 

సమసతో–మంగలావ్పతో్యరథాం, సమసతో–అభ్్యదయారథాం చ, ధరామారథా–

కామమోక్షాఖ్య–చత్రి్వధపురుషారథాస్ద్ధ్యరథాం, శ్రీసద్గురుప్రస్ద్న 

సది్వదా్య–సద్బుది్ధప్రాపతో్యరథాం, చితతోశాంతి–స్ఖసంతోషాద్యభవృద్ధ్యరథాం, 

ద్శ్పప్లవనివృతతో్యరథాం, శ్రీసద్గురు–ప్రీత్యరథాం, శ్రీకృషణి-శ్రీవేదవ్్యస-

శ్రీశంకర-భగవతా్పదాచార్య అష్టోతతోర-శతనామ్ది- 

పారాయణం కరిష్్య॥
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దక్షిణామూరతో్యషటోకం 

విశ్వం దర్పణదృశ్యమ్ననగరీత్ల్యం నిజాంతరగుతం

పశ్యనానాతమాని మ్యయా బహరివోదూభోతం యథా నిద్రయా । 

యాః స్క్షాత్్కరుతే ప్రబోధసమయే స్్వతామానమేవ్ద్వయం 

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥1॥

బీజస్్యంతరివ్ంకురో జగదిదం ప్రాఙ్నారి్వకల్పం పున-

రామాయాకలి్పతద్శకాలకలనావైచిత్ర్యచిత్రీకృతం । 

మ్యావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యాః సే్వచఛియా 

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥2॥

యస్్యవ స్ఫురణం సదాతమాకమసత్కలా్పరథాగం భాసతే

స్క్షాతతోతతో్వమసీతి వేదవచస్ యో బోధయతా్యశ్రితాన్ । 

యతాసుక్షాత్కరణాదభోవేననా పునరావృతితోరభోవ్ంభోనిధౌ

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥3॥

నానాచిఛిద్రఘటోదరస్థాతమహాదీపప్రభాభాస్వరం

జా్ఞనం యస్య త్ చక్షురాదికరణదా్వరా బహాః స్పందతే । 

జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాతే్యతతసుమసతోం జగత్-

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥4॥
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ద్హం ప్రాణమపీంద్యాణ్యపి చలాం బుది్ధం చ శూన్యం విద్ాః 

స్త్రీబాలాంధజడోపమ్సతో్వహమితి భ్ంతా భృశం వ్దినాః । 

మ్యాశక్తోవిలాసకలి్పతమహావ్్యమోహసంహారిణే

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥5॥

రాహుగ్రసతోదివ్కరేంద్సదృశ్ మ్యాసమ్చాఛిదనాత్

సనామాత్రాః కరణోపసంహరణతో యోఽభూత్సుష్పతోాః పుమ్న్ । 

ప్రాగస్్వపసుమితి ప్రబోధసమయే యాః ప్రత్యభజా్ఞయతే 

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥6॥

బాలా్యదిష్వపి జాగ్రదాదిష్ తథా సరా్వస్వవస్థాస్వపి 

వ్్యవృతాతోస్వనువరతోమ్నమహమిత్యంతాః స్ఫురంతం సదా । 

స్్వతామానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥7॥

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్్వమిసంబంధతాః

శిషా్యచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాదా్యతమానా భేదతాః । 

స్వప్నా జాగ్రతి వ్ య ఏష పురుష్ మ్యాపరిభ్మితాః

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥8॥

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోఽమబురమహరానాథో హమ్ంశుాః పుమ్న్

ఇతా్యభాతి చరాచరాతమాకమిదం యస్్యవ మూరతో్యషటోకం । 

నాన్యతి్కంచన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాది్వభోాః

తస్మా శ్రీగురుమూరతోయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూరతోయే ॥9॥
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సరా్వతమాత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముషిమాంసతోవే 

తేనాస్య శ్రవణాతతోదరథామననాదా్ధ్యనాచచి సంకీరతోనాత్ । 

సరా్వతమాత్వమహావిభూతిసహతం స్్యదీశ్వరత్వం స్వతాః 

స్ధే్యతతోత్్పనరషటోధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్్యహతం ॥10॥

॥ఇతి శ్రీమచఛింకర భగవతా్పదాచార్య విరచితం శ్రీ దక్షిణామూరతో్యషటోకమ్॥
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శ్రీవిష్ణిషట్పదీ స్తోత్రం

అవినయమపనయ విష్ణి

దమయ మనాః శమయ విషయమృగతృషాణిం ।  

భూతదయాం విస్తోరయ

తారయ సంస్రస్గరతాః       ॥1॥

దివ్యధునీమకరంద్

పరిమలపరిభోగసచిచిదానంద్ ।  

శ్రీపతిపదారవింద్

భవభయఖేదచిఛిద్ వంద్          ॥2॥

సత్యపి భేదాపగమే

నాథ తవ్హం న మ్మకీనసతో్వం ।  

స్ముద్రో హ తరంగాః

క్వచన సముద్రో న తారంగాః           ॥3॥

ఉద్ధృతనగ నగభదనుజ

దనుజకులాఽమిత్ర మిత్రశశిదృష్టో ।  

దృష్టో భవతి ప్రభవతి

న భవతి క్ం భవతిరస్్కరాః         ॥4॥
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మతాసు్యదిభరవతారాః

అవతారవతాఽవతా సదా వస్ధాం । 

పరమేశ్వర పరిపాలో్య

భవతా భవతాపభీతోఽహం    ॥5॥

దామోదర గుణమందిర

స్ందరవదనారవింద గోవింద ।  

భవజలధమథనమందర

పరమం దరమపనయ త్వం మే            ॥6॥

నారాయణ కరుణామయ

శరణం  కరవ్ణి తావకౌ చరణౌ।  

ఇతి షట్పదీ మదీయే

వదనసరోజే సదా వసత్             ॥7॥

॥ఇతి శ్రీమచఛింకర భగవతా్పదాచార్య విరచితం శ్రీవిష్ణిషట్పదీస్తోత్రమ్॥
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శ్రీకృషణి-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

వస్ద్వస్తం ద్వం కంసచాణూరమరదేనం । 

ద్వకీపరమ్నందం కృషణిం వంద్ జగద్గురుం॥

శ్రీకృషాణియ నమాః

కమలానాథాయ నమాః

వ్స్ద్వ్య నమాః

సనాతనాయ నమాః

వస్ద్వ్తమాజాయ నమాః

పుణా్యయ నమాః

లీలామ్నుష-విగ్రహాయ నమాః

శ్రీవతసుకౌస్తోభధరాయ నమాః

యశ్దావతసులాయ నమాః

హరయే నమాః       10

చత్రుభోజాతతో-చక్రాస్-గదా-

 శంఖ్ద్్యదాయుధాయ నమాః

ద్వకీనందనాయ నమాః

శ్రీశాయ నమాః

నందగోపప్రియాతమాజాయ నమాః

యమునావేగసంహారిణే నమాః

బలభద్రప్రియానుజాయ నమాః
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పూతనాజీవితహరాయ నమాః

శకటాస్రభంజనాయ నమాః

నందవ్రజజనానందినే నమాః 

సచిచిదానందవిగ్రహాయ నమాః     20

నవనీతవిలిపాతోంగాయ నమాః

నవనీతనటాయ నమాః

అనఘాయ నమాః

నవనీతనవ్హారాయ నమాః

ముచుకుందప్రస్దకాయ నమాః

ష్డశస్త్రీసహస్రేశాయ నమాః

త్రిభంగినే నమాః

మధురాకృతయే నమాః

శుకవ్గమృతాబీ్ధందవే నమాః   

గోవిందాయ నమాః       30

గోవిదాం పతయే నమాః

వతసువ్టచరాయ నమాః

అనంతాయ నమాః

ధేనుకాస్రభంజనాయ నమాః

తృణీకృత తృణావరాతోయ నమాః

యమలారుజునభంజనాయ నమాః
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ఉతాతోనతాలభేతే్రే నమాః

తమ్లశా్యమలాకృతయే నమాః

గోపగోపీశ్వరాయ నమాః    

యోగినే నమాః       40

కోట్సూర్యసమప్రభాయ నమాః

ఇలాపతయే నమాః

పరస్మా జ్్యతిష్ నమాః

యాదవేంద్రాయ నమాః

యదూద్వహాయ నమాః

వనమ్లినే నమాః

పీతవ్ససే నమాః

పారిజాతాపహారకాయ నమాః

గోవర్ధనాచలోద్ధరే్రే నమాః   

గోపాలాయ నమాః       50

సర్వపాలకాయ నమాః

అజాయ నమాః

నిరంజనాయ నమాః

కామజనకాయ నమాః

కంజలోచనాయ నమాః

మధుఘ్నా నమాః
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మధురానాథాయ నమాః

దా్వరకానాయకాయ నమాః

బలినే నమాః      

బృందావనాంత-సంచారిణే నమాః     60

త్లసీదామ-భూషణాయ నమాః

స్యమంతకమణేర్హరే్రే నమాః

నరనారాయణాతమాకాయ నమాః

కుబాజు-కృషాణింబరధరాయ నమాః

మ్యనే నమాః

పరమపూరుషాయ నమాః

ముషిటోకాస్ర-చాణూర-

 మల్లయుద్ధ-విశారదాయ నమాః

సంస్రవైరిణే నమాః     

కంస్రయే నమాః

మురారయే నమాః       70

నరకాంతకాయ నమాః

అనాది-బ్రహమాచారిణే నమాః

కృషాణివ్యసన-కరషుకాయ నమాః

శిశుపాలశిరశేఛిత్రే నమాః

ద్రో్యధనకులాంతకాయ నమాః



20

విద్రాక్రూర-వరదాయ నమాః

విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమాః

సత్యవ్చే నమాః      

సత్యసంకలా్పయ నమాః

సత్యభామ్రతాయ నమాః      80

జయనే నమాః

స్భద్రా-పూర్వజాయ నమాః

జషణివే నమాః

భీషమాముక్తో-ప్రదాయకాయ నమాః

జగద్గురవే నమాః

జగనానాథాయ నమాః

వేణ్నాద-విశారదాయ నమాః

వృషభాస్ర-విధ్వంస్నే నమాః    

బాణాస్ర-కరాంతకాయ నమాః

యుధషి్ఠర-ప్రతిషా్ఠత్రే నమాః     90

బరి్హబరా్హవతంసకాయ నమాః

పారథాస్రథయే నమాః

అవ్యకాతోయ నమాః

గీతామృత-మహోదధయే నమాః
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కాలీయ-ఫణిమ్ణిక్య-రంజత-  

  శ్రీపదాంబుజాయ నమాః

దామోదరాయ నమాః

యజ్ఞభోకే్రే నమాః     

దానవేంద్ర-వినాశనాయ నమాః

నారాయణాయ నమాః

పరస్మాబ్రహమాణే నమాః      100

పననాగాశన-వ్హనాయ నమాః

జలక్రీడా-సమ్సకతో-

  గోపీవస్్రేపహారకాయ నమాః

పుణ్యశ్్లకాయ నమాః

తీరథాకరాయ నమాః

వేదవేదా్యయ నమాః

దయానిధయే నమాః

సర్వతీరాథాతమాకాయ నమాః

సర్వగ్రహ-రూపిణే నమాః

పరాత్పరాయ నమాః

శ్రీగోపాలకృషణిస్్వమినే నమాః
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శ్రీవేదవ్్యసస్తోతిాః

వ్్యసం వస్ష్ఠనపాతోరం శకేతోాః పౌత్రమకలమాషం । 

పరాశరాతమాజం వంద్ శుకతాతం తపోనిధం॥

వ్్యస్య విష్ణిరూపాయ వ్్యసరూపాయ విషణివే ।  

నమో వై బ్రహమానిధయే వ్స్షా్ఠయ నమో నమాః॥

కృషణిద్్వపాయనం వ్్యసం సర్వలోకహతే రతం ।  

వేదాబజుభాస్కరం వంద్ శమ్దినిలయం మునిం॥

వేదవ్్యసం స్్వతమారూపం సత్యసంధం పరాయణం । 

శాంతం జతేంద్యక్రోధం సశిష్యం ప్రణమ్మ్యహం॥

అచత్ర్వదనో బ్రహామా ది్వబాహురపరో హరిాః । 

అఫాలలోచనాః శంభ్ాః భగవ్న్ బాదరాయణాః॥

శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం । 

సూత్రభాష్యకృతౌ వంద్ భగవంతౌ పునాః పునాః॥

బ్రహమాసూత్రకృతే తస్మా వేదవ్్యస్య వేధసే । 

జా్ఞనశకతో్యవతారాయ నమో భగవతో హరేాః॥

వ్్యసాః సమసతోధరామాణాం వకాతో మునివరేడితాః । 

చిరంజీవీ దీర్ఘమ్యురదేదాత్ జట్లో మమ॥
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ప్రజా్ఞబలేన తపస్ చత్రే్వదవిభాజకాః । 

కృషణిద్్వపాయనో యశచి తస్మా శ్రీగురవే నమాః॥

జటాధరసతోపోనిష్ఠాః శుద్ధయోగో జతేంద్యాః  । 

కృషాణిజనధరాః కృషణిసతోస్మా శ్రీగురవే నమాః॥

భారతస్య విధాతా చ ది్వతీయ ఇవ యో హరిాః । 

హరిభక్తోపరో యశచి తస్మా శ్రీగురవే నమాః॥

జయతి పరాశర సూనుాః 

సత్యవతీ హృదయనందనో వ్్యసాః । 

యస్్యస్య కమల గలితం 

భారతమమృతం జగతి్పబతి॥

వేదవిభాగవిధాత్రే 

విమలాయ బ్రహమాణే నమో విశ్వదృశే । 

సకలధృతిహేత్స్ధనసూత్రసృజే 

సత్యవత్యభవ్యక్తో మతే॥

వేదాంతవ్క్యకుస్మ్ని సమ్ని చారు

జగ్రంథ సూత్రనిచయేన మనోహరేణ । 

మోక్షారిథాలోకహతకామనయా మునిర్యాః

తం బాదరాయణమహం ప్రణమ్మి భకాతో్య॥
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శ్రీ వేదవ్్యస-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

వ్్యసం వస్ష్ఠనపాతోరం శకేతోాః పౌత్రమకలమాషం । 

పరాశరాతమాజం వంద్ శుకతాతం తపో నిధం॥

వ్్యస్య నమాః

ద్్వపాయనాయ నమాః

శ్రేషా్ఠయ నమాః

సతా్యతమానే నమాః

బాదరాయణాయ నమాః

మునయే నమాః

సత్యవతీపుత్రాయ నమాః

శుకతాతాయ నమాః

తపోనిధయే నమాః

వస్ష్ఠనప్్రే నమాః     10

సర్వజా్ఞయ నమాః

విష్ణిరూపాయ నమాః

దయానిధయే నమాః

పరాశరాతమాజాయ నమాః

శాంతాయ నమాః

శక్తోపౌత్రాయ నమాః
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గుణాంబుధయే నమాః

కృషాణియ నమాః

వేదవిభకే్రే నమాః

బ్రహమాసూత్రకృతే నమాః     20

అవ్యయాయ నమాః

మహాయోగీశ్వరాయ నమాః

సౌమ్్యయ నమాః

ధనా్యయ నమాః

పింగజటాధరాయ నమాః

చీరాజనధరాయ నమాః

శ్రీమతే నమాః

అషాటోదశ-పురాణకృతే నమాః

దండినే నమాః

కమండలు-ధరాయ నమాః     30

కురువంశ-ప్రవర్ధకాయ నమాః

నిరమామ్య నమాః

నిరహంకారాయ నమాః

నిష్కలంకాయ నమాః

నిరంజనాయ నమాః

జతేంద్యాయ నమాః
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జతక్రోధాయ నమాః

సమాృతికరే్రే నమాః

మహాకవయే నమాః

తతతో్వజా్ఞనినే నమాః     40

తతతో్వబోధకరే్రే నమాః

కాశీనివ్సభ్వే నమాః

మహాభారత-కరే్రే నమాః

చిరజీవినే నమాః

మహామతయే నమాః

సజజునానుగ్రహపరాయ నమాః

సత్యవ్దినే నమాః

దృఢవ్రతాయ నమాః

బదరా్యశ్రమ-సంచారిణే నమాః

కోట్సూర్య-సమప్రభాయ నమాః   50

త్రిపుండ్ర-విలసతాఫులాయ నమాః

అషాటోవింశతి-రూపభృతే నమాః

రవీంద్మిత-శిషా్యఢ్్యయ నమాః

స్శీలాయ నమాః

యతిపూజతాయ నమాః
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వైయాఘ్రచరమా-వసనాయ నమాః

చినుమాద్రా-విలసత్కరాయ నమాః

రుద్రాక్షమ్లా-భూషాఢ్్యయ నమాః

కలిపాప-నివ్రకాయ నమాః

ధరామాశ్వమేధ-సంద్ష్్రే నమాః   60

సంజయ-జా్ఞనదృషిటోదాయ నమాః

ధృతరాషా్రేపత్యదరి్శనే నమాః

విద్రాది-ప్రపూజతాయ నమాః

పుత్రమోహ-వ్్యకులాతమానే నమాః

జనక-జా్ఞనదాయకాయ నమాః

కరమాఠాయ నమాః

దీర్ఘద్హాఢ్్యయ నమాః

దరాభోసీనాయ నమాః

వరప్రదాయ నమాః 

యామునదీ్వప-జననాయ నమాః   70

మోక్షోపాయ-ప్రదర్శకాయ నమాః

ఋషిపూజా్యయ నమాః

బ్రహమానిధయే నమాః

శిఖ్వతే నమాః
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జట్లాయ నమాః

పరాయ నమాః

అషాటోంగయోగ-నిరతాయ నమాః

సర్వస్ది్ధ-సమని్వతాయ నమాః

గాంధారీగరభో-సంరక్షాయ నమాః

పాండవప్రీతి-సంయుతాయ నమాః   80

వస్భూపాల-దౌహత్రాయ నమాః

ద్రోణనందన-శాపదాయ నమాః

వ్్యసకాశీసదావ్స్య నమాః

నరనారాయణారచికాయ నమాః

నితో్యపవ్స-సంత్షాటోయ నమాః

పరహంస్-పరాఙ్మాఖ్య నమాః

శివపూజైకనిరతాయ నమాః

స్రాస్రస్పూజతాయ నమాః

సర్వక్షేత్రనివ్స్నే నమాః

సర్వతీరాథావగాహనాయ నమాః    90

యుధషి్ఠరాభష్కే్రే నమాః

సమాృతిమ్త్రాపతో-సనినాధయే నమాః

త్రికాలజా్ఞయ నమాః
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విశుదా్ధతమానే నమాః

నిరి్వకారాయ నమాః

నిరామయాయ నమాః

ఊర్ధ్వరేతసే నమాః

మ్తృభకాతోయ నమాః

నిశిచింతాయ నమాః

నిరమాలాశయాయ నమాః    100

రూపాంతర-చరాయ నమాః

పూజా్యయ నమాః

సదా శిష్యసమ్వృతాయ నమాః

భక్షేశ్వర-ప్రతిషా్ఠత్రే నమాః

నిరవదా్యయ నమాః

నిరంకుశాయ నమాః

సర్వభూత-హృదావ్స్య నమాః

సరే్వషాటోరథా-ప్రదాయకాయ నమాః 

శ్రీవేదవ్్యస్య నమాః
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తోటకాషటోకం

విదితాఖిలశాస్త్రస్ధాజలధే 

మహతోపనిషత్కథితారథానిధే । 

హృదయే కలయే విమలం చరణం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం   ॥1॥

కరుణావరుణాలయ పాలయ మ్ం 

భవస్గరద్ాఃఖవిదూనహృదం ।  

రచయాఖిలదర్శనతతతో్వవిదం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం   ॥2॥

భవతా జనతా స్ఖితా భవితా 

నిజబోధవిచారణచారుమతే ।  

కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం   ॥3॥

భవ ఏవ భవ్నితి మే నితరాం 

సమజాయత చేతస్ కౌత్క్తా ।  

మమ వ్రయ మోహమహాజలధం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం   ॥4॥
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స్కృతేఽధకృతే బహుధా భవతో 

భవితా పదదర్శనలాలసతా ।  

అతిదీనమిమం పరిపాలయ మ్ం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం          ॥5॥

జగతీమవిత్ం కలితాకృతయో 

విచరంతి మహామహసశఛిలతాః ।  

అహమ్ంశురివ్త్ర విభాస్ గురో 

భవ శంకర ద్శిక మే శరణం         ॥6॥

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే 

సమతామయతాం న హ కోఽపి స్ధీాః ।  

శరణాగతవతసుల తతతో్వనిధే 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం               ॥7॥

విదితా న మయా విశదైకకలా 

న చ క్ంచనకాంచనమస్తో గురో ।

ద్రుతమేవ విధేహ కృపాం సహజాం 

భవ శంకరద్శిక మే శరణం        ॥8॥

॥ఇతి శ్రీతోటకాచార్య విరచితం తోటకాషటోకం॥
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శ్రీ శంకరాచార్య-అష్టోతతోర-శతనామ్వళాః

శ్రుతిసమాృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం । 

నమ్మి భగవతా్పదశంకరం లోకశంకరం॥

శ్రీశంకరాచార్యవరా్యయ నమాః

బ్రహామానందప్రదాయకాయ నమాః

అజా్ఞనతిమిరాదితా్యయ నమాః

స్జా్ఞనాంబుధచంద్రమసే నమాః

వరాణిశ్రమప్రతిషా్ఠత్రే నమాః    

శ్రీమతే నమాః

ముక్తోప్రదాయకాయ నమాః 

శిష్్యపద్శనిరతాయ నమాః

భకాతోభీషటోప్రదాయకాయ నమాః

సూక్షష్మతతతో్వరహస్యజా్ఞయ నమాః     10

కారా్యకార్యప్రబోధకాయ నమాః

జా్ఞనముద్రాంచితకరాయ నమాః

శిష్యహృతాతోపహారకాయ నమాః

పరివ్రాజాశ్రమోద్ధరే్రే నమాః

సర్వతంత్రస్వతంత్రధయే నమాః    

అద్్వతస్థాపనాచారా్యయ నమాః
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స్క్షాచఛింకరరూపధృతే నమాః

షణమాతస్థాపనాచారా్యయ నమాః

త్రయీమ్రగుప్రకాశకాయ నమాః

వేదవేదాంతతతతో్వజా్ఞయ నమాః     20   

ద్రా్వదిమతఖండనాయ నమాః

వైరాగ్యనిరతాయ నమాః

శాంతాయ నమాః

సంస్రారణివతారకాయ నమాః

ప్రసననావదనాంభోజాయ నమాః    

పరమ్రథాప్రకాశకాయ నమాః

పురాణసమాృతిస్రజా్ఞయ నమాః

నిత్యతృపాతోయ నమాః

మహతే నమాః 

శుచయే నమాః       30

నితా్యనందాయ నమాః

నిరాతంకాయ నమాః

నిససుంగాయ నమాః

నిరమాలాతమాకాయ నమాః

నిరమామ్య నమాః      

నిరహంకారాయ నమాః
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విశ్వవంద్యపదాంబుజాయ నమాః

సతతో్వప్రధానాయ నమాః

సదాభోవ్య నమాః

సంఖ్్యతీతగుణోజజు్వలాయ నమాః     40

అనఘాయ నమాః

స్రహృదయాయ నమాః

స్ధయే నమాః

స్రస్వతప్రదాయ నమాః

సతా్యతమానే నమాః      

పుణ్యశీలాయ నమాః

స్ంఖ్యయోగవిచక్షణాయ నమాః

తపోరాశయే నమాః

మహాతేజసే నమాః

గుణత్రయవిభాగవిద్ నమాః     50

కలిఘానాయ నమాః

కాలకరమాజా్ఞయ నమాః

తమోగుణనివ్రకాయ నమాః

భగవతే నమాః

భారతీజేత్రే నమాః      

శారదాహా్వనపండితాయ నమాః



35

ధరామాధరమావిభాగజా్ఞయ నమాః

లక్ష్యభేదప్రదర్శకాయ నమాః

నాదబంద్కలాభజా్ఞయ నమాః

యోగిహృత్పదమాభాస్కరాయ నమాః     60

అతీంద్యజా్ఞననిధయే నమాః

నితా్యనిత్యవివేకవతే నమాః

చిదానందాయ నమాః

చినమాయాతమానే నమాః

పరకాయప్రవేశకృతే నమాః    

అమ్నుషచరిత్రాఢ్్యయ నమాః

క్షేమదాయనే నమాః

క్షమ్కరాయ నమాః

భవ్్యయ నమాః 

భద్రప్రదాయ నమాః       70

భూరిమహమేనా నమాః

విశ్వరంజకాయ నమాః

స్వప్రకాశాయ నమాః

సదాధారాయ నమాః

విశ్వబంధవే నమాః      

శుభోదయాయ నమాః
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విశాలకీరతోయే నమాః

వ్గీశాయ నమాః

సర్వలోకహతోత్సుకాయ నమాః    

కైలాసయాత్రా-సంప్రాపతో-

 చంద్రమౌలి-ప్రపూజకాయ నమాః    80

కాంచా్యం శ్రీచక్రరాజాఖ్య-

 యంత్రస్థాపన-దీక్షితాయ నమాః

శ్రీచక్రాతమాక-తాటంక-తోషితాంబా-

 మనోరథాయ నమాః

శ్రీబ్రహమాసూత్రోపనిషదాభోషా్యది-

 గ్రంథకల్పకాయ నమాః

చత్రిదేకచిత్రామ్నాయ-ప్రతిషా్ఠత్రే నమాః 

మహామతయే నమాః      

ది్వసపతోతిమతోచేఛిత్రే నమాః

సర్వదిగి్వజయప్రభవే నమాః

కాషాయవసనోప్తాయ నమాః

భస్మాదూ్ధలితవిగ్రహాయ నమాః

జా్ఞనాతమాకైకదండాఢ్్యయ నమాః     90

కమండలులసత్కరాయ నమాః

గురుభూమండలాచారా్యయ నమాః

భగవతా్పదసంజ్ఞకాయ నమాః
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వ్్యససందర్శనప్రీతాయ నమాః

ఋష్యశృంగపురేశ్వరాయ నమాః    

సౌందర్యలహరీముఖ్య-బహుస్తోత్ర-

 విధాయకాయ నమాః

చత్షషుషిటోకలాభజా్ఞయ నమాః

బ్రహమారాక్షసమోక్షదాయ నమాః

శ్రీమనమాండనమిశ్రాఖ్య-స్వయంభూజయ-

 సనునాతాయ నమాః

తోటకాచార్యసంపూజా్యయ నమాః     100

పదమాపాదారిచితాంఘ్రికాయ నమాః

హస్తోమలక-యోగీంద్ర-బ్రహమాజా్ఞన- 

  ప్రదాయకాయ నమాః

స్రేశ్వరాఖ్య-సచిఛిష్య-

 సనానా్యస్శ్రమదాయకాయ నమాః

నృస్ంహభకాతోయ నమాః

సద్రతనాగరభోహేరంబ-పూజకాయ నమాః

వ్్యఖ్్యస్ంహాసనాధీశాయ నమాః

జగతూ్పజా్యయ నమాః

జగద్గురవే నమాః      

శ్రీమచఛింకరభగవతా్పదాచార్యస్్వమినే నమాః
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శృంగేరీ గురుపరంపరా స్తోత్రం

గురురబు్రహామా గురురి్వష్ణిరుగురురేదేవో మహేశ్వరాః ।  

గురుస్సుక్షాత్ పరం బ్రహమా తస్మా శ్రీగురవే నమాః॥

శుద్ధసఫుట్కసంకాశం శుద్ధవిదా్యప్రదాయకం ।  

శుద్ధం పూరణిం చిదానందం సదాశివమహం శ్రయే     ॥1॥

సీమ్తీతమనాద్యంతం నామోచాచిరణభేషజం ।  

కామితాశేషఫలదం శ్రీమది్వష్ణిమహం శ్రయే        ॥2॥

యోగి హృత్పదమానిలయం నతజీవహతే రతం ।  

శ్రుతీనాం జనమాభూమిం తా్వం చత్రుమాఖమహం శ్రయే  ॥3॥

ప్రసమ్హతమత్యంతం ప్రథిమ్మితతేజసం ।  

వశీకృతపరానందం వస్ష్ఠం గురుమ్శ్రయే                 ॥4॥

శుకౌతో రూప్యమివ్భాతి యద్రూపం మయ కలి్పతం ।  

శకాతో్య పరిహృతం యేన శక్తోం తం గురుమ్శ్రయే       ॥5॥

కరణాతీతచిద్రూపం పరిపూరణిం పరాయణం ।  

పరమ్నందసంత్షటోం పరాశరమహం శ్రయే         ॥6॥

వేదవ్్యసం స్్వతమారూపం సత్యసంధం పరాయణం ।  

శాంతం జతేంద్యక్రోధం సశిష్యం ప్రణమ్మ్యహం  ॥7॥
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త్రికాలాతీతచినామాత్రప్రశాంతస్్వంతసంయుతం ।  

వికారాద్్యరసంస్పృషటోం శుకం గురుమహం శ్రయే        ॥8॥

గూఢ్ మ్యా యస్య వ్క్్యర్్వ్రడితా విలయం గతా ।  

క్రీడంతం విద్యయా స్ర్ధం గౌడపాదం తమ్శ్రయే  ॥9॥

జీవేశభేదరహతం నావికం భవవ్రిధేాః ।  

భావ్భావవిదూరసథాం గోవిందం గురుమ్శ్రయే          ॥10॥

శంకారూప్ణ మచిచితతోం పంకీకృతమభూద్యయా ।  

క్ంకరీ యస్య స్ మ్యా శంకరాచార్యమ్శ్రయే         ॥11॥

విశ్వం మ్యామయతే్వన రూపితం యత్ర్ప్రబోధతాః ।  

విశ్వం చ యతసు్వరూపం తం వ్రితోకాచార్యమ్శ్రయే  ॥12॥

అనాద్యవిదా్యముతాసుర్య ప్రజా్ఞనఘనరూపతాం ।  

యో బోధయతి సచిఛిషా్యన్ తం బోధఘనమ్శ్రయే  ॥13॥

స్తాఘనాదిదృషాటోంతైర్యతసు్వరూపం శ్రుతిరజుగౌ ।  

ప్రజా్ఞనఘన ఏవేతి తం జా్ఞనఘనమ్శ్రయే       ॥14॥

జా్ఞనానాముతతోమం జా్ఞనం జా్ఞనినాముతతోమో యతాః ।  

జా్ఞనోతతోమ ఇతి ఖ్్యతం గురుం తమహమ్శ్రయే   ॥15॥
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జా్ఞననిశ్రేణిమ్లంబ్య బ్రహామాఖ్యం గిరిముననాతం ।  

ఆరుహ్య కృతకృతో్య యసతోం జా్ఞనగిరిమ్శ్రయే         ॥16॥

ద్రా్వదిద్షటోమ్తంగవిదారణపటీయసే ।  

నమాః శ్రీస్ంహగిరయే గురవే దివ్యచక్షుష్        ॥17॥

ఈపిసుతారథాప్రదో నిత్యం ప్రణతానాం చ ద్హనాం ।  

యతిరీశ్వరతీరాథాఖ్యసతోం నమ్మి గురుం శివం    ॥18॥

శ్రుతిమసతోకకూటసథామజా్ఞనది్వపభేదినం ।  

శ్రీమంత్రరాజమూరితోం తం నృస్ంహం గురుమ్శ్రయే  ॥19॥

అవిదా్యచఛిననాభావ్నాం నృణాం విదో్యపద్శతాః ।  

ప్రకాశయతి యసతోతతో్వం తం విదా్యతీరథామ్శ్రయే      ॥20॥

అజా్ఞనాం జాహనావీ తీరథాం విదా్యతీరథాం వివేక్నాం ।  

సరే్వషాం స్ఖదం తీరథాం భారతీతీరథామ్శ్రయే   ॥21॥

అవిదా్యరణ్యకాంతారే భ్రమతాం ప్రాణినాం సదా ।  

విదా్యమ్రోగుపద్షాటోరం విదా్యరణ్యగురుం శ్రయే    ॥22॥

విదా్యవిదా్యవివేకేన పారం సంస్రవ్రిధేాః ।  

ప్రాపయత్యనిశం భకాతోన్ తం విదా్యరణ్యమ్శ్రయే      ॥23॥
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అవిదా్యరణ్యసంకే్లశకృశానుభృశతాపితాః ।  

సంశ్రయే సతతం భూతె్్య చంద్రశేఖరచంద్కాం      ॥24॥

అవిదా్యఖ్యది్వపద్్వధీభావే దక్షం సమ్శ్రయే ।  

నృస్ంహభారతీశాఖ్యహరిం శ్రుతిగుహాశ్రయం         ॥25॥

పురుష్తతోమతాం యాంతి యమ్శ్రిత్య జనాాః శ్రయే ।  

క్షరాక్షరమతీతం తం పురుష్తతోమయోగినం       ॥26॥

క్ంకరీకృతభూపాలం పంకేరుహసమ్ననం ।  

తం కారుణ్యపయోరాశిం శంకరాఖ్యం గురుం శ్రయే  ॥27॥

చంద్కాధవలోదారస్ంద్రకీరితోచఛిటాధరం ।  

ఇంద్యైరుదేరజుయం నౌమి చంద్రశేఖరభారతీం   ॥28॥

ప్రస్ద్ధవిదా్యనిలయం లసమ్నగుణోత్కటం ।  

బసజాక్షారచికం భకాతో్య నృస్ంహం తీరథామ్శ్రయే      ॥29॥

పురుహూతాదిద్వౌఘపౌరుష్యగుణోత్కటం ।  

పురుషారథాప్రదం నౌమి పురుష్తతోమయోగినం   ॥30॥

కామది్వరదపంచాస్యరామణీయకమందిరం ।  

స్మోపమ్ననం శ్రీమద్రామచంద్రగురుం భజే    ॥31॥
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స్రస్ంధులసతీ్కరితోం సమారస్ంధుఘటోదభోవం ।  

నారస్ంహారచికం శ్రీమనానారస్ంహయతిం భజే       ॥32॥

స్రాస్రవివేకజ్ఞం మ్రకాననకుంజరం ।  

శూరం దానే చ నిరతం నారస్ంహయతిం భజే               ॥33॥

నృస్ంహతాం ప్రయాంతా్యశు యమ్శ్రిత్య జనా భ్వి ।  

తం నృస్ంహగురుం వంద్ ది్వగుణోపపదం సదా      ॥34॥

తం సర్వభూతాభయదం విభవైరని్వతం పరం ।  

నారస్ంహం గురుం చాపి నవం జా్ఞనారణివం భజే   ॥35॥

సత్యస్వరూపం సద్ జా్ఞననిష్ఠం స్క్షాచిఛివం పరం ।  

సదా దానరతం దాంతం సచిచిదానందమ్శ్రయే       ॥36॥

మహామేరుసమం ధైరే్య మ్ధురే్యఽప్యమృతోపమం ।  

ఊహాపోహారథానిషాణితం నారస్ంహం గురుం భజే   ॥37॥

సచిచితాతోంబుజమిత్రాయ సచచిరిత్రయుజే నమాః ।  

సచిచిదానందభారతె్్య సచిచిదానందమూరతోయే       ॥38॥

సచిచిదానందభారతె్్య నవ్్యయాస్తో నమోఽనిశం ।  

భవ్్యతమాజా్ఞననిరూ్ధతావిదా్యకారో్యపలబ్ధయే       ॥39॥
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మ్రమ్తంగపంచాస్యం మదసర్పది్వజరషుభం ।  

నృస్ంహభారతీం వంద్ జతాక్షత్రగం సదా       ॥40॥

తతతో్వమస్్యదివేదాంతవ్కా్యరథాజా్ఞనవ్రిధేాః ।  

పూరణిచంద్రమసం వంద్ సచిచిదానందయోగినం     ॥41॥

అభనవపదపూరా్వన్ సచిచిదానందసంజా్ఞన్

నిగమశిఖరవేదా్యన్ నిత్యకలా్యణరూపాన్ ।  

త్రిభ్వనజనవందా్యన్ సర్వలోకైకహృదా్యన్

హృదయ కమలమధే్య భావయామ్యంబుజాస్్యన్  ॥42॥

ప్రహా్లదవరదో ద్వో యో నృస్ంహాః పరో హరిాః ।  

నృస్ంహోపాసకం నిత్యం తం నృస్ంహగురుం భజే     ॥43॥

శ్రీసచిచిదానందశివ్భనవ్య-

నృస్ంహభారత్యభధాన్ యతీంద్రాన్ ।  

విదా్యనిధీన్ మంత్రనిధీన్ 

సదాతమానిషా్ఠన్ భజే మ్నవశంభ్రూపాన్      ॥44॥

సదాతమాధా్యననిరతం విషయేభ్యాః పరాఙ్మాఖం ।  

నౌమి శాసే్రేష్ నిషాణితం చంద్రశేఖరభారతీం     ॥45॥

వివేక్నం మహాప్రజ్ఞం ధైరౌ్యదార్యక్షమ్నిధం ।  

సదాఽభనవపూర్వం తం విదా్యతీరథాగురుం భజే            ॥46॥
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భారతీకరుణా పాత్రం భారతీ పదభూషణం ।  

భారతీ పదమ్రూఢం భారతీతీరథామ్శ్రయే      ॥47॥

విదా్యవినయసంపననాం వీతరాగం వివేక్నం ।   

వంద్ వేదాంతతతతో్వజ్ఞం విధుశేఖరభారతీం        ॥48॥

సదాశివసమ్రంభాం శంకరాచార్యమధ్యమ్ం ।  

అసమాదాచార్యపర్యంతాం వంద్ గురుపరంపరాం   ॥49॥

॥ఇతి శ్రీగురుపరంపరాస్తోత్రం సంపూరణిం॥
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శ్రీగురుపాద్కాస్తోత్రం

నాలీకనీకాశపదాదృతాభా్యం 

నారీవిమోహాదినివ్రకాభా్యం । 

నమజజునాభీషటోతతిప్రదాభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥1॥

శమ్దిషట్కప్రదవైభవ్భా్యం 

సమ్ధదానవ్రతదీక్షితాభా్యం । 

రమ్ధవ్ంఘ్రి స్థారభక్తోదాభా్యం

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥2॥

నృపాలిమౌలివ్రజరతనాకాంతి

సరిది్వరాజజ్ఝషకన్యకాభా్యం । 

నృపత్వదాభా్యం నతలోకపంకేతోాః 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥3॥

అనంతసంస్రసముద్రతార 

నౌకాయతాభా్యం గురుభక్తోదాభా్యం । 

వైరాగ్యస్మ్రాజ్యదపూజనాభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥4॥

పాపాంధకారార్కపరంపరాభా్యం 

తాపత్రయాహీంద్రఖగేశ్వరాభా్యం । 

జాడా్యబ్ధసంశ్షణబాడవ్భా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥5॥
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కవిత్వవ్రాశినిశాకరాభా్యం 

దారిద్ర్యదావ్ంబుదమ్లికాభా్యం । 

దూరీకృతానమ్రవిపతతోతిభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥6॥

నతా యయోాః శ్రీపతితాం సమీయుాః 

కదాచిదపా్యశు దరిద్రవరా్యాః । 

మూకాశచి వ్చస్పతితాం హ తాభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥7॥

కామ్దిసర్పవ్రజభంజకాభా్యం 

వివేకవైరాగ్యనిధప్రదాభా్యం । 

బోధప్రదాభా్యం ద్రుతమోక్షదాభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥8॥

స్్వరాచిపరాణామఖిలేషటోదాభా్యం 

స్్వహాసహాయాక్షధురంధరాభా్యం । 

స్్వంతాచఛిభావప్రదపూజనాభా్యం 

నమో నమాః శ్రీగురుపాద్కాభా్యం  ॥9॥

॥ఇతి శ్రీశృంగేరీ జగద్గురు శ్రీసచిచిదానందశివ్భనవ నృస్ంహభారతీ 
మహాస్్వమిభరి్వరచితం శ్రీగురుపాద్కాస్తోత్రమ్॥
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మంగళం

మంగళం గురు శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరగే

శక్తోగణపతి శారదాంబెగె శంకరాచార్యరిగే           ॥ప॥

కాలభైరవగే కాళ ద్రిగుగే

వీర ధీర శూర హనుమ మ్రుతి చరణకే్క        ॥1॥

మలి్లకారుజునగే చెల్వ జనారదేనగే 

అంబాభవ్ని కంబద గణపతి చండిచాముండిగే      ॥2॥

విదా్యరణ్యరిగే విదా్యశంకరగే

వ్గీశ్వరిగే వజ్రద్హ గరుడాంజనేయరిగే                ॥3॥

త్ంగభద్రెగే శృంగనివ్స్నిగే

శృంగేరిపురదొళు నెలెస్రువంథ శారదాంబెగే             ॥4॥

సచిచిదానంద శివ అభనవ నృస్ంహభారతిగే

చంద్రశేఖరభారతీ గురు స్ర్వభౌమరిగే  

చంద్రశేఖరభారతీ గురు విదా్యతీరథారిగే 

చంద్రశేఖరభారతీ గురు భారతీతీరథారిగే 

చంద్రశేఖరభారతీ గురు విధుశేఖరభారతిగే                 ॥5॥
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శ్రీశృంగేరి జగద్గురు పరంపర

భగవంత్డు

       భగవ్న్ సదాశివుడు    

భగవ్న్ నారాయణ్డు   

భగవ్న్ చత్రుమాఖ బ్రహమా      

ఋషిమునులు

శ్రీవస్ష్ఠ మహరుషులు

శ్రీశక్తో మహరుషులు

శ్రీపరాశర మహరుషులు

శ్రీవేదవ్్యస మహరుషులు

శ్రీశుక మహరుషులు

శ్రీగౌడపాద ఆచారు్యలు

శ్రీగోవింద భగవతా్పద్లు

జగద్గురువులు      పీఠాధపత్యపు అవధ

1. శ్రీశంకర భగవతా్పద్లు    788 (జననము) - 820

2. శ్రీస్రేశ్వరాచారు్యలు     820 - 834

3. శ్రీనిత్యబోధఘనులు     834 - 848

4. శ్రీజా్ఞనఘనులు     848 - 910

5. శ్రీజా్ఞనోతతోములు     910 - 954

6. శ్రీజా్ఞనగిరి మహాస్్వమి వ్రు    954 - 1038

7. శ్రీస్ంహగిరి  మహాస్్వమి వ్రు   1038 - 1098
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8. శ్రీఈశ్వరతీరథా మహాస్్వమి వ్రు   1098 - 1146

9. శ్రీనృస్ంహతీరథా మహాస్్వమి వ్రు   1146 - 1229

10. శ్రీవిదా్యతీరథా మహాస్్వమి వ్రు    1229 - 1333

11. శ్రీభారతీతీరథా మహాస్్వమి వ్రు   1333 - 1380

12. శ్రీవిదా్యరణ్య మహాస్్వమి వ్రు   1380 - 1386

13. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − I  1386 - 1389

14. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − I  1389 - 1408

15. శ్రీపురుష్తతోమ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − I  1408 - 1448

16. శ్రీశంకరభారతీ మహాస్్వమి వ్రు    1448 - 1455

17. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − II  1455 - 1464

18. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − II  1464 - 1479

19. శ్రీపురుష్తతోమ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − II  1479 - 1517

20. శ్రీరామచంద్ర భారతీ మహాస్్వమి వ్రు   1517 - 1560

21. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − III  1560 - 1573

22. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − IV  1573 - 1576

23. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − V  1576 - 1600

24. శ్రీఅభనవ నృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు  1600 - 1623

25. శ్రీసచిచిదానంద భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − I  1623 - 1663

26. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − VI  1663 - 1706

27. శ్రీసచిచిదానంద భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − II  1706 - 1741

28. శ్రీఅభనవ సచిచిదానంద భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − I 1741 - 1767

29. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − VII  1767 - 1770

30. శ్రీసచిచిదానంద భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − III  1770 - 1814

31. శ్రీఅభనవ సచిచిదానంద భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − II 1814 - 1817

32. శ్రీనృస్ంహ భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − VIII  1817 - 1879
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33. శ్రీసచిచిదానంద శివ్భనవ నృస్ంహభారతీ మహాస్్వమి వ్రు 1879 - 1912

34. శ్రీచంద్రశేఖర భారతీ మహాస్్వమి వ్రు − III   1912 - 1954

35. శ్రీఅభనవ విదా్యతీరథా మహాస్్వమి వ్రు   1954 - 1989

36. శ్రీభారతీతీరథా మహాస్్వమి వ్రు         (సంనా్యస సీ్వకారము − 1974) 1989 నుండి

37. శ్రీవిధుశేఖరభారతీ మహాస్్వమి వ్రు    (సంనా్యస సీ్వకారము −  2015)








