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జగద్గు రు శాంకరాచార్య  
శ్రీ శ్రీ  విధుశేఖరభారతీసన్నాధానాంవారి అనుగరీ హ సాందేశము

	 	 శ్రు తిస్మృతిపురాణానామాలయం	కరుణాలయమ్	।

	 	 నమామి	భగవత్పాదశంకరం	లోకశంకరమ్	॥

సమస్త ఆస్్త కమహాజనులందరికీ	 పరమప్ర మాణమైనటువంటి	 శ్రీ మద్భగవద్గీ తలో	 భగవంతుడు	

ఒకమాటను	 చెప్పాడు.	 అదేమిటంటే	 “పరిత్్ర ణాయ	సాధూనాం	 వినాశాయ	 చ	దుష్మృత్మ్	 ।		
ధర్సంసాథా పనారాథా య	 సంభవామి	 యుగే	 యుగే॥”	 అని.	 అంటే	 సనాతనధరా్నిని	

కాప్డడంకోసం	 మరియు	 అధరా్నిని	 నాశనముచేయడం	 కోసం	 అలాగే	 దుష్ట శిక్షణకోసం	

మరియు	 	 	 శిష్ట పరిరక్షణకోసం	 	 నేను	 ప్ర తియొక్	 యుగములోనూ	 ఈ	 భూమియందు	

అవతరిసా్త ను	అని	దానియొక్	 అరథా ము.	 ఇది	 కేవలం	 భగవంతుడి	 వచనము	మాత్ర ము	కాదు,	

భగవంతుడియొక్	 ప్ర తిజ్ఞ 	కూడా.	 ఏతదనుసారముగానే	 భగవంతుడు	 వెనుకటి	యుగములలో	

మత్స్యాది	 అవత్రములలో	 అనేకమంది	 లోకకంటకులు,	 ధర్విరోధులు	 అయిన	 రాక్షసులను	

సంహరించి,	 సనాతనధరా్నిని	పునరుద్ధ రించాడు.	అలాగే	ఈ	 కలియుగములో	ఇపపాటికి	దాదాపు	

పననిండువందల	సంవతస్రముల	కిరీ తం	పరమేశ్వరుడు	ఆదిశంకరాచారుయుల	వారి	రూపములో	ఈ	

భూమియందు	అవతరించాడు.



ఆ	 కాలంలో	 మన	 దేశం	 యొక్	 స్థా తి	 అతయుంత	 శోచనీయముగా	 ఉండేది.	 ప్ర జలందరూ	

ఇహలోకములో,	 పరలోకములో	 శ్రీ యోదాయకమైన	 ధరా్నిని	 విడిచిపెటి్ట ,	 అధర్మారగీ ంలో	

ప్పభీతి	 లేకుండా	 యథేచ్ఛగా	 ప్ర వరి్త స్త ండేవారు.	 ధారి్కమైన	 కారయుకరీ మములు	 గాని,	

భగవదారాధన	గాని	లేకుండా	వయురథా ముగా	జీవనము	సాగిస్త ండేవారు.	అటువంటి	శోచనీయమైన	

స్థా తియందు	 అవతరించిన	 శ్రీ మదాదిశంకరాచారుయులవారు	 ఈ	 పరిస్థా తికి	 కారణమైన	 అనేక	

వేదవిరుద్ధ 	 మత్లను,	 నాస్్త క	 మత్లను	 ఖండించి,	 వేదములయందు	 ప్ర తిప్దితమైన	

మన	 సనాతనధర్మును	 పునరుద్ధ రించి,	 దానిని	 అనినిచోట్లా 	 ప్ర చారము	 చేస్,	 జనులకు	

ధర్తత్త ్వమును	 ఉపదేశించి,	 వాళ్ళు	 ధర్మారగీ మునందు	 నడిచేటటులా గా	 చేసారు.	 ఆ	

మహాపురుషులు	 మనకు	 చేస్నటువంటి	 ఈ	 అనుగరీ హము	 సాటిలేనిది.	 వారు	 గనక	 అపుపాడు	

అవతరించకుండా	 ఉండియుంటే	 ఇపుపాడు	 మన	 దేశం	యొక్	 స్థా తి	 అతయుంత	 శోచనీయముగా	

ఉండేది.	 ఇవాళ్్ట రోజున	 మనం	 కంతవరకైనా	 ధర్మును	 ఆచరిస్త 	 ,	 తదాద్ ్వరా	 శ్రీ యసుస్ను	

పందుతూ,	 ధనుయులమవుతునానిమనంటే	 దానికి	 కారణం	 శ్రీ మదాదిశంకరాచారుయులవారు	మనకు	

చేస్న	అనుగరీ హం	మరియు	ఉపకారము	అనేది	ఏమాత్ర మూ	అతిశయోకి్త 	కాజాలదు.	అందువలలా నే	

సమస్త 	 ఆస్్త కమహాజనులకూ	శ్రీ మదాదిశంకరాచారుయులవారు	పూజనీయులు,	 వందనీయులు	సదా	



స్రణీయులు	 అయినారు.	 	 వారిని	 పూజంచడం,	 స్రించడమనేది	 మనందరికీ	 శ్రీ యోదాయకం	

అనే	 విషయానిని	 మనసుస్నందుంచుకని	 దక్షిణామానియశృంగేరి	 శారదాపీఠాధీశ్వరులూ,	

విదాయుతపోమూరు్త లూ,	అనంతశ్రీ విభూషితులు	మా	గురువరుయులూ	అయిన	జగదుగీ రు	శంకరాచారయు	

శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతీతీరథా 	 మహాసా్వమివారి	 పరమానుగరీ హముతో	 “శ్రీ శంకరాచారయు	 అష్్ట త్త రశతనామ	

ప్రాయణ	 యజ్ఞ ము”	 అనే	 భవయుమైన	 కారయుకరీ మానిని	 మన	 దేశములో	 అనినిప్్ర ంతములలో	

ఆచరించాలని	సంకలిపాంచడం	జరిగినది.	శ్రీ మదాదిశంకరాచారుయుల	వారి	పవిత్ర మైన	నామములను	

సామూహికముగా	 అందరూ	 ప్రాయణచేస్,	 వారిని	 విశ్షముగా	 ఆరాధంచి,	 తదాద్ ్వరా	

సమస్త ఆస్్త కమహాజనులూ	 శ్రీ యసుస్ను	 పందాలి,	 లోకమునకు	 క్షేమము	 చేకూరాలి	 అనేదే	 ఈ	

కారయుకరీ మము	యొక్	ఉదేద్ శయుము.

భగవంతుడి	నామములకు	అప్రమైన	మహిమ	శాసా్రా లలో	చెపపాబడినది.	అందుచేతనే	మనము	

దేవుడిని	24	నామములతో,	 108	నామములతో,	తి్ర శతి	నామములతో,	సహస్ర నామములతో	

విశ్షముగా	అరిచిసా్త ము.	 “ఏకసయు	 నామ్ని	యా	 శకి్త ిః	 ప్తకానాం	 నివర్త నే	 ।	 తనినివర్త యామఘం	
కరు్త ం	నాలం	లోకాశచితురద్ శ	॥”	అని	భగవంతుడి	ఒక్	నామానికి	ఎంతశకి్త 	ఉననిదో	శాస్రా ములలో	



చెపపాబడినది.	 దేవుడి	 ఒక్	 నామమును	 ఉచచిరించుటచేత	 ఎంత	 ప్పము	 తొలగిపోతుందో	

అంత	 ప్ప్నిని	 చేయడానికి	 ఈ	 పదినాలుగు	 భువనాలూ	 సరిపోవు.	 అంటే	 ఈ	 పదినాలుగు	

భువనాలలోనూ	ఉననివారందరూ	చేస్న	ప్ప్నిని	తొలగించే	 శకి్త 	 కేవలము	దేవుడి	యొక్	 ఒక	

నామమునకు	ఉననిది.

కావున	 శ్రీ శంకరాచారుయులవారియొక్	 ఈ	 అష్్ట త్త ర	 శతనామములను	 మనము	 అతయుంత	

శరీ దా్ధ భకు్త లతో	 ఉచచిరిస్్త 	 మన	 సమస్త 	 ప్పములూ	 తొలగి	 మనం	 పవితురు లమవుత్ము	

అనే	 విషయంలో	 అణువంత	 కూడా	 సందేహానికి	 ఆసా్రము	 లేదు.	 అందువలలా 	

సమస్త ఆస్్త కమహాజనులూ	 ఈ	 పుణయుప్ర దమైనటువంటి	 శ్రీ శంకరాచారయు	 అష్్ట త్త ర	 శతనామ	

ప్రాయణ	యజ్ఞ ములో	ప్ల్గీ ని,	శ్రీ మదాదిశంకరాచారుయులవారియొక్	పవిత్ర ములైన	అష్్ట త్త రశత	

నామములను	 ప్రాయణ	 చేస్,	 తదాద్ ్వరా	 వారియొక్	 అనుగరీ హానిని	 పంది,	 శ్రీ యసుస్ను	

పందగలరు	అని		మేము	అభిలషిసు్త నానిము.



భగవంతుని	 నామ్చాచిరణ	 మహత్త ్వము	 మహాభారతములో	 ఉలేలా ఖంపబడినది.	 	 ధర్రాజు	

భీషు్డిని	“కో	ధర్ిః	సర్వధరా్ణాం	భవతిః	పరమ్	మతిః”	అనిని	ధర్ములకంటే	గొపపా	ధర్ము	

ఏది?	అని	ప్ర శినించాడు.	అపుపాడు	“ఏష	మే	సర్వధరా్ణాం	ధరో్ఽధకతమ్	మతిః	।	యద్భకా్త యా	

పుణ్డ రీకాక్షం	స్త వైరర్చిననిరిః	సదా	॥”	భగవంతుడిని	భకి్త తో	భజంచుట	అనినిధర్ముల	కంటె	చాలా	

విశ్షమైనదని	భీషు్డు	ధర్రాజుకు	ఉపదేశించాడు.

భీషు్ని	 ఈ	 మాటయొక్	 త్తపారయుమును	 విషుణు సహస్ర నామ	 భాషయుమందు	 ఆదిశంకరులు	

“భగవంతుడి	 నామ్చాచిరణ	 అనే	 ఈ	 ధర్మును	 ఆచరించుటకు	 ప్ర తియొక్	 మనుషుయునకూ	

సాధయుమగుటయే	 ద్ని	 వైశిష్ట యాము”	 అని	 ప్ర తిప్దించినారు.	 ఈ	 నామ్చాచిరణచేత	మానవుడు	

అతయుంత	 సులభంగా	 తన	 సకలప్పములనూ	తొలగించుకోవచుచి	 మరియు	 ఈ	మారగీ మునకు	

ప్ర తి	ఒక్రూ	అరుహు లే.

8వ	శత్బద్ ంలో	సనాతనధర్మునకు	చుయుతికలిగిన	సందర్భములో	భగవంతుడు	శ్రీ ఆదిశంకరుల	

రూపములో	 అవతరించి	 ఈ	 ధర్మును	 పరిరక్షించాడు.	 అటువంటి	 ఆదిశంకరాచారుయుల	 వారి	

అష్్ట త్త ర	 శతనామ	 ప్రాయణ	 ప్పనాశకమనుటలో	 సందేహం	 లేదు.	 ఈ	 ఉదేద్ శయుముతోనే	

నివేదన



జగదుగీ రుశంకరాచారయు	 శ్రీ శ్రీ భారతీతీరథా 	 మహాసనినిధానంవారి	 మరియు	 జగదుగీ రుశంకరాచారయు	

శ్రీ శ్రీ విధుశ్ఖరభారతీ	 సనినిధానంవారి	 దివాయునుగరీ హముతో	 శ్రీ శాంకరతత్త ్వప్ర సార	 అభియానము	

“శ్రీ 	శంకరాచారయు	అష్్ట త్త రశతనామ	ప్రాయణ	యజ్ఞ ము”ను	రాష్ట ్రమంతట్	ప్్ర రంభించినది.

సమసా్త స్్త కమహాజనులు	ఈ	యజ్ఞ ములో	ప్ల్గీ ని	భగవత్మృపకు	ప్తురు లవ్వవలెనని	మా	మనవి.	

అష్్ట త్త రశతనామములతో	 కూడిన	 ఈ	 పుస్త కము	 ప్రాయణకర్త లందరికి	 ఉపయుక్త మగునని	

ఆశిసు్త నానిము.	ద్ని	ముద్ర ణకు	సహకరించిన	ప్ర తీఒక్రికీ	కృతజ్ఞ తలను	అరిపాసు్త నానిము.

గురుస్వాధురీణ	
	డా॥	వి.	ఆర్.	గౌరీశంకర్
ఎడి్నిష్్ట ్రటర్,
శ్రీ శారదాపీఠము,	శృంగేరి.

శ్రీ 	పి.శ్రీ నివాస	బంగారయయు	శర్
రాజయుసంచాలకులు	ఆంద్ర 	మురియు	తెలంగాణ
శ్రీ 	శంకరాచారయు	అష్్ట త్త రశతనామ	ప్రాయణ	యజ్ఞ ము
శ్రీ శారదాపీఠము,	శృంగేరి.
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ఏకశ్లో కీ

కిం	జ్యుతిస్త వ	భానుమానహని	మే	రాత్్ర 	ప్ర ద్ప్దికం

సాయుదేవం	రవిద్పదర్శనవిధౌ	కిం	జ్యుతిరాఖ్యుహి	మే	।	
చక్షుస్త సయు	నిమీలనాదిసమయే	కిం	ధీరి్ధ యో	దర్శనే

కిం	తత్్ర హమతో	భవాన్	పరమకం	జ్యుతిస్త దస్్	ప్ర భో	॥	
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శ్రీ గురువాందన

శంకారూపేణ	మచిచిత్త ం	పంకీకృతమభూదయుయా	।	
కింకరీ	యసయు	సా	మాయా	శంకరాచారయుమాశరీ యే		 	 						॥1॥	

ప్ర హాలా దవరదో	దేవో	యో	నృస్ంహిః	పరో	హరిిః	।	
నృస్ంహోప్సకం	నితయుం	తం	నృస్ంహగురుం	భజే					 						॥2॥	

శ్రీ సచిచిదానంద	శివాభినవయునృస్ంహభారతయుభిధాన్		యతీందా్ర న్	।	
విదాయునిధీన్	మంత్ర నిధీన్	సదాత్నిష్ఠా న్	భజే	మానవశంభురూప్న్	

సదాత్ధాయుననిరతం	విషయేభయుిః	పరాఙ్్ఖం	।	
నౌమి	శాస్్రా షు	నిష్ణు తం	చంద్ర శ్ఖరభారతీం							 	 						॥4॥	

॥3॥
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వివేకినం	మహాప్ర జ్ఞ ం	ధైర్యుదారయుక్షమానిధం	।	
సదాభినవపూర్వం	తం	విదాయుతీరథా గురుం	భజే			 							॥5॥	

అజా్ఞ నాం	జాహనివీతీరథా ం	విదాయుతీరథా ం	వివేకినాం	।	
సర్్వష్ం	సుఖదం	తీరథా ం	భారతీతీరథా మాశరీ యే		 							॥6॥	

విదాయువినయసంపననిం	వీతరాగం	వివేకినం	।	
వందే	వేదాంతతత్త ్వజ్ఞ ం	విధుశ్ఖరభారతీం							 							॥7॥
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బిరుదావళి
శ్రీ మతపారమహంసపరివా్ర జకాచారయువరయు-	

పదవాకయుప్ర మాణప్రావారప్రీణ-యమనియమాసన-	

ప్్ర ణాయామప్ర త్యుహారధారణాధాయునసమాధయుష్్ట ంగయోగానుష్ఠా ననిషఠా -	

తపశచికరీ వరి్త -అనాదయువిచి్ఛననిశ్రీ శంకరాచారయుగురుపరంపరాప్్ర ప్త -	

షడద్ ర్శనసాథా పనాచారయు-వాయుఖ్యునస్ంహాసనాధీశ్వర-	

సకలనిగమాగమసారహృదయ-సాంఖయుత్ర యప్ర తిప్దక-	

వైదికమారగీ ప్ర వర్త క-సర్వతంత్ర స్వతంత్ర -ఆదిరాజధానీ-	

విదాయునగరమహారాజధానీ-కరాణు టకస్ంహాసనప్ర తిష్ఠా పనాచారయు-	



5

శ్రీ మదా్ర జాధరాజగురు-భూమండలాచారయు-ఋషయుశృంగపురవరాధీశ్వర-	

తుంగభదా్ర తీరవాస్-శ్రీ మది్వదాయుశంకరప్దపదా్రాధక-	

శ్రీ మజ్జ గదుగీ రు-శ్రీ మదభినవవిదాయుతీరథా మహాసా్వమిగురుకరకమలసంజాత-	

శ్రీ మజ్జ గదుగీ రు-శ్రీ భారతీతీరథా మహాసా్వమినాం	తత్రకమలసంజాత-	

శ్రీ మజ్జ గదుగీ రు-శ్రీ విధుశ్ఖరభారతీ-మహాసా్వమినాంచ		

చరణారవిందయోిః	సాష్్ట ంగప్ర ణామాన్	సమరపాయామిః	॥	
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గణేశస్్త తి

సదా	బాలరూప్పి	విఘ్నిది్ర హంతీ్ర

మహాదంతివకా్రా పి	పంచాసయుమానాయు	।	
విధీందా్ర దిమృగాయు	గణేశాభిధా	మే

విధత్్త ం	శిరీ యం	కాపి	కలాయుణమూరి్త ిః	॥	
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శ్రీ  శరదావర్ణ మ్లాస్త వము

శ్రీ శివాపూజయుప్దాబా్జ 	శ్రీ కంధరసహోదరీ	।	
శ్రీ ధుతస్ఫటికా	భూయాత్	శిరీ యై	మే	శారదాఽనిశం		 ॥		1	॥	

శరదాభ్ర సదృగ్వసా్రా ం	నీలనీరదకుంతలాం	।	
ప్రదాం	దుిఃఖవారాశ్ిః	శారదాం	సతతం	భజే							 ॥		2	॥	

రతనిచితి్ర తభూష్ఢయుం	ప్ర తనివాక్	సు్త తవైభవాం	।	
నూతనిసారసయుదాం	వాణీం	కృతస్్న	జా్ఞ నాప్త యే	సు్త మిః			 ॥		3	॥	

దాడిమీబీజరదనాం	దాంత్యుదిగుణదాయినీం	।	
దానధక్మృతకలపాదురు ం	దాసోఽహం	నౌమి	శారదాం				 ॥		4	॥	
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యైిః	సదా	పూజత్	ధాయుత్	యైష్	శృంగపురస్థా త్	।	
శారదాంబా	లోకపూజాయుిః	త	ఏవ	హి	నరోత్త మాిః				 ॥		5	॥	

నమతుస్రీ–కైశయు–గంధలుబ్ధ భ్ర మరరాజతం	।	
నతేష్ట దానసురభిం	వాణీప్దాంబుజం	సు్త మిః								 ॥		6	॥	

మస్త రాజచచింద్ర లేఖ్	పుస్త శోభికరాంబుజా	।	
త్ర స్త తైణనయనా	వాణీ	ధ్వసా్త ఘం	మాం	తనోత్వరం		 ॥		7	॥	

శారదాప్దసరసీరుహసంసక్త 	చేతసా	।	

యతినా	రచితం	సో్త త్ర ం	పఠత్ం	శివదాయకం					 ॥		8	॥	
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శ్రీ  శాంకరభగవత్పాదాచార్యస్త వము

ముదా	కర్ణ	పుస్త కం	దధానమీశరూపిణం

తథాఽపర్ణ	ముది్ర కాం	నమత్త మ్వినాశినీం	।	
కుసుంభవాససావృతం	విభూతిభాస్ఫాలకం

నత్ఘనాశనే	రతం	నమామి	శంకరం	గురుం			 	 ॥		1	॥	

పరాశరాత్జపి్ర యం	పవితి్ర తక్షమాతలం

పురాణసారవేదినం	సనందనాదిస్వితం	।	
ప్ర సననివక్రా పంకజం	ప్ర పననిలోకరక్షకం

ప్ర కాశిత్ది్వతీయతత్త ్వమాశరీయామి	దేశికం				 	 ॥		2	॥	
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సుధాంశ్శ్ఖరారచికం	సుధీంద్ర స్వయుప్దుకం

సుత్దిమ్హనాశకం	సుశాంతిదాంతిదాయకం	।	
సమస్త వేదప్రగం	సహస్ర సరయుభాసురం

సమాహిత్ఖలేంది్ర యం	సదా	భజామి	శంకరం				 	 ॥		3	॥	

యమీంద్ర చకరీ వరి్త నం	యమాదియోగవేదినం

యథారథా తత్త ్వబోధకం	యమాంతకాత్జారచికం	।	
యమేవ	ముకి్త కాంక్షయా	సమాశరీ యంతి	సజ్జ నాిః

నమామయుహం	సదా	గురుం	తమేవ	శంకరాభిధం			 	 ॥		4	॥	
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స్వబాలయు	ఏవ	నిర్భరం	య	ఆత్నో	దయాలుత్ం

దరిద్ర విప్ర మందిర్	సువరణు వృషి్ట మానయన్	।	
ప్ర దర్శయా	విస్యాంబుధౌ	నయుమజ్జ యతస్మాంజనాన్

స	ఏవ	శంకరసస్దా	జగదుగీ రురగీ తిర్మ									 	 ॥		5	॥	

యద్యపుణయుజన్నా	ప్ర స్ది్ధ మాప	కాలటీ

యద్యశిషయుత్ం	వ్ర జన్	స	తోటకోఽపి	పప్ర థే	।	
య	ఏవ	సర్వదేహినాం	విముకి్త మారగీ దర్శకిః

నరాకృతిం	సదాశివం	తమాశరీయామి	సదుగీ రుం				 	 ॥	6	॥	



12

సనాతనసయు	వర్త ్మనిః	సదైవ	ప్లనాయ	యిః

చతురిద్ శాసు	సన్ఠాన్	చకార	లోకవిశ్రు త్న్	।	
విభాండకాత్జాశరీ మాదిసుసథా లేషు	ప్వనాన్

తమేవ	లోకశంకరం	నమామి	శంకరం	గురుం				 	 	॥	7	॥	

యద్యహస్త వారిజాతసుప్ర తిషిఠా త్	సతీ

ప్ర స్ద్ధ శృంగభూధర్	సదా	ప్ర శాంతిభాసుర్	।	
స్వభక్త ప్లనవ్ర త్	విరాజతే	హి	శారదా

స	శంకరిః	కృప్నిధిః	కరోతు	మామనేనసం					 	 ॥		8	॥	
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ఇమం	స్త వం	జగదుగీ రోరుగీ ణానువరణు నాత్కం

సమాదర్ణ	యిః	పఠేదననయుభకి్త సంయుతిః	।	
సమాపునియాతస్మీహితం	మనోరథం	నరోఽచిరాత్

దయానిధేసస్	శంకరసయు	సదుగీ రోిః	ప్ర సాదతిః						 	 ॥		9	॥	
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అవతీరణు శచి	కాలట్యుం	కేదార్ఽన్త రిహు తశచి	యిః	।	
చతుష్పాఠప్ర తిష్ఠా త్	జయత్చ్ఛంకరో	గురుిః	॥	

ఏకశ్లో కీ శాంకరదిగ్విజయః

ఆరాయుంబాజఠర్	జనిరిద్ ్వజసతీదారిద్ర యా	నిరూ్లనం

సంనాయుసాశరీ యణం	గురూపసదనం	శ్రీ మండనాదేర్జ యిః	।		
శిష్యుఘగరీ హణం	సుభాషయురచనం	సర్వజ్ఞ పీఠాశరీ యిః

పీఠానాం	రచనేతి	సంగరీ హమయీ	సైష్	కథా	శాంకరీ	॥	
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సాంకలపాాం
మమ్ప్త్త -సమస్త -దురితక్షయదా్వరా	శ్రీ పరమేశ్వరపీ్ర తయురథా ం	

సర్్వష్ం	ఆస్్త కమహాజనానాం	క్షేమసథా తైరయు-వీరయువిజయ-అభయ-

ఆయురారోగయు-ఐశ్వరాయుభివృద్ధ యారథా ం,	సమస్త -దురితోపశాంతయురథా ం,	

సమస్త -మంగలావాప్త యారథా ం,	సమస్త -అభుయుదయారథా ం	చ,	

ధరా్రథా -కామమ్క్షాఖయు-చతురి్వధపురుష్రథా స్ద్ధ యారథా ం,	

శ్రీ మచ్ఛంకరభగవత్పాదాచారాయుఖయు-సదుగీ రుప్ర సాదస్ద్ధ యారథా ం,		

శ్రీ సదుగీ రుప్ర సాదేన	సర్్వష్ం	ఆస్్త కమహాజనానాం	సది్వదాయు-	

సదుబుది్ధ ప్్ర ప్త యారథా ం,	చిత్త శాంతి-సుఖసంతోష్దయుభివృద్ధ యారథా ం,	

దేశోపపలా వనివృతయురథా ం,	శ్రీ మచ్ఛంకరభగవత్పాదాచారయు-పీ్ర తయురథా ం	

శ్రీ మచ్ఛంకరభగవత్పాదాచారయు-అష్్ట త్త ర-శతనామ-ప్రాయణం	కరిష్యు	॥	
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శ్రీ శాంకర భగవత్పాదాచార్య  
అష్టో త్త ర శతనామ్వళి

శ్రీ శంకరాచారయువరాయుయ	నమిః

బ్ర హా్నందప్ర దాయకాయ	నమిః

అజా్ఞ నతిమిరాదిత్యుయ	నమిః

సుజా్ఞ నాంబుధచంద్ర మస్	నమిః

వరాణు శరీ మప్ర తిష్ఠా తే్ర 	నమిః	 											 	

శ్రీ మతే	నమిః

ముకి్త ప్ర దాయకాయ	నమిః	

శిష్యుపదేశనిరత్య	నమిః
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భకా్త భీష్ట ప్ర దాయకాయ	నమిః

సక్ష్మ	తత్త ్వరహసయుజా్ఞ య	నమిః		 		 10

కారాయుకారయుప్ర బోధకాయ	నమిః

జా్ఞ నముదా్ర ంచితకరాయ	నమిః

శిషయుహృత్్త పహారకాయ	నమిః

పరివా్ర జాశరీ మ్ద్ధ ర్్రా 	నమిః

సర్వతంత్ర స్వతంత్ర ధయే	నమిః	 	 	

అదై్వతసాథా పనాచారాయుయ	నమిః

సాక్షాచ్ఛంకరరూపధృతే	నమిః
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షణ్తసాథా పనాచారాయుయ	నమిః

త్ర యీమారగీ ప్ర కాశకాయ	నమిః

వేదవేదాంతతత్త ్వజా్ఞ య	నమిః	 	 		 20			

దురా్వదిమతఖండనాయ	నమిః

వైరాగయునిరత్య	నమిః

శాంత్య	నమిః

సంసారారణు వత్రకాయ	నమిః

ప్ర సననివదనాంభోజాయ	నమిః	 	 	

పరమారథా ప్ర కాశకాయ	నమిః
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పురాణస్మృతిసారజా్ఞ య	నమిః

నితయుతృప్్త య	నమిః

మహతే	నమిః	

శ్చయే	నమిః	 	 	 	 	 	30

నిత్యునందాయ	నమిః

నిరాతంకాయ	నమిః

నిసస్ంగాయ	నమిః

నిర్లాత్కాయ	నమిః

నిర్మాయ	నమిః	 	 	 	
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నిరహంకారాయ	నమిః

విశ్వవందయుపదాంబుజాయ	నమిః

సత్త ్వప్ర ధానాయ	నమిః

సదా్భవాయ	నమిః

సంఖ్యుతీతగుణోజ్జ ్వలాయ	నమిః			 	 40

అనఘ్య	నమిః

సారహృదయాయ	నమిః

సుధయే	నమిః

సారస్వతప్ర దాయ	నమిః
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సత్యుత్నే	నమిః	

పుణయుశ్లాయ	నమిః

సాంఖయుయోగవిచక్షణాయ	నమిః

తపోరాశయే	నమిః

మహాతేజస్	నమిః

గుణత్ర యవిభాగవిదే	నమిః	 	 	 	50

కలిఘ్నియ	నమిః

కాలకర్జా్ఞ య	నమిః

తమ్గుణనివారకాయ	నమిః
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భగవతే	నమిః

భారతీజేతే్ర 	నమిః	

శారదాహా్వనపండిత్య	నమిః

ధరా్ధర్విభాగజా్ఞ య	నమిః

లక్షయాభేదప్ర దర్శకాయ	నమిః

నాదబందుకలాభిజా్ఞ య	నమిః

యోగిహృతపాద్భాస్రాయ	నమిః	 	 	60

అతీంది్ర యజా్ఞ ననిధయే	నమిః

నిత్యునితయువివేకవతే	నమిః



23

చిదానందాయ	నమిః

చిన్యాత్నే	నమిః

పరకాయప్ర వేశకృతే	నమిః		 	

అమానుషచరిత్్ర ఢయుయ	నమిః

క్షేమదాయినే	నమిః

క్షమాకరాయ	నమిః

భవాయుయ	నమిః	

భద్ర ప్ర దాయ	నమిః	 	 	 	 	70

భూరిమహిమేని	నమిః
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విశ్వరంజకాయ	నమిః

స్వప్ర కాశాయ	నమిః

సదాధారాయ	నమిః

విశ్వబంధవే	నమిః		 	 		

శ్భోదయాయ	నమిః

విశాలకీర్త యే	నమిః

వాగీశాయ	నమిః

సర్వలోకహితోతుస్కాయ	నమిః

కైలాసయాత్్ర -సంప్్ర ప్త -చంద్ర మౌలి-ప్ర పూజకాయ	నమిః							80
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కాంచాయుం	శ్రీ చకరీ రాజాఖయు-యంత్ర సాథా పన-ద్క్షిత్య	నమిః

శ్రీ చకారీ త్క-త్టంక-తోషిత్ంబా-మనోరథాయ	నమిః

శ్రీ బ్ర హ్సతో్ర పనిషదా్భష్యుది-గరీ ంథకలపాకాయ	నమిః

చతురిద్ కచితురామానియ	ప్ర తిష్ఠా తే్ర 	నమిః	

మహామతయే	నమిః	 	 	 	

ది్వసప్త తిమతోచే్ఛతే్ర 	నమిః

సర్వదిగి్వజయప్ర భవే	నమిః

కాష్యవసనోపేత్య	నమిః

భసో్ద్్ధ లితవిగరీ హాయ	నమిః

జా్ఞ నాత్కైకదండాఢయుయ	నమిః	 	 	 90	
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కమండలులసత్రాయ	నమిః

గురుభూమండలాచారాయుయ	నమిః

భగవత్పాదసంజ్ఞ కాయ	నమిః

వాయుససందర్శనపీ్ర త్య	నమిః

ఋషయుశృంగపుర్శ్వరాయ	నమిః	 	 	

సందరయులహరీముఖయు-బహుసో్త త్ర -విధాయకాయ	నమిః

చతుష్ష షి్ట కలాభిజా్ఞ య	నమిః

బ్ర హ్రాక్షసమ్క్షదాయ	నమిః

శ్రీ మన్ండనమిశారీ ఖయు-స్వయంభూజయ-సనునిత్య	నమిః

తోటకాచారయుసంపూజాయుయ	నమిః			 100
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పద్ప్దారిచిత్ంఘ్రి కాయ	నమిః

హసా్త మలక-యోగీంద్ర -బ్ర హ్జా్ఞ న-ప్ర దాయకాయ	నమిః

సుర్శ్వరాఖయు-సచి్ఛషయు-సనానియాసాశరీ మదాయకాయ	నమిః

నృస్ంహభకా్త య	నమిః

సద్ర తనిగర్భహేరంబ-పూజకాయ	నమిః

వాయుఖ్యుస్ంహాసనాధీశాయ	నమిః

జగతూపాజాయుయ	నమిః

జగదుగీ రవే	నమిః	 	 	 	108

శ్రీ మచ్ాంకరభగవత్పాదాచార్యసావిమినే నమః



28

జయ	భగవన్	జయ	శంకర	విదాయుకలపాతరో	।		
నిర్థితశ్రు తిసాగర	జయ	జయ	భువనగురో	॥జయ	దేవ	జయ	దేవ॥	

ధర్సాథా పనహేతోరీలా లాతనుధారిన్		

లోకానుగరీ హహేతోరబు్రహ్ణి	సంనాయుస్న్	।		
కలుయుద్భవనానావిధప్ఖండధ్వంస్న్	

అదై్వత్మృతవృష్్ట యా	జడజీవోదా్ధ రిన్									 	॥		1	॥	

శ్రీ మజ్జ గద్గు రు శాంకరాచారు్యల ఆరతి
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శ్రు తిశిరసస్త త్్త ్వనామేకస్త ్వం	వేత్్త 		

పరపక్షాణాం	పవిరివ	విదితస్త ్వం	భేత్్త 	।		
సంశ్తేరుయుకి్త బలాదేకస్త ్వం	ఛేత్్త 		

త్వదా్భష్యుమృతపుష్ట ిః	కో	ను	జనిః	ఖేత్్త 										 ॥		2	॥	

శారదయాపి	నుతం	త్్వం	సో్త తుమలం	కోఽహం		

మర్ష య	మే	త్వసమంజసమక్షరసందోహం	।		
సపార్శమణే	స్వరీణు కురు	మాం	మలినం	లోహం		

స్థా త్్వ	మే	హృదయునిశం	వారయ	మమ	మ్హం				 ॥		3	॥		
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త్వచచిరిత్నుధాయునాదాచార్	శ్ది్ధ ం		

త్వదా్భషయుశరీ వణాదపయునఘ్మిహ	బుది్ధ ం	।		
విందేమ	త్వనా్రాగీ శరీ యణాత్	పుణయురిద్ ్ధం		

దేహి	గురో	కరుణాఘన	నిిఃశ్రీ యసస్ది్ధ ం						 		॥		4	॥	
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మాంగళము
మంగళం	గురు	శ్రీ 	చంద్ర మౌళీశ్వరగే	।	
శకి్త గణపతి	శారదాంబెగే	శంకరాచారయురిగే				॥		ప	॥	

కాలభైరవగే	కాళ్	దురిగీ గే	।	
వీర	ధీర	శూర	హనుమ	మారుతి	చరణకే్							 	 ॥		1	॥	

మలిలా కారు్జ నగే	చెల్వ	జనారద్ నగే	।	
అంబాభవాని	కంబద	గణపతి	చండిచాముండిగే			 ॥		2	॥	

విదాయురణయురిగే	విదాయుశంకరగే	।	
వాగీశ్వరిగే	వజ్ర దేహ	గరుడాంజనేయరిగే						 	 ॥		3	॥	

తుంగభదే్ర గే	శృంగనివాస్నిగే	।	
శృంగేరిపురదొళ్	నలెస్రువంథ	శారదాంబెగే			 	 ॥		4	॥	



32

సచిచిదానంద	శివ	అభినవ	నృస్ంహభారతిగే
చంద్ర శ్ఖరభారతీ	గురు	సార్వభౌమరిగే		
చంద్ర శ్ఖరభారతీ	గురు	విదాయుతీరథా రిగే	
చంద్ర శ్ఖరభారతీ	గురు	భారతీతీరథా రిగే
చంద్ర శ్ఖరభారతీ	విధుశ్ఖరభారతిగే												॥		5	॥

Audio available at : www.sringeri.net/ashtottara-yajna


