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జగద్గురు శ్రీ శంకరచారయ అష్టోత్తర శత్నామావళిః 
 

ధ్యయనం 
కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్ోదాయకమ్ |  
బ్రహ్మాది ప్రారథనాప్రాప్త దివయమానుష్ విగ్రహం  
భకాతనుగ్రహణై కాంత్ శంత్ సావంత్ స్ముజ్వలం |   
స్ంయజఞం  స్ంయమంద్రాణం సారవభౌమం జగద్గురుం | 
కిఙ్కరీభూత్ భక్తతనిః ప్ంకజాత్ విశోష్ణం |  
ధ్యయయామి శంకరాచారయం స్రవలోకైకశంకరం || 

 
1.          శ్రీశఙ్కరాచారయవరాయయ నమిః 
2.          బ్రహ్మాననదప్రదాయకాయ నమిః 
3.          అజాఞనతిమిర ఆదితాయయ నమిః 
4.          సుజాఞనాముుధి చన్దదరమసే నమిః 
5.          వరాాశ్రమ ప్రతిష్ఠాత్రే నమిః 
6.          శ్రీమతే నమిః 
7.          ముకితప్రదాయకాయ నమిః 
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8.          శిష్టయప్దేశ నిరతాయ నమిః 
9.          భకాతభీష్ోప్రదాయకాయ నమిః 
10.        సూక్ష్మత్త్తవ రహస్యజాఞయ నమిః 
11.        కారాయకారయ ప్రబోధ్కాయ నమిః 
12.        జాఞనముద్రాంకిత్ కరాయ నమిః 
13.        శిష్యహృతాతప్ హ్మరకాయ నమిః 
14.        ప్రివ్రాజా శ్రమో ద్ధర్త్రే నమిః 
15.        స్రవత్నే స్వత్నేధియే నమిః 
16.        అద్తవత్సాథప్నాచారాయయ నమిః 
17.        సాక్షాత్ శంకరరూప్ ధ్ృతే నమిః 
18.        ష్ణాత్సాథప్నాచారాయయ నమిః 
19.        త్రయీమారు ప్రకాశకాయ నమిః 
20.        వేద్వేదాంత్ త్త్తవజాఞయ నమిః 
21.        ద్గరావదిమత్ ఖండనాయ నమిః 
22.        వైరాగయనిరతాయ నమిః 
23.        శంతాయ నమిః 
24.        స్ంసారారావతారకాయ నమిః 
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25.        ప్రస్ననవద్నాంభోజాయ నమిః 
26.        ప్రమారథప్రకాశకాయ నమిః 
27.        పురాణస్ాృతి సారంగాయ నమిః 
28.        నిత్యత్ృప్తతయ నమిః 
29.        మహతే నమిః 
30.        శుచయే నమిః 
31.        నితాయననాదయ నమిః 
32.        నిరాత్ంకాయ నమిః 
33.        నిస్సంగాయ నమిః 
34.        నిరాలాత్ాకాయ నమిః 
35.        నిరామాయ నమిః 
36.        నిరహఙ్కకరాయ నమిః 
37.        విశవవంద్య ప్దాంబుజాయ నమిః 
38.        స్త్తవప్రధ్యనాయ నమిః 
39.        స్దాావాయ నమిః 
40.        స్ంఖ్యయతీత్ గుణోజవలాయ నమిః 
41.        అనఘాయ నమిః 
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42.        సారహృద్యాయ నమిః 
43.        సుధియే నమిః 
44.        సారస్వత్ప్రదాయ నమిః 
45.        స్తాయత్ానే నమిః 
46.        పుణయశీలాయ నమిః 
47.        సాంఖయయోగ విచక్ష్ణయ నమిః 
48.        త్పోరాశయే నమిః 
49.        మహ్మతేజసే నమిః 
50.        గుణత్రయవిభాగవిదే నమిః 
51.        కలిఘానయ నమిః 
52.        కాలకరాజాఞయ నమిః 
53.        త్మోగుణనివారకాయ నమిః 
54.        భగవతే నమిః 
55.        భారతీజేత్రే నమిః 
56.        శరదాహ్మవన ప్ండితాయ నమిః 
57.        ధ్రాాధ్రా విభాగజాఞయ నమిః 
58.        లక్ష్యభేద్ ప్రద్రశకాయ నమిః 
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59.        నాద్బంద్గ కలాభిజాఞయ నమిః 
60.       యోగిహృత్ ప్ద్ాభాస్కరాయ నమిః 
61.       అతీంద్రియ జాఞననిధ్యే నమిః 
62.       నితాయనిత్య వివేకవతే నమిః 
63.       చిదానందాయ నమిః 
64.       చినాయాత్ానే నమిః 
65.       ప్రకాయ ప్రవేశకృతే నమిః 
66.       అమానుష్ చరిత్రాఢ్యయయ నమిః 
67.       క్షేమదాయినే నమిః 
68.       క్ష్మాకరాయ నమిః 
69.       భవాయయ నమిః 
70.       భద్రప్రదాయ నమిః 
71.       భూరిమహిమ్నన నమిః 
72.       విశవరంజకాయ నమిః 
73.       స్వప్రకాశయ నమిః 
74.       స్దాధ్యరాయ నమిః 
75.       విశవబంధ్వే నమిః 
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76.       శుభోద్యాయ నమిః 
77.       విశలకీరతయే నమిః 
78.       వాగీశయ నమిః 
79.       స్రవలోక హితోత్ససకాయ నమిః 
80.       కైలాస్యాత్రా స్మ్ప్రరప్త చంద్రమౌళ ప్రపూజకాయ నమిః 
81.       కాంచాయం శ్రీచక్రరాజాఖయ యంత్ర సాథప్నదీక్షితాయ నమిః 
82.       శ్రీచక్రాత్ాక తాటంక తోషితాంబా మనోరథాయ నమిః 
83.       శ్రీబ్రహాసూత్రోప్నిష్ద్ భాష్ఠయది గ్రంథకలరకాయ నమిః 
84.       చత్సరిదక్ చత్సరామానయ ప్రతిషా్ఠత్రే నమిః 
85.       మహ్మమత్యే నమిః 
86.       దివస్ప్తతి మతోచ్ఛేత్రే నమిః 
87.       స్రవదిగివజయప్రభవే నమిః 
88.       కాష్ఠయ వస్నో పేతాయ నమిః 
89.       భస్మాద్ధధళత్విగ్రహ్మయ నమిః 
90.       జాఞనాత్ాకైక ద్ండాఢ్యయయ నమిః 
91.       కమణడలు లస్త్కరాయ నమిః 
92.       గురు భూమండలా చారాయయ నమిః 
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93.       భగవతారద్ స్ంజఞకాయ నమిః 
94.       వాయస్ స్ంద్రశనప్రీతాయ నమిః 
95.       ఓం ఋష్యశృఙ్ు పుర్త్రశవరాయ నమిః 
96.       సంద్రయలహరీ ముఖయబహుస్మతత్ర విధ్యయకాయ నమిః 
97.       చత్సష్షషిో కలాభిజాఞయ నమిః 
98.       బ్రహారాక్ష్స్ మోక్ష్దాయ నమిః 
99.       శ్రీమనాండనమిశ్రాఖయ స్వయమ్భా జయస్నునతాయ నమిః 
100.    తోటకాచారయస్ంపూజాయయ నమిః 
101.     ప్ద్ాప్తదారిితాంఘ్రికాయ నమిః 
102.     హసాతమలకయోగీంద్ర బ్రహాజాఞన ప్రదాయకాయ నమిః 
103.    సుర్త్రశవరాఖయ స్చిేష్య స్నానయసాశ్రమ దాయకాయ నమిః 
104.    నృసంహభకాతయ నమిః 
105.    స్ద్రత్నగరా హేరంబ పూజకాయ నమిః 
106.    వాయఖ్యయ సంహ్మస్నాధీశయ నమిః 
107.    జగత్పరజాయయ నమిః 
108.    జగద్గురవే నమిః 

శ్రీమచేఙ్కరభగవతారదాచారయసావమినే నమిః 


