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శ�ౕర శు��శ�ౕర శు��శ�ౕర శు��శ�ౕర శు�� 
అప�త�ః ప�ತెూ�ౕ ವా సವా�వಸ �ాం” గತెూౕ உ!ವా | 
యః స#ರెౕ% పುండ�ౕಕా)ం స ಬాಹా�భ�ంతర శు-.ః || 
పುండ�ౕಕా) ! పುండ�ౕಕా) ! పುండ�ౕಕా/ాయ నమః | 
 

ఆచమనఃఆచమనఃఆచమనఃఆచమనః 
ఓం ఆచమ� - ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ఓం ನాರాయಣాయ ಸా4ಹా, ఓం ಮాధವాయ ಸా4ಹా, ఓం ಗెూౕ�ంದాయ 
నమః, ఓం �ష<ವెౕ నమః, ఓం మధుసూదನాయ నమః, ఓం =��క�ಮాయ నమః, ఓం ವామನాయ నమః, ఓం 
?�ౕధರాయ నమః, ఓం హృBౕಕెౕಶాయ నమః, ఓం పద#ನాಭాయ నమః, ఓం ದాEౕదರాయ నమః, ఓం 
సంకష�ಣాయ నమః, ఓం ವాసుದెౕವాయ నమః, ఓం ప�దు�ಮాFయ నమః, ఓం అ�రుದ �ాయ నమః, ఓం 
పುరుಷెూౕతHಮాయ నమః, ఓం అಧెూౕ)ಜాయ నమః, ఓం ನారJంಹాయ నమః, ఓం అచు�ತాయ నమః, ఓం 
జನాధ�ನాయ నమః, ఓం ఉಪెౕంದా�య నమః, ఓం హరNౕ నమః, ఓం ?�ౕకృಷా<య నమః, ఓం ?�ౕకృష< 
పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః 
 

భూತెూౕಚాQటనభూತెూౕಚాQటనభూತెూౕಚాQటనభూತెూౕಚాQటన 

ఉ=HషSంతు | భూత !ಶాಚా | Nౕ ತెౕ భూTಭారಕాః | Nౕ ತెౕಷా మ�ರెూౕಧెౕన | బ�హ#కమ� సಮారಭెౕ | ఓం 
భూభు�వసుUవః | 
ದై�ౕ ಗాయ=�ౕ చందః ಪా�ಣాಯాXౕ ��Yౕగః 
 

ಪా�ಣాಯామఃಪా�ಣాಯామఃಪా�ಣాಯామఃಪా�ಣాಯామః 
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓZ � సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓZ � సత�� | 
ఓం తథU’�తువ�ರెౕ”ణ�ం భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ ]ౕమ^ |  
]Yౕ Yౕ నః’ ప�ಚెూౕదಯా”% || 
ఓಮా_ౕ ಜెూ�ౕ=ౕ రಸెూౕ உమృతం బ�హ# భూ-భు�వ-సుUవರెూౕ� || 
 

సంకలaఃసంకలaఃసంకలaఃసంకలaః 
మEౕಪాతH, దు�త )యದా4ರా, ?�ౕ పరXౕశ4ర ము�bస�, ?�ౕ పరXౕశ4ర !�ౕత�థ�ం, శుಭెౕ, ಶెೂౕభನెౕ, 
అభు�దయ ముహూತెౕ�, ?�ౕ మಹా�ಷెూ<ౕ ರాఙeಯా, ప�వత� ಮానస�, అద� బ�హ#ణః, �4=ౕయ పರాಥెౕ�, 

ಶె4ౕతవರాహ కಲెaౕ, ವైవశ4త మన4ంతರెౕ, కhయుಗెౕ, ప�థమ ಪాದెౕ, (ಭారత ದెౕశః - జంబూ �4ౕಪెౕ, భరత వಷెౕ�, 

భరత ఖంಡెౕ, Xౕರెూౕః దkణ/ఉతHర �ಗాlಗెౕ; అXౕ�ಕా - ಕౌ�ంచ �4ౕಪెౕ, రమణక వಷెౕ�, ఐం��క ఖంಡెౕ, సపH 
సముದా�ంతರెౕ, క!ಲారಣె�ౕ), ಶెೂౕభన గృಹెౕ, సమసH ದెౕవತా ಬా�హ#ణ, హ�హర గురుచరణ స�Fಥౌ, అJ#o, 

వత�ಮాన, ವా�వಹా�క, ಚాంద�ಮాన, ... సంవతUರెౕ, ... అయನెౕ, ... ఋತెౕ, ... ಮాಸెౕ, ... ప/ెౕ, ... =ಥౌ, ... 

ವాసರెౕ, ... శుభ న)త�, శుభ Yౕగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, �ಶెౕషణ, �?ಷ Sాಯాం, శుభ =ಥౌ, ?�ౕಮాo, ... 

ಗెూౕత�ః, ... ನామಧెౕయః, ... ಗెూౕత�స�, ... ನామಧెౕYౕహం◌ః ಪా�తః/మಧా�^Fక/ಸాయం సంಧా�� ఉಪాJಷె�ౕ 
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ಮాజ�నఃಮాజ�నఃಮాజ�నఃಮాజ�నః 
ఓం ఆ_ౕ ^ಷాS మ’Yౕభువః’ | ತా న’ ఊಜెౕ� ద’ಧాతన | మಹెౕరಣా’య చ)’ಸెౕ | Yౕ వః’ ?వత’Eౕ 
రసః’ | తస�’ ಭాజయತెౕ హ నః | ఉష=ౕ�’వ ಮాతరః’ | తಸా# అర’◌ంగ ಮామ వః | యస� )ಯా’య t’న4థ | 
ఆ_ౕ’ జనయ’ಥా చ నః | 
 

ಪా�తః ಕాల మంತా�చమనఃಪా�తః ಕాల మంತా�చమనఃಪా�తః ಕాల మంತా�చమనఃಪా�తః ಕాల మంತా�చమనః 
సూయ� శQ, ಮామను� శQ, మను�పతయ శQ, మను�’కృತెౕభ�ః | ಪాಪెౕಭెూ�ౕ’ ర)ంತా� | యದా�ತా�u ಪాప’ 

మಕాష�� | మనಸా ವాಚా’ హಸ Hాಭా�� | పದాlu ముదರెౕ’ణ ?vంಚా | ರా=� సHద’వలుంపతు | య=wంచ’ 

దు�తం మx’ | ఇదమహం ಮా మమృ’త Yౕ ನౌ | సూNౕ� ಜెూ�ౕ=B జుಹెూౕ’T ಸా4ಹా” || 

 

మಧా�హF ಕాల మంತా�చమనఃమಧా�హF ಕాల మంತా�చమనఃమಧా�హF ಕాల మంತా�చమనఃమಧా�హF ಕాల మంತా�చమనః 
ఆపః’ పುనంతు పృz�ౕం పృ’z�ౕ పೂತా పು’ನాతు ಮా� | పುనంతు బ�హ#’ణసa= బ��ಹా#’ పೂತా పು’ನాతు 
ಮా� | యదు.|’ష} మಭెూౕ”జ�ం యದా4’ దుశQ�’తం మమ’ | సవ�ం’ పುనంతు ಮా ಮా_ౕ’ உసತా ◌ంచ’ 

ప�=గ�హZ~ ಸా4ಹా” || 

 

ಸాయంಕాల మంತా�చమనఃಸాయంಕాల మంತా�చమనఃಸాయంಕాల మంತా�చమనఃಸాయంಕాల మంತా�చమనః 
అ�F శQ ಮా మను� శQ మను�పతయ శQ మను�’కృತెౕభ�ః | ಪాಪెౕಭెూ�ౕ’ ర)ంತా� | యదಹాF ಪాప’ మಕాష�� | 
మనಸా ವాಚా’ హಸాHಭా�� | పದాlu ముదರెౕ’ణ ?vంಚా | అహ సHద’వలుంపతు | య =wంచ’ దు�తం మx’ | 

ఇద మహం ಮా మమృ’త Yౕನౌ | సತె�ౕ ಜెూ�ౕ=B జుಹెూౕT ಸా4ಹా || 
 

ఆచమ� (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?�ౕ కృష< పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః) 
 

�4=ౕయ ಮాజ�నః�4=ౕయ ಮాజ�నః�4=ౕయ ಮాజ�నః�4=ౕయ ಮాజ�నః 
ద] ಕా�వಣెూ<ౕ’ అಕా�ష� | tಷెూ<ౕ రశ4’స� ವాt’నః | 
సుర�ನెూౕ ముಖా’కరత�ణ ఆಯాZ �’B ತా�ష% || 
 

ఓం ఆ_ౕ ^ಷాS మ’Yౕభువః’ | ತా న’ ఊಜెౕ� ద’ಧాతన | మಹెౕరಣా’య చ)’ಸెౕ | Yౕ వః’ ?వత’Eౕ 
రసః’ | తస�’ ಭాజయತెౕ హ నః | ఉష=ౕ�’వ ಮాతరః’ | తಸా# అర’◌ంగ ಮామ వః | యస� )ಯా’య t’న4థ | 
ఆ_ౕ’ జనయ’ಥా చ నః | 
 

పುనః ಮాజ�నఃపುనః ಮాజ�నఃపುనః ಮాజ�నఃపುనః ಮాజ�నః 
^ర’ణ�వಣా� శు-చ’యః ಪావಕాః ಯా సు’ಜాతః కశ�_ౕ ಯా J4ంద�ః’ | అ�Fం ಯా గభ�’o-ద]ರెౕ �రూ’ಪా 
ಸాHన ఆపశ-Z~ ಸెూ�ౕನా భ’వంతు | ಯా ಸాZం ರాಜా వరు’ಣెూౕ ಯా= మಧె�ౕ’ సತా�నృತెౕ అ’వపశ�ం 
జನా’ನా� | మధు శుQతశు-చ’Yౕ ಯాః ಪా’వಕా ಸాHన ఆపశ-Z~ ಸెూ�ౕನా భ’వంతు | ಯాಸాం” ದెౕವా �� 
కృణ4ం=’ భ)ం ಯా అంత�’/ెౕ బహుಥా భవ’◌ం= | ಯాః పృ’z�ౕం పయ’ಸెూౕందం=’ శు-ಕా�ಸ Hాన ఆపశZ~ 
ಸెూ�ౕನా భ’వంతు | ಯాః ?ವెౕన’ ಮా చ)ు’ಷా పశ�ತాప?-వಯా’ తను �ౕప’సaೃశత త4చ’ X� | సವా�Z’� 
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అ�FౕZ � ర’పುUషದెూౕ’ హుವెౕ �ౕ మx వಚెూౕ� బల Eౕಜెూౕ �ధ’తH || 
 

ಪాప�Eౕచనంಪాప�Eౕచనంಪాప�Eౕచనంಪాప�Eౕచనం 

దు�పದా �’వ ముంచతు | దు�పದా �ವెౕ ను#’ముಚానః | 
J4నF ಸాU�=4ౕ మಲా’ �వః | పೂతం ప�ತె�ౕ’ಣెౕ ವాజ�”� ఆప’ శు-ందంతు Xౖన’సః || 
 

ఆచమ� (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?�ౕ కృష< పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః) 
ಪా�ಣాಯామమ� 
 

లఘುసంకలaఃలఘುసంకలaఃలఘುసంకలaఃలఘುసంకలaః 
పೂ�ౕ�కH ఏవంగుణ �ಶెౕషణ �?ಷాSಯాం శుభ=ಥౌ మEౕಪాతH దు�త )యದా4ರా ?�ౕ పరXౕశ4ర ము�bస� 
?�ౕ పరXౕశ4ర !�ౕత�థ�ం ಪా�తసUంಧా�ంగ యಥా ಕాಲెూౕ.త అఘ��ప�ದానం క�ಷె�ౕ || 
 

ಪా�తః ಕాಲాఘ�� మంత�ంಪా�తః ಕాಲాఘ�� మంత�ంಪా�తః ಕాಲాఘ�� మంత�ంಪా�తః ಕాಲాఘ�� మంత�ం 

ఓం భూభు�వసుUవః తథU’�తువ�ರెౕ”ణ�ం భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ ప�ಚెూౕదಯా”% || 3 || 

 

మಧా�ಹాFఘ�� మంత�ంమಧా�ಹాFఘ�� మంత�ంమಧా�ಹాFఘ�� మంత�ంమಧా�ಹాFఘ�� మంత�ం 

ఓం హZం సశు-’.ష ద4సు’రంత�)స ದెూbౕತా’ ವెౕ�షద=’z దు�ರెూౕణస% | నృష ద4’రస దృ’తస ದెూ4uౕ’మ 
సదಬ �ా ಗెూౕಜా ఋ’తಜా అ’��ಜా ఋత�-బృహ% || 
 

ಸాయం ಕాಲాఘ�� మంత�ంಸాయం ಕాಲాఘ�� మంత�ంಸాయం ಕాಲాఘ�� మంత�ంಸాయం ಕాಲాఘ�� మంత�ం 

ఓం భూభు�వసుUవః తథU’�తువ�ರెౕ”ణ�ం భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ ప�ಚెూౕదಯా”% || ఓం 
భూః | ఓం భువః | ఓZ � సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓZ � సత�� | ఓం తథU’�తువ�ರెౕ”ణ�ం 
భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ ప�ಚెూౕదಯా”% || ఓಮా_ౕ ಜెూ�ౕ=ౕ రಸెూౕ உమృతం బ�హ# భూ-

భు�వ-సుUవರెూౕ� || 
 

సజల ప�దkణంసజల ప�దkణంసజల ప�దkణంసజల ప�దkణం 

ఓం ఉద�ంత’మసHం యంత’ ಮా�త� మ’�ಥా�య నుwవ�o-ಬా�”హ#ಣెూౕ �ದా4o తUకల’�-భద�మ’శుFತెౕ 
అಸాವా’�ತెూ�ౕ బ�ಹె�= || బ�ಹె�వ సo-బ�ಹా#ಪె�ౕ= య ఏవం ವెౕద || అಸాವా�ತెూ�ౕ బ�హ# || 
 

ఆచమ� (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?�ౕ కృష< పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః) 
 

సంಧా�ంగ తప�ణంసంಧా�ంగ తప�ణంసంಧా�ంగ తప�ణంసంಧా�ంగ తప�ణం 

ಪా�తఃಕాల తప�ణంಪా�తఃಕాల తప�ణంಪా�తఃಕాల తప�ణంಪా�తఃಕాల తప�ణం 

సంಧా�ం తప�ಯాT, ಗాయ=�ౕం తప�ಯాT, ಬా�^�ం తప�ಯాT, �మృtౕం తప�ಯాT || 
 

మಧా�హF తప�ణంమಧా�హF తప�ణంమಧా�హF తప�ణంమಧా�హF తప�ణం 

సంಧా�ం తప�ಯాT, ಸా�=�ౕం తప�ಯాT, ರౌ��ౕం తప�ಯాT, �మృtౕం తప�ಯాT || 
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ಸాయంಕాల తప�ణంಸాయంಕాల తప�ణంಸాయంಕాల తప�ణంಸాయంಕాల తప�ణం 

సంಧా�ం తప�ಯాT, సరస4=ౕం తప�ಯాT, ವైష<�ౕం తప�ಯాT, �మృtౕం తప�ಯాT || 
 

ಗాయ=�ౕ అವాహనಗాయ=�ౕ అವాహనಗాయ=�ౕ అವాహనಗాయ=�ౕ అವాహన 

ఓTತె�ౕಕా)’రం బ�హ# | అ�Fದెౕ�వತా బ�హ#’ ఇತా�ష�� | ಗాయత�ం ఛందం పరಮాత#ం’ సరూప� | 
ಸాయుజ�ం �’�Yౕగ� || 
 

ఆಯా’తు వర’ದా ದెౕ�ౕ అ)రం’ బ�హ#సంTత� | ಗాయ=�ౕం” ఛంద’ಸాం ಮాತెౕదం బ�’హ# జుషస4’ Xౕ | 
యదಹాF”%-కురు’ತెౕ ಪాపం తదಹాF”%-ప�=ముచ�’ತెౕ | యದా�=�ಯా”%-కురు’ತెౕ ಪాపం తದా�=�ಯా”%-

ప�=ముచ�’ತెౕ | సవ�’ వಣెౕ� మ’ಹాದెౕ� సంಧా��’ದె�ౕ సరస4’= || 
 

ఓಜెూౕ’ உJ సಹెూౕ’ உJ బల’మJ ಭా�ಜెూౕ’ உJ ದెౕವాನాం ಧామನాಮా’J �శ4’మJ �ಶా4యు-సUవ�’మJ 
సವా�యు-ర�భూರెూౕ� | ಗాయ=�ౕ-ಮాವా’హಯాT ಸా�=�ౕ-ಮాವా’హಯాT సరస4=ౕ-ಮాವా’హಯాT 
ఛందBౕ�-ನాವా’హಯాT ?�య-ಮాವాహ’ಯాT ಗాయ=�ಯా ಗాయ=�ౕ చ|ంದెూౕ �ಶా4Tత�ఋB సU�ತా 
ದెౕవತా உ�F�-ముఖం బ�ಹా# ?ರెూౕ �షు<�-హృదయZ � రుద�-?-ಖా పృz�ౕ Yౕ�ః ಪా�ಣాಪాన 
ವా�ನెూౕದాన సಮాನా సಪా�ಣా ಶె4ౕతవಣా� ಸాంಖా�యన సಗెూౕತా� ಗాయ=�ౕ చతు��Z � శత�)ರా =�పದా’ 

ష�-కుkః పంచ-?ౕಷెూౕ�పనయನెౕ �’�Yౕగః | ఓం భూః | ఓం భువః | ఓZ � సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | 
ఓం తపః | ఓZ � సత�� | ఓం తథU’�తువ�ರెౕ”ణ�ం భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ 
ప�ಚెూౕదಯా”% || ఓಮా_ౕ ಜెూ�ౕ=ౕ రಸెూౕ உమృతం బ�హ# భూ-భు�వ-సుUవರెూౕ� || 
 

ఆచమ� (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?�ౕ కృష< పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః) 
 

జపసంకలaఃజపసంకలaఃజపసంకలaఃజపసంకలaః 
పೂ�ౕ�కH ఏవంగుణ �ಶెౕషణ �?ಷాSಯాం శుభ=ಥౌ మEౕಪాతH దు�త )యದా4ರా ?�ౕ పరXౕశ4ర ము�bస� 
?�ౕ పరXౕశ4ర !�ౕత�థ�ం సంಧా�ంగ యಥాశ�H ಗాయ=�ౕ మಹామంత� జపం క�ಷె�ౕ || 
 

కరನా�సఃకరನా�సఃకరನా�సఃకరನా�సః 
ఓం తథU’�తుః బ�ಹా#త#ನెౕ అంగుಷా}ಭా�ం నమః | 
వರెౕ”ణ�ం �ష<ವాత#ನెౕ తజ��ౕಭా�ం నమః | 
భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ రుದా�త#ನెౕ మధ�ಮాಭా�ం నమః | 
]ౕమ^ సತా�త#ನెౕ అನాTಕాಭా�ం నమః | 
]Yౕ Yౕ నః’ ಙ�ాeನాత#ನెౕ క�B}ಕాಭా�ం నమః | 
ప�ಚెూౕదಯా”% సವా�త#ನెౕ కరతల కరపృಷా}ಭా�ం నమః | 
 

అంగನా�సఃఅంగನా�సఃఅంగನా�సఃఅంగನా�సః 
ఓం తథU’�తుః బ�ಹా#త#ನెౕ హృదಯాయ నమః | 
వರెౕ”ణ�ం �ష<ವాత#ನెౕ ?రಸెౕ ಸా4ಹా | 
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భಗెూౕ�’ ದెౕవస�’ రుದా�త#ನెౕ ?ಖాNౖ వష� | 
]ౕమ^ సತా�త#ನెౕ కవಚాయ హు� | 
]Yౕ Yౕ నః’ ಙ�ాeನాత#ನెౕ ನెౕత�త�ಯాయ ವౌష� | 
ప�ಚెూౕదಯా”% సವా�త#ನెౕ అಸా�యఫ� | 
ఓం భూభు�వసుUవರెూౕT= �గlంధః | 
 

ಧా�న�ಧా�న�ಧా�న�ಧా�న� 

ముಕాH�దు�మ ಹెౕమ�ౕల ధవళಚాQNౖ�-ముಖై J�ౕ)ಣైః | 
యుಕ HాTందు� బద� రతF మకుಟాం తತా4థ� వಣా�=#ಕా� | 
ಗాయ=�ౕం వరದాభಯాంకుశ కಶాశు-భ�ంకಪాలంగದా� | 
శంఖంచక� మಧార�ంద యుగళం హಸె�వ�హం=ౕం భಜెౕ || 
 

చతు��ంశ= ముದా� ప�దశ�నంచతు��ంశ= ముದా� ప�దశ�నంచతు��ంశ= ముದా� ప�దశ�నంచతు��ంశ= ముದా� ప�దశ�నం 

సుముఖం సంపು�ంಚైవ �తతం �స�తం తಥా | 
�4ముఖం =�ముఖంಚైవ చతుః పంచ ముఖం తಥా | 
షణు#ಖెూౕ உಥెూౕ ముఖం ಚైవ ವా�పಕాంజhకం తಥా | 
శకటం యమಪాశం చ గ�zతం సము#ಖెూౕను#ఖ� | 
ప�లంబం ముB}కం ಚైవ మతUuః కూEౕ� వರాహక� | 
Jంಹాಕా�ంతం మಹాಕా�ంతం ముద~రం పల�వం తಥా | 
 

చతు��ంశ= ముದా� ವై ಗాయತా�uం సుప�=BSತాః | 
ఇ=ముದా� న ಜాನా= ಗాయ=�ౕ �ష�ಲా భವెౕ% || 
 

Yౕ ದెౕవ సU�ತా உಸా#కం ]Yౕ ధಮా��ಗెూౕచರాః | 
ಪె�ౕరNౕతHస� యదlగ�సH ద4ರెౕణ� ముಪాస#ಹెౕ || 
 

ಗాయ=�ౕ మంత�ంಗాయ=�ౕ మంత�ంಗాయ=�ౕ మంత�ంಗాయ=�ౕ మంత�ం 

ఓం భూభు�ఓం భూభు�ఓం భూభు�ఓం భూభు�వవవవసుUసుUసుUసుUవఃవఃవఃవః తథU తథU తథU తథU’����తువ�ರెౕతువ�ರెౕతువ�ರెౕతువ�ರెౕ”ణ�ంణ�ంణ�ంణ�ం భಗెూౕ� భಗెూౕ� భಗెూౕ� భಗెూౕ�’ ದెౕದెౕದెౕದెౕవస�వస�వస�వస�’ ]ౕమ^ ]ౕమ^ ]ౕమ^ ]ౕమ^ |  
]]]]YౕYౕYౕYౕ Yౕ నః Yౕ నః Yౕ నః Yౕ నః’ ప�ಚెూౕదಯాప�ಚెూౕదಯాప�ಚెూౕదಯాప�ಚెూౕదಯా”% % % % ||  
 

అష}ముದా� ప�దశ�నంఅష}ముದా� ప�దశ�నంఅష}ముದా� ప�దశ�నంఅష}ముದా� ప�దశ�నం 

సుర��-ಙ� eాన చಕె�ౕ చ Yౕ�ః కూEౕ� உథ పంకజ� | 
hంగం �ಯా�ణ ముದా� ಚెౕత�ష} ముದా�ః ప��ౕ=�ತాః || 
ఓం తతU�-బ�ಹా#ప�ణమసుH | 
 

ఆచమ� (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?�ౕ కృష< పరబ�హ#ಣెౕ నEౕ నమః) 
 

�4ః ప�ముజ� | 
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సకృదుప సaೃశ� | 
యతUవ�ం ಪా�� | 
ಪాద� | 
_�ౕ)= ?రః | 
చ)ుBౕ | 
ನాJಕెౕ | 
ಶెೂ�ౕತె�ౕ | 
హృదయಮాలభ� | 
 

ಪా�తఃಕాల సూYౕ�పಸా�నంಪా�తఃಕాల సూYౕ�పಸా�నంಪా�తఃಕాల సూYౕ�పಸా�నంಪా�తఃಕాల సూYౕ�పಸా�నం 

ఓం Tత�స�’ చష��ౕ ధృత శ��ౕ’ ದెౕవస�’ ಸాన J� | సత�ం .త�శ�’ వసHమ� | Tತెూ�ౕ జನాo’ ಯాతయ= 
ప�ಜానo-Tತెూ�ౕ ದా’ಧార పృz�ౕ ముతದా�� | Tత�ః కృB}ౕ ర�’Tಷా உ� చ’ಷె}ౕ సತా�య’ హవ�ం 
ఘೃతవ’�4ಧెౕమ | ప�సT’త� మತెూ�ౕ�’ అసుH ప�య’ಸా4 న�సH’ ఆ�త� ?)’= వ�ತెౕన’ | న హ’న�ತెౕ న tౕ’యತెౕ 
ತెూ4ౕತెూౕನైన మZంಹెూౕ’ అಶెೂFౕ త�ం=’ತెూౕ న దూರా% || 
 

మಧా�హF సూYౕ�పಸ �ానంమಧా�హF సూYౕ�పಸ �ానంమಧా�హF సూYౕ�పಸ �ానంమಧా�హF సూYౕ�పಸ �ానం 

ఓం ఆ సತె�ౕన రజ’ಸా వత�’ಮాನెూౕ �ವెౕశ’య నFమృతం మత��’◌ంచ | ^రణ�Nౕ’న స�ತా 
రಥెౕನా உದెౕ�ౕ ಯా’= భువ’ನా �పశ�o’ || 

 

ఉద4య ◌ంతమ’స సa� పశ�’◌ంತెూౕ ಜెూ�ౕ= రుతH’ర� | ದెౕవo-ದెౕ’వತా� సూయ� మగ’న# ಜెూ�ౕ=’ రుతHమం 
||  

 

ఉదుత�ం ಜాతವెౕ’దసం ದెౕవం వ’హం= ಕెౕతవః’ | దృಶెౕ �ಶా4’ య సూయ�”� || .త�ం ದెౕವాನా ముద’ಗా 
ద�ౕ’కం చ)ు’�-Tత�స� వరు’ణ ಸా�ಗెFౕః | అಪా� ದా�ವా’ పృz�ౕ అంత�’)Z � సూయ�’ ఆತా# జగ’త 
సHసు�ష’శQ ||  
 

తచQ)ు’�-ದెౕవ^’తం పುరಸ Hా”చుQక� ముచQర’% | పಶె�ౕ’మ శరద’శ-తం tౕವెౕ’మ శరద’శ-తం నంದా’మ 
శరద’శ-తం Eౕದా’మ శరద’శ-తం భವా’మ శరద’శ-తZ � శృణವా’మ శరద’శ-తం పబ�’ವామ 
శరద’శ-తమtౕ’ತాಸా�మ శరద’శ-తం ಜెూౕకQ సూయ�ం’ దృಷెౕ || య ఉద’ಗాన#హತెూౕ உణ�ವా” 

�4ಭా�జ’ಮాన సU�రస� మಧా�థUಮా’ వృషಭెూౕ ಲెూౕ’^ತా)సూYౕ�’ �ప?Qన#న’ಸా పುನాతు || 
 

ಸాయంಕాల సూYౕ�పಸ �ానంಸాయంಕాల సూYౕ�పಸ �ానంಸాయంಕాల సూYౕ�పಸ �ానంಸాయంಕాల సూYౕ�పಸ �ానం 

ఓం ఇమX�’ వరుణ శృ]ౕ హవ’ మದా� చ’ మృడయ | ತా4 మ’వసు� ರాచ’ಕెౕ || తತా4’ ಯాT బ�హ#’ಣా 
వంద’ಮాన సH ದాಶా”ಸెHౕ యజ’ಮాನెూౕ హ���ః’ | అಹెౕ’డಮాನెూౕ వరుಣెౕహ ಬెూౕధు�రు’శZం సಮా’న 
ఆయుః ప�Eౕ’Bౕః || 
 

య.Q��ತెౕ �ಶెೂౕయಥా ప�ದెౕవ వరుణవ�త� | T�ౕమJద� �ద�� | య=wంಚెౕదం వరుణದైವె�ౕ 
జನెౕ உ�ದెూ�ౕహ మ#నుಷా�శQರామJ | అ.ತెHౕ యతHవ ధಮా�యుYౕ! మಮాన సHಸా# ದెౕనಸెూౕ ದెౕవ�ౕ�షః | 
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�తವాಸెూౕ య���పುన��ౕ� యದా4� సత�ముతయనF �ద# | సವా�ತా�ష� ?]ರెౕవದెౕವా ಥాತెౕಸా�మ వరుణ 
!�ಯాసః || 
 

�ಗెbౕవತా నమಸాwరః�ಗెbౕవತా నమಸాwరః�ಗెbౕవತా నమಸాwరః�ಗెbౕవತా నమಸాwరః 
ఓం నమః ಪా�ಚె�ౖ’ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నమః దkಣాNౖ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నమః ప�=ౕ”ಚె�ౖ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నమః ఉ�ౕ”ಚె�ౖ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నమః ఊಧా4�Nౖ’ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నEౕ உధ’ರాNౖ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
ఓం నEౕ உವాంతರాNౖ’ �ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸా�ం ప�=’వసంತె�ౕ ತాభ�’శQ నమః’ | 
 

ము� నమಸాwరఃము� నమಸాwరఃము� నమಸాwరఃము� నమಸాwరః 
నEౕ గంಗా యమునYౕ�-మಧె�ౕ Nౕ’ వసం= ತెౕ Xౕ ప�సನాFತా#న ?Qరంtౕ�తం వ’ధ�యం= నEౕ 
గంಗా యమునYౕ�-ము�’భ�శQ నEౕ నEౕ గంಗా యమునYౕ�-ము�’భ�శQ న’మః || 
 

సంಧా�ದెౕవತా నమಸాwరఃసంಧా�ದెౕవತా నమಸాwరఃసంಧా�ದెౕవತా నమಸాwరఃసంಧా�ದెౕవತా నమಸాwరః 
సంಧా�’Nౖ నమః’ | ಸా�’ತె�uౖ నమః’ | ಗాయ’ತె�uౖ నమః’ | సర’స4ತె�ౖ నమః’ | సವా�’ಭెూ�ౕ ದెౕవತా’ಭెూ�ౕ 
నమః’ | ದెౕವెౕಭెూ�ౕ నమః’ | ఋB’ಭెూ�ౕ నమః’ | ము�’ಭెూ�ౕ నమః’ | గురు’ಭెూ�ౕ నమః’ | !తృ’ಭెూ�ౕ నమః’ | 
ಕాEౕ உಕాBౕ�” న�Eౕ నమః | మను� రಕాBౕ�” న�Eౕ నమః | పృzವా�పಸెHౕಜెూౕ ವాయు’ರాಕాಶా% నమః 
| ఓం నEౕ భగవತెౕ ವాసు’ದెౕವాయ | ಯాZ � సದా’ సవ�భూತా� చರా�’ ಸ �ావರా�’ చ | ಸాయం ಪా�త 
న�’మస�ం= ಸా ಮా సంಧా�’ உ�ర)తు || 
 

?ವాయ �షు<రూಪాయ ?వరూಪాయ �ష<ವెౕ | 
?వస� హృదయం �షు<��ಷెూ<ౕశQ హృదయం ?వః || 
యಥా ?వమYౕ �షు<ರెౕవం �షు<మయః ?వః | 
యಥా உ◌ంతరం న పಶా�T తಥా Xౕ స4JHರాయుB || 
నEౕ బ�హ#ణ� ದెౕವాయ ಗెూౕ ಬా�హ#ణ ^ತాయ చ | 
జగ��ತాయ కృಷా<య ಗెూౕ�ంದాయ నEౕ నమః || 
 

ಗాయ=�ౕ ఉದా4సన ಗాయ=�ౕ ఉದా4సన ಗాయ=�ౕ ఉದా4సన ಗాయ=�ౕ ఉದా4సన (ప�ಸా�నంప�ಸా�నంప�ಸా�నంప�ಸా�నం) 

ఉతHXౕ’ ?ఖ’ರెౕ ಜాತెౕ భూಮా�ం ప’వ�తమూథ�’� | ಬా�హ#ಣెౕ”ಭెూ�ౕ உభ�’ను ಙ�ాeತా గచQದెౕ’� 
యಥాసు’ఖ� | సుHತెూౕ మಯా వరದా ವెౕ’దಮాತా ప�ಚెూౕదయం=ౕ పవನెౕ” �4ಜాತా | ఆయుః పృzವా�ం 
ద��ణం బ�’హ#వచ�సం మహ�ం దತా4 ప�ಜాతుం బ�’హ#ಲెూౕక� || 
 

నEౕ உసH�నంತాయ సహస�మూత�Nౕ సహస� ಪాದాk ?ರెూౕరు ಬాహವెౕ | 
సహస� ನాXFౕ పುరుಷాయ ಶాశ4ತెౕ సహస�ಕెూౕ�ౕ యుగ ಧా�ಣెౕ నమః || 
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ఇదం ದా�’ವా పృz�ౕ సత�మ’సుH | !త�-ಮాతయ�� ಹెూౕప’ బృವెౕವా”� | 
భూతం ದెౕವాನా’ మవXౕ అ�ౕ’�ః | �ದా� Xౕషం వృtనం’ tౕరದా’ను� || 
 

ఆಕాಶా%-ప=తం ತెూౕయం యಥా గచ|= ಸాగర� | 
సవ�ದెౕవ నమಸాwరః ಕెౕశవం ప�=గచ|= ||  
?�ౕ ಕెౕశవం ప�=గచ|ತెూ�ౕనFమ ఇ= | 
 

సవ�ವెౕದెౕషు యతుaణ�� | సవ�=ౕಥెౕ�షు యత�ల� | 
తత�లం పುరుష ఆ_Fౕ= సుHತా4ದెౕవం జನాధ�న� || 
సుHತా4ದెౕవం జನాధ�న ఓం నమ ఇ= || 
ವాసನా�-ವాసుದెౕవస� ವాJతం ತెౕ జయత�య� | 
సవ�భూత �ವాಸెూౕ உJ ?�ౕವాసుದెౕవ నEౕ உసుHತెౕ || 
?�ౕ ವాసుದెౕవ నEౕ உసుHತెౕ ఓం నమ ఇ= | 
 

అ�ವాదః అ�ವాదః అ�ವాదః అ�ವాదః (ప�వరప�వరప�వరప�వర) 

చతుಸాUగర పయ�ంతం ಗెూౕ ಬా�హ#ಣెౕభ�ః శుభం భవతు | ... ప�వರా�4త ... ಗెూౕత�ః ... సూత�ః ... ವెౕద 
ಶాಖాಧా�xౕ ... అహం ಭెూౕ అ�ವాదNౕ || 
 

ఈశ4ರాప�ణంఈశ4ರాప�ణంఈశ4ರాప�ణంఈశ4ರాప�ణం 

ಕాNౕన ವాಚా మనಸెౕం��Nౖವా� | బుದ �ాu உ உత#ನా ವా ప�కృತెౕ సU�ಭాವా% | 
కರెూౕT యద�%-సకలం పరಸె� ?�ౕమನాFರాయಣాNౕ= సమప�ಯాT || 
హ�ః ఓం తతU% | తతUవ�ం ?�ౕ పరXౕశ4ರాప�ణమసుH | 
 
 

Page 8 of 8

www.You
Sigm

a.c
om




