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ఏకశ్లో కీ

కిం జ్యోతిస ్తవ భానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికిం

స్యోదేవిం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యోహి మే । 

చక్షు స ్తసయో నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనే

కిం తత్రాహమతో భవాన్ పరమకిం జ్యోతిస ్తదస్మి ప్రభో ॥ 

శ్రీ శ్రీ  జగద్గు రు శంకరాచార్య మహాసంస్థా నము

దక్షిణామ్నాయ శ్రీ శారదాపీఠము, శృంగేరి

శ్రీ  శంకరాచార్య అష్టో త్త ర శతనామ్ది
(2018)

శ్రీ గురువందన
శింకారూపేణ మచ్చిత్తిం పింకీకృతమభూదయోయా । 
కింకరీ యసయో స్ మాయా శింకరాచారయోమాశ్రయే           ॥1॥ 

ప్రహ్లా దవరదో దేవో యో నృస్ింహః పరో హర్ః । 
నృస్ింహోపాసకిం నితయోిం తిం నృస్ింహగురిం భజే            ॥2॥ 

శ్రీసచ్చిదానింద శివాభినవయోనృస్ింహభారతయోభిధాన్  యతింద్రాన్ । 
విదాయోనిధీన్ మింత్రనిధీన్ సదాతమినిష్ఠా న్ భజే మానవశింభురూపాన్  ॥3॥

సదాతమిధాయోననిరతిం విషయేభయోః పరాఙ్మిఖిం । 
నౌమి శాస్త్రేషు నిష్ణా తిం చింద్రశేఖరభారతిం                ॥4॥ 

వివేకనిం మహ్ప్రజి్ం ధైర్యోదారయోక్షమానిధిం । 
సదాభినవపూర్ిం తిం విదాయోతర్థగురిం భజే            ॥5॥ 

అజ్్నాిం జ్హ్నవీతర్థిం విదాయోతర్థిం వివేకనాిం । 
సర్్ష్ిం సుఖదిం తర్థిం భారతతర్థమాశ్రయే            ॥6॥ 

విదాయోవినయసింపన్నిం వీతరాగిం వివేకనిం । 
విందే వేదాింతతత్త్వజి్ం విధుశేఖరభారతిం                 ॥7॥
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బిరుదావళి

శ్రీమత్పరమహింసపర్వ్రాజకాచారయోవరయో-పదవాకయోప్రమాణపారావారపారీణ-యమనియమాసన- 

ప్రాణాయామప్రత్యోహ్రధారణాధాయోనసమాధయోష్్ట ింగయోగానుష్ఠా ననిషఠా -తపశచిక్రవర్ ్త- 

అనాదయోవిచ్ఛిన్నశ్రీశింకరాచారయోగురపరింపరాప్రాప్త-షడ్దర్శనస్్థ పనాచారయో-వాయోఖ్యోనస్ింహ్సనాధీశ్ర- 

సకలనిగమాగమస్రహృదయ-స్ింఖయోత్రయప్రతిపాదక-వైదికమార్గప్రవర ్తక-సర్తింత్రస్తింత్ర-ఆదిరాజధానీ- 

విదాయోనగరమహ్రాజధానీ-కరాణా టకస్ింహ్సనప్రతిష్ఠా పనాచారయో-శ్రీమద్రాజ్ధరాజగుర-భూమిండలాచారయో- 

ఋషయోశృింగపురవరాధీశ్ర-తింగభద్రాతరవాస్-శ్రీమది్దాయోశింకరపాదపదామిరాధక- 

శ్రీమజ్జగద్్గ ర-శ్రీమదభినవవిదాయోతర్థమహ్స్్మిగురకరకమలసింజ్త- 

శ్రీమజ్జగద్్గ ర-శ్రీభారతతర్థమహ్స్్మినాిం తత్కరకమలసింజ్త- 

శ్రీమజ్జగద్్గ ర-శ్రీవిధుశేఖరభారత-మహ్స్్మినాించ  

చరణారవిిందయోః స్ష్్ట ింగప్రణామాన్ సమర్పయామః ॥ 

గణేశస్్త తి

సదా బాలరూపాపి విఘ్్నద్రిహింత్రీ

మహ్దింతివకా్రే పి పించాసయోమానాయో । 

విధీింద్రాదిమృగాయో గణేశాభిధా మే

విధత్్తిం శ్రియిం కాపి కలాయోణమూర్్తః ॥ 

శ్రీ  శారదావర్ణ మ్లాస్త వము

శ్రీ శివాపూజయోపాదాబా్జ  శ్రీకింధరసహోదరీ । 
శ్రీధుతస్ఫటికా భూయాత్ శ్రియై మే శారదాఽనిశిం ॥  1 ॥ 

శారదాభ్రసదృగ్స్్రే ిం నీలనీరదక్ింతలాిం । 
పారదాిం ద్ఃఖవారాశేః శారదాిం సతతిం భజే      ॥  2 ॥ 

రత్నచ్త్రితభూష్ఢయోిం ప్రత్నవాక్ సు్త తవైభవాిం । 
నూత్నస్రసయోదాిం వాణిం కృతస్న జ్్నాప్తయే సు్త మః ॥ 3 ॥ 

దాడిమీబీజరదనాిం దాింత్యోదిగుణదాయినీిం । 
దానధకకృతకల్పద్ిం దాసోఽహిం నౌమి శారదాిం   ॥  4 ॥ 

యైః సదా పూజిత్ ధాయోత్ యైష్ శృింగపురస్్థత్ । 
శారదాింబా లోకపూజ్యోః త ఏవ హి నరోత్తమాః   ॥  5 ॥ 

నమతసురీ–కైశయో–గింధలుబధిభ్రమరరాజితిం । 
నతేష్టదానసురభిిం వాణపాదాింబుజిం సు్త మః      ॥  6 ॥ 

మస్తరాజచచిింద్రలేఖ్ పుస్తశోభికరాింబుజ్ । 
త్రస్తైణనయనా వాణ ధ్స్్త ఘిం మాిం తనోత్రిం ॥  7 ॥ 

శారదాపాదసరసీరహసింసక ్త చేతస్ । 

యతినా రచ్తిం సో్తత్రిం పఠత్ిం శివదాయకిం    ॥  8 ॥ 
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శ్రీ  శంకరభగవత్పాదాచార్యస్త వము

ముదా కర్ణ పుస్తకిం దధానమీశరూపిణిం

తథాఽపర్ణ ముద్రికాిం నమత్తమోవినాశినీిం । 

క్సుింభవాసస్వృతిం విభూతిభాస్ఫాలకిం

నత్ఘనాశనే రతిం నమామి శింకరిం గురిం   ॥  1 ॥ 

పరాశరాతమిజప్రియిం పవిత్రితక్షమాతలిం

పురాణస్రవేదినిం సనిందనాదిస్తవితిం । 

ప్రసన్నవక్రేపింకజిం ప్రపన్నలోకరక్షకిం

ప్రకాశిత్ది్తయతత్త్వమాశ్రయామి దేశికిం    ॥  2 ॥ 

సుధాింశుశేఖరారచికిం సుధీింద్రస్తవయోపాద్కిం

సుత్దిమోహనాశకిం సుశాింతిదాింతిదాయకిం । 

సమస్తవేదపారగిం సహస్రసూరయోభాసురిం

సమాహిత్ఖిలేింద్రియిం సదా భజ్మి శింకరిం    ॥  3 ॥ 

యమీింద్రచక్రవర్ ్తనిం యమాదియోగవేదినిం

యథార్థతత్త్వబోధకిం యమాింతకాతమిజ్రచికిం । 

యమేవ ముక ్తకాింక్షయా సమాశ్రయింతి సజ్జనాః

నమామయోహిం సదా గురిం తమేవ శింకరాభిధిం   ॥  4 ॥ 

స్బాలయో ఏవ నిర్భరిం య ఆతమినో దయాలుత్ిం

దర్ద్రవిప్రమిందిర్ సువరణావృష్్టమానయన్ । 

ప్రదర్శ్య విసమియాింబుధౌ నయోమజ్జయతసుమాింజనాన్

స ఏవ శింకరససుదా జగద్్గ రర్గతిరమిమ         ॥  5 ॥ 

యదీయపుణయోజనమినా ప్రస్దిధిమాప కాలటీ

యదీయశిషయోత్ిం వ్రజన్ స తోటకోఽపి పప్రథే । 

య ఏవ సర్దేహినాిం విముక ్తమార్గదర్శకః

నరాకృతిిం సదాశివిం తమాశ్రయామి సద్్గ రిం    ॥ 6 ॥ 

సనాతనసయో వర ్త్మనః సదైవ పాలనాయ యః

చతర్్దశాసు సనమిఠాన్ చకార లోకవిశ్రుత్న్ । 

విభాిండకాతమిజ్శ్రమాదిసుస్థలేషు పావనాన్

తమేవ లోకశింకరిం నమామి శింకరిం గురిం     ॥ 7 ॥ 

యదీయహస్తవార్జ్తసుప్రతిష్ఠా త్ సత

ప్రస్దధిశృింగభూధర్ సదా ప్రశాింతిభాసుర్ । 

స్భక ్తపాలనవ్రత్ విరాజతే హి శారదా

స శింకరః కృపానిధః కరోత మామనేనసిం     ॥  8 ॥ 

ఇమిం స ్తవిం జగద్్గ రోర్గ ణానువరణానాతమికిం

సమాదర్ణ యః పఠేదననయోభక ్తసింయుతః । 

సమాపు్నయాతసుమీహితిం మనోరథిం నరోఽచ్రాత్

దయానిధేససు శింకరసయో సద్్గ రోః ప్రస్దతః      ॥  9 ॥ 

అవతరణాశచి కాలటయోిం కేదార్ఽన్తర్హితశచి యః । 
చతష్్పఠప్రతిష్ఠా త్ జయత్చఛిింకరో గురః ॥ 

ఏకశ్లో కీ శంకరదిగ్విజయః

ఆరాయోింబాజఠర్ జనిర్్ద్వజసతదార్ద్రయో నిరూమిలనిం

సింనాయోస్శ్రయణిం గురూపసదనిం శ్రీమిండనాదేర్జయః ।  

శిష్యోఘగ్రహణిం సుభాషయోరచనిం సర్జప్ీఠాశ్రయః

పీఠానాిం రచనేతి సింగ్రహమయీ స్షై్ కథా శాింకరీ ॥ 
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సంకలపాం

మమోపాత్త-సమస్త-ద్ర్తక్షయదా్రా శ్రీపరమేశ్రప్రీతయోర్థిం సర్్ష్ిం ఆస్్తకమహ్జనానాిం కేషుమస్్్థరయో-

వీరయోవిజయ-అభయ-ఆయురారోగయో-ఐశ్రాయోభివృదధి్యర్థిం, సమస్త-ద్ర్తోపశాింతయోర్థిం, సమస్త-

మింగలావాప్త్యర్థిం, సమస్త-అభుయోదయార్థిం చ, ధరామిర్థ-కామమోకాషు ఖయో-చతర్్ధపురష్ర్థస్దధి్యర్థిం, 

శ్రీమచఛిింకరభగవత్్పదాచారాయోఖయో-సద్్గ రప్రస్దస్దధి్యర్థిం,  

శ్రీసద్్గ రప్రస్దేన సర్్ష్ిం ఆస్్తకమహ్జనానాిం సది్దాయో- 

సద్బుదిధిప్రాప్త్యర్థిం, చ్త్తశాింతి-సుఖసింతోష్దయోభివృదధి్యర్థిం, దేశోపపలావనివృతయోర్థిం, 

శ్రీమచఛిింకరభగవత్్పదాచారయో-ప్రీతయోర్థిం  

శ్రీమచఛిింకరభగవత్్పదాచారయో-అష్్ట త ్తర-శతనామ-పారాయణిం కర్ష్యో ॥ 

శ్రీ శంకర భగవత్పాదాచార్య  అష్టో త్త ర శతనామ్వళి

శ్రీశింకరాచారయోవరాయోయ నమః

బ్రహ్మినిందప్రదాయకాయ నమః

అజ్్నతిమిరాదిత్యోయ నమః

సుజ్్నాింబుధచింద్రమస్త నమః

వరాణా శ్రమప్రతిష్ఠా త్రే నమః             

శ్రీమతే నమః

ముక ్తప్రదాయకాయ నమః 

శిష్యోపదేశనిరత్య నమః

భకా్తభీష్టప్రదాయకాయ నమః

సూక్ష్మ తత్త్వరహసయోజ్్య నమః  10

కారాయోకారయోప్రబోధకాయ నమః

జ్్నముద్రాించ్తకరాయ నమః

శిషయోహృత్్తపహ్రకాయ నమః

పర్వ్రాజ్శ్రమోదధిర్్రే నమః

సర్తింత్రస్తింత్రధయే నమః   

అదై్వతస్్థ పనాచారాయోయ నమః

స్కాషు చఛిింకరరూపధృతే నమః

షణమితస్్థ పనాచారాయోయ నమః

త్రయీమార్గప్రకాశకాయ నమః

వేదవేదాింతతత్త్వజ్్య నమః   20   

ద్రా్దిమతఖిండనాయ నమః

వైరాగయోనిరత్య నమః

శాింత్య నమః

సింస్రారణావత్రకాయ నమః

ప్రసన్నవదనాింభోజ్య నమః   

పరమార్థప్రకాశకాయ నమః

పురాణసమిృతిస్రజ్్య నమః

నితయోతృపా్త య నమః

మహతే నమః 

శుచయే నమః     30

నిత్యోనిందాయ నమః

నిరాతింకాయ నమః

నిససుింగాయ నమః

నిరమిలాతమికాయ నమః

నిరమిమాయ నమః    

నిరహింకారాయ నమః

విశ్విందయోపదాింబుజ్య నమః

సత్త్వప్రధానాయ నమః



5

సదా్భవాయ నమః

సింఖ్యోతతగుణోజ్జ్వలాయ నమః   40

అనఘ్య నమః

స్రహృదయాయ నమః

సుధయే నమః

స్రస్తప్రదాయ నమః

సత్యోతమినే నమః 

పుణయోశీలాయ నమః

స్ింఖయోయోగవిచక్షణాయ నమః

తపోరాశయే నమః

మహ్తేజస్త నమః

గుణత్రయవిభాగవిదే నమః   50

కలిఘ్్నయ నమః

కాలకరమిజ్్య నమః

తమోగుణనివారకాయ నమః

భగవతే నమః

భారతజేత్రే నమః 

శారదాహ్్నపిండిత్య నమః

ధరామిధరమివిభాగజ్్య నమః

లక్ష్యభేదప్రదర్శకాయ నమః

నాదబింద్కలాభిజ్్య నమః

యోగిహృత్పదమిభాస్కరాయ నమః  60

అతింద్రియజ్్ననిధయే నమః

నిత్యోనితయోవివేకవతే నమః

చ్దానిందాయ నమః

చ్నమియాతమినే నమః

పరకాయప్రవేశకృతే నమః   

అమానుషచర్త్రాఢయోయ నమః

కేషుమదాయినే నమః

క్షమాకరాయ నమః

భవాయోయ నమః 

భద్రప్రదాయ నమః     70

భూర్మహిమే్న నమః

విశ్రింజకాయ నమః

స్ప్రకాశాయ నమః

సదాధారాయ నమః

విశ్బింధవే నమః     

శుభోదయాయ నమః

విశాలకీర ్తయే నమః

వాగీశాయ నమః

సర్లోకహితోతసుకాయ నమః

కైలాసయాత్రా-సింప్రాప్త-చింద్రమౌలి-ప్రపూజకాయ నమః     80

కాించాయోిం శ్రీచక్రరాజ్ఖయో-యింత్రస్్థ పన-దీకషుత్య నమః

శ్రీచక్రాతమిక-త్టింక-తోష్త్ింబా-మనోరథాయ నమః

శ్రీబ్రహమిసూత్రోపనిషదా్భష్యోది-గ్రింథకల్పకాయ నమః

చతర్్దకచితరామా్నయ ప్రతిష్ఠా త్రే నమః 

మహ్మతయే నమః    

ది్సప్తతిమతోచేఛిత్రే నమః

సర్దిగి్జయప్రభవే నమః

కాష్యవసనోపేత్య నమః

భసోమిద్ధి లితవిగ్రహ్య నమః

జ్్నాతమికైకదిండాఢయోయ నమః  90 

కమిండలులసత్కరాయ నమః

గురభూమిండలాచారాయోయ నమః

భగవత్్పదసింజక్ాయ నమః

వాయోససిందర్శనప్రీత్య నమః

ఋషయోశృింగపుర్శ్రాయ నమః   

సిందరయోలహరీముఖయో-బహుసో్తత్ర-విధాయకాయ నమః
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చతషషుష్్ట కలాభిజ్్య నమః

బ్రహమిరాక్షసమోక్షదాయ నమః

శ్రీమనమిిండనమిశ్రాఖయో-స్యింభూజయ-సను్నత్య నమః

తోటకాచారయోసింపూజ్యోయ నమః   100

పదమిపాదార్చిత్ింఘ్రికాయ నమః

హస్్త మలక-యోగీింద్ర-బ్రహమిజ్్న-ప్రదాయకాయ నమః

సుర్శ్రాఖయో-సచ్ఛిషయో-సనా్న్యస్శ్రమదాయకాయ నమః

నృస్ింహభకా్తయ నమః

సద్రత్నగర్భహేరింబ-పూజకాయ నమః

వాయోఖ్యోస్ింహ్సనాధీశాయ నమః

జగత్్పజ్యోయ నమః

జగద్్గ రవే నమః    108

శ్రీమచఛిింకరభగవత్్పదాచారయోస్్మినే నమః

శ్రీ మజ్జ గద్గు రు శంకరాచారు్యల ఆరతి

జయ భగవన్ జయ శింకర విదాయోకల్పతరో ।  
నిరమిథితశ్రుతిస్గర జయ జయ భువనగురో  

    ॥జయ దేవ జయ దేవ॥ 

ధరమిస్్థ పనహేతోరీలాలాతనుధార్న్  

లోకానుగ్రహహేతోరబు్ర హమిణి సింనాయోస్న్ ।  

కలుయోద్భవనానావిధపాఖిండధ్ింస్న్ 

అదై్వత్మృతవృష్్ట ్య జడజీవోదాధి ర్న్            ॥  1 ॥ 

శ్రుతిశిరసస్తత్్త ్వనామేకస్త్విం వేత్్త   

పరపకాషు ణాిం పవిర్వ విదితస్త్విం భేత్్త  ।  

సింశీతేరయోక ్తబలాదేకస్త్విం ఛేత్్త   

త్దా్భష్యోమృతపుష్ట ః కో ను జనః ఖేత్్త         ॥  2 ॥ 

శారదయాపి నుతిం త్్ిం సో్తతమలిం కోఽహిం  

మరషుయ మే త్సమింజసమక్షరసిందోహిం ।  

స్పర్శమణే స్రీణాక్ర మాిం మలినిం లోహిం  

స్్థత్్ మే హృదయోనిశిం వారయ మమ మోహిం    ॥  3 ॥  

త్చచిర్త్నుధాయోనాదాచార్ శుదిధిిం  

త్దా్భషయోశ్రవణాదపయోనఘ్మిహ బుదిధిిం ।  

విిందేమ త్నామిరా్గ శ్రయణాత్ పుణయోర్్ద్ధిం  

దేహి గురో కరణాఘన నిఃశ్రేయసస్దిధిిం      ॥  4 ॥ 

మంగళము
మింగళిం గుర శ్రీ చింద్రమౌళీశ్రగే । 
శక ్తగణపతి శారదాింబెగే శింకరాచారయోర్గే    ॥  ప ॥ 

కాలభైరవగే కాళి ద్ర్్గగే । 
వీర ధీర శూర హనుమ మారతి చరణకే్క       ॥  1 ॥ 

మలిలాకార్జ నగే చెల్ జనార్దనగే । 
అింబాభవాని కింబద గణపతి చిండిచాముిండిగే  ॥  2 ॥ 

విదాయోరణయోర్గే విదాయోశింకరగే । 
వాగీశ్ర్గే వజ్రదేహ గరడాింజనేయర్గే      ॥  3 ॥ 

తింగభద్రేగే శృింగనివాస్నిగే । 
శృింగేర్పురదొళు నెలెస్రవింథ శారదాింబెగే   ॥  4 ॥ 

సచ్చిదానింద శివ అభినవ నృస్ింహభారతిగే

చింద్రశేఖరభారత గుర స్ర్భౌమర్గే  

చింద్రశేఖరభారత గుర విదాయోతర్థర్గే 

చింద్రశేఖరభారత గుర భారతతర్థర్గే

చింద్రశేఖరభారత విధుశేఖరభారతిగే            ॥  5 ॥
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