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 ఆది శంకరాచార్య  విర్చిత కనకధార్ స్త త ్తం 

వందే వందారు మందారమందిరానంద కందలం 

అమందానంద సందోహ బంధురం సంధురాననమ్ 

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ  

భ ంగంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | 

అంగీక తాఖిల విభూతిరపంగలీలా  

మాంగలయ దాస్తు మమ మంగళదేవతాయేః || 1 || 

ముగా ముహుర్వి దధతీ వదనే మురారేః  

శ్ేమశ్తపశ్రణిహితాని గతాగతాని | 

మాలాద శోరమ ధుకరీవ మహోతప లే య  

సా మే శ్ియం దిరతు సాగర సంభవా యేః || 2 || 

ఆమీలితాక్షమధిగయ మ ముదా ముకుందమ్  

ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంశ్తమ్ | 

ఆకేకరసతికనీనికరక్షమ నేశ్తం  

భూత్యయ  భవనమ మ భుజంగ రయంగనా యేః || 3 || 

బాహి ంతర మధుజితేః శ్ితకౌస్తుభే య  

హారావళీవ హర్వనీలమయీ విభాతి | 

కామశ్రదా భగవతోஉపి కటాక్షమాలా  

కళాయ ణమావహతు మే కమలాలయ యేః || 4 || 

కాలాంబుదాళి లలితోరస కైటభారేః  

ధారాధర స్తు రతి య తటిదంగనేవ | 

మాతుసస మసుజగతాం మహనీయమూర్వుేః  

భశ్దాణి మే దిరతు భారగవనందనా యేః || 5 || 

శ్పరుం రదం శ్రథమతేః ఖలు యశ్తప భావాత్  

మాంగలయ భాజి మధుమాథిని మనమ థేన | 

మయయ రతేతుదిహ మంథరమీక్షణారంి  

మందాలసం చ మకరాలయ కనయ కా యేః || 6 || 

విశి్వ మరంశ్ద రద విశ్భమ దానదక్షమ్  

ఆనందహేతురధికం మురవిదిి షోஉపి | 

ఈషనిి షీదతు మయి క్షణమీక్షణారంి 

ఇందీవరోదర సహోదరమందిరా యేః || 7 || 

ఇషా్ట విిషమాతయోపి యయ దయర్దర ర  

ద షా్టయ  శ్తివిషరారదం స్తలభం లభంతే | 

ద ష్ేాః శ్రహ ష ాకమలోదర దీపిుర్వషా్టం  

పుష్ంా క షీష ామమ పుషక ర విషరాా యేః || 8 || 

దదాయ దరయను రవనో శ్దవిణాంబుధారాం 

అసమ ని కంచన విహంగ ిశౌ విషణ్ణ ే| 

దుషక రమ ఘరమ మరనీయ చిరాయ దూరం  

నారాయణ శ్రణయినీ నయనాంబువాహేః || 9 || 

గీర రవతేతి గరుడధి జ స్తందరీతి  

శ్వకంబరీతి రిశేఖర వలలభేతి | 

స ష్ ాస్థసతిి శ్రళయ కేళిషు సంసతిాయై  

తస్యయ  నమర్దసుభువనైక గురోసురుణ్యయ  || 10 || 

శ్ుత్యయ  నమోஉస్థస్తు ుభకరమ  ఫలశ్రసూత్యయ   

రత్యయ  నమోஉస్థస్తు రమణీయ గుణారవేాయై | 

రక్త ్ ుయ  నమోஉస్థస్తు రతరశ్త నికేతనాయై  

పుష్్టాయ  నమోஉస్థస్తు పురుషోతుమ వలలభాయై || 11 || 
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నమోஉస్థస్తు నాళీక నిభాననాయై  

నమోஉస్థస్తు దుగా్ధదధి జనమ భూమ్యయ  | 

నమోஉస్థస్తు సోమామ త సోదరాయై  

నమోஉస్థస్తు నారాయణ వలలభాయై || 12 || 

నమోஉస్థస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై 

నమోஉస్థస్తు భూమండల నాయికాయై | 

నమోஉస్థస్తు దేవాది దయరరాయై 

నమోஉస్థస్తు శ్వరంగయుధ వలలభాయై || 13 || 

నమోஉస్థస్తు దేవ్యయ  భ గునందనాయై  

నమోஉస్థస్తు విషేోరురస స్థసతిాయై | 

నమోஉస్థస్తు లక్ష్మ్మ య  కమలాలయయై 

నమోஉస్థస్తు దామోదర వలలభాయై || 14 || 

నమోஉస్థస్తు కాంత్యయ  కమలేక్షణాయై 

నమోஉస్థస్తు భూత్యయ  భువనశ్రసూత్యయ  | 

నమోஉస్థస్తు దేవాదిభిరరి్వ తాయై 

నమోஉస్థస్తు నందాతమ జ వలలభాయై || 15 || 

సంరతక రాణి సకలేంశ్దియ నందనాని  

సాశ్మాజయ  దానవిభవాని సరోరుహాక్షి | 

తి ది ందనాని దుర్వతా హరణోదయ తాని  

మామేవ మాతరనిరం కలయంతు మానేయ  || 16 || 

యతక టాక్ష సముపసనా విధిేః  

సేవకసయ  సకలార ిసంరదేః | 

సంతనోతి వచనాంగ మానస్యేః  

తాి ం మురార్వహ దయేరి రీం భజే || 17 || 

సరసజనిలయే సరోజహసేు  

ధవళతమాంుక గంధమాలయ శోభే | 

భగవతి హర్వవలలభే మనోఙ్ఞ ే

శ్తిభువనభూతికరీ శ్రసీదమహయ మ్ || 18 || 

దిగ ఘసుభిేః కనక కుంభముఖావస ష ా 

సి రాి హినీ విమలచారుజలాపులతాంగీమ్ | 

శ్పతరి మామ జగతాం జననీమశేష  

లోకధినాథ గ హిణీమమ తాబ్ధపాుశ్తీమ్ || 19 || 

కమలే కమలాక్ష వలలభే తి ం  

కరుణాపూర తరంగిత్యరపంగేః | 

అవలోకయ మామకంచనానాం  

శ్రథమం పశ్తమక తిమం దయయేః || 20 || 

దేవి శ్రసీద జగదీరి ర్వ లోకమాతేః 

కళాయ ణగశ్తి కమలేక్షణ జీవనాథే | 

దార్వశ్దయ భీతిహ దయం రరణాగతం మాం 

ఆలోకయ శ్రతిదినం సదయైరపంగేః || 21 || 

స్థస్తువంతి యే స్థస్తుతిభిరమీభిరని హం  

శ్తయీమయీం శ్తిభువనమాతరం రమామ్ | 

గుణాధికా గురుతుర భాగయ  భాగినేః 

భవంతి తే భువి బుధ భావితారయేః || 22 || 

స్తవరధేారా స్థసోు శ్తం యచఛ ంకరాచారయ  నిర్వమ తం  

శ్తిసంధయ ం యేః రఠేనిి తయ ం స కుబేరసమో భవేత్ || 
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