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ఓం అಗా�’�ಷెూ�ౕ సಜెూౕష’ಸెౕಮావ’ధ�ంతు ವాం !రః’ | దు#$�ౖ&-ವాಜెౕ’'ರాగ’త� | ವాజ’శ, $ౕ ప�సవశ,’ 
$ౕ ప�య’/శ, $ౕ ప�0’/శ, $ౕ 1ౕ/శ,’ $ౕ క�తు’శ, $ౕ స2ర’శ, $ౕ ಶెೂ5ౕక’శ, $ౕ ಶా�వశ,’ $ౕ శు�/’శ, $ౕ 
ಜెూ#ౕ/’శ, $ౕ సువ’శ, $ౕ ಪా�ణశ,’ $ౕ உಪానశ,’ $ౕ ವా#నశ, $ౕ உసు’శ, $ౕ 9త:ం చ’ మ ఆ1ౕ’తం చ $ౕ 
ವాక,’ $ౕ మన’శ, $ౕ చ<ు’శ, $ౕ ಶెೂ�ౕత�ం’ చ $ౕ ద<’శ, $ౕ బలం’ చ మ ఓజ’శ, $ౕ సహ’శ, మ ఆయు’శ, 
$ౕ జರా చ’ మ ఆತాA చ’ $ౕ తనూశ,’ $ౕ శమ�’ చ $ౕ వమ�’ చ $ౕ உ◌ంಗా’C చ $ౕ உಸ DాC’ చ $ౕ 
పరూE �’F చ $ౕ శGౕ’ರాH చ $ౕ || 1 || 

 

ಜైషIJం’ చ మ ఆ1’పత#ం చ $ౕ మను#శ,’ $ౕ ಭామ’శ, $ౕ உమ’శ, $ౕ உ◌ంభ’శ, $ౕ ಜెౕಮా చ’ $ౕ 
మMಮా చ’ $ౕ వGಮా చ’ $ౕ ప�Nಮా చ’ $ౕ వಷాA� చ’ $ౕ ದా�ఘುಯా చ’ $ౕ వృదTం చ’ $ౕ వృUT’శ, 
$ౕ సత#ం చ’ $ౕ శ�ದాT చ’ $ౕ జగ’చ, $ౕ ధనం’ చ $ౕ వశ’శ, $ౕ /2F’శ, $ౕ V�ౕಡా చ’ $ౕ Xౕద’శ, $ౕ 
ಜాతం చ’ $ౕ జCష#ಮా’ణం చ $ౕ సూక:ం చ’ $ౕ సుకృతం చ’ $ౕ �త:ం చ’ $ౕ ವెౕద#ం’ చ $ౕ భూతం చ’ 

$ౕ భ�ష#చ,’ $ౕ సుగం చ’ $ౕ సుపథం చ మ ఋదTం చ మ ఋUTశ, $ౕ కు5ప:ం చ’ $ౕ కు5[:’శ, $ౕ మ/శ,’ $ౕ 
సుమ/శ,’ $ౕ || 2 || 

 

శం చ’ $ౕ మయ’శ, $ౕ [�యం చ’ $ౕ உనుಕామశ,’ $ౕ ಕామ’శ, $ౕ ಸౌమనసశ,’ $ౕ భద�ం చ’ $ౕ 
ಶె�ౕయ’శ, $ౕ వస#’శ, $ౕ యశ’శ, $ౕ భగ’శ, $ౕ ద��’ణం చ $ౕ యంತా చ’ $ౕ ధತా� చ’ $ౕ ^ెౕమ’శ, 
$ౕ ధృ/’శ, $ౕ �శ2ం’ చ $ౕ మహ’శ, $ౕ సం�చ,’ $ౕ ಙ`ాaత�ం’ చ $ౕ సూశ,’ $ౕ ప�సూశ,’ $ౕ 0ౕరం’ చ 
$ౕ లయశ,’ మ ఋతం చ’ $ౕ உమృతం’ చ $ౕ உయ<bం చ $ౕ உನా’మయచ, $ౕ dౕವాతు’శ, $ౕ 
Uౕe�యుత2ం చ’ $ౕ உనfత�ం చ $ౕ உభ’యం చ $ౕ సుగం చ’ $ౕ శయ’నం చ $ౕ సూಷా చ’ $ౕ 
సుUనం’ చ $ౕ || 3 || 

 

ఊక,�’ $ౕ సూనృತా’ చ $ౕ పయ’శ, $ౕ రస’శ, $ౕ ఘೃతం చ’ $ౕ మధు’ చ $ౕ స!T’శ, $ౕ స[ౕ’/శ, $ౕ 
కృFశ,’ $ౕ వృFi’శ, $ౕ ಜైత�ం’ చ మ ఔUk’ద#ం చ $ౕ రlశ,’ $ౕ ರాయ’శ, $ౕ పುషiం చ $ౕ పುFi’శ, $ౕ 
�భు చ’ $ౕ ప�భు చ’ $ౕ బహు చ’ $ౕ భూయ’శ, $ౕ పೂణ�ం చ’ $ౕ పೂణ�త’రం చ $ౕ உo’/శ, $ౕ 
కూయ’ವాశ, $ౕ உన�ం’ చ $ౕ உ<ు’చ, $ౕ ��ౕహయ’శ, $ౕ యವా”శ, $ౕ ಮాಷా”శ, $ౕ /ಲా”శ, $ౕ 
ముದాqశ,’ $ౕ ఖಲా2”శ, $ౕ ಗెూౕధూಮా”శ, $ౕ మసుರా”శ, $ౕ [�యంగ’వశ, $ౕ உణ’వశ, $ౕ 
ಶా#ಮాಕా”శ, $ౕ Cౕವాರా”శ, $ౕ || 4 || 

 

అಶాA చ’ $ౕ మృ/:’ಕా చ $ౕ !రయ’శ, $ౕ పవ�’ತాశ, $ౕ 0క’ತాశ, $ౕ వనs-పత’యశ, $ౕ Mర’ణ#ం చ 
$ౕ உయ’శ, $ౕ 0ౕసం’ చ $ౕ త�పು’శ, $ౕ ಶా#మం చ’ $ౕ ಲెూౕహం చ’ $ౕಙ �ిశ,’ మ ఆప’శ, $ౕ �ౕరుధ’శ, 
మ ఓష’ధయశ, $ౕ కృష�పచ#ం చ’ $ౕ உకృష�పచ#ం చ’ $ౕ ಗా�ಮా#శ,’ $ౕ పశవ’ ఆరಣా#శ,’ యಙ aೆౕన’ 

కలwంತాం �త:ం చ’ $ౕ �/:’శ, $ౕ భూతం చ’ $ౕ భూ/’శ, $ౕ వసు’ చ $ౕ వస/శ,’ $ౕ కమ�’ చ $ౕ 
శV:’శ, $ౕ உథ�’శ, మ ఏమ’శ, మ ఇ/’శ, $ౕ గ/’శ, $ౕ || 5 || 
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అ!�శ,’ మ ఇంద�’శ, $ౕ ಸెూౕమ’శ, మ ఇంద�’శ, $ౕ స�ತా చ’ మ ఇంద�’శ, $ౕ సర’స2/ౕ చ మ ఇంద�’శ, $ౕ 
పೂಷా చ’ మ ఇంద�’శ, $ౕ బృహసw/’శ, మ ఇంద�’శ, $ౕ fత�శ,’ మ ఇంద�’శ, $ౕ వరు’ణశ, మ ఇంద�’శ, $ౕ 
త2ಷాI’ చ మ ఇంద�’శ, $ౕ ಧాತా చ’ మ ఇంద�’శ, $ౕ �షు�’శ, మ ఇంద�’శ, $ౕ உ�2ನౌ’ చ మ ఇంద�’శ, $ౕ 
మరుత’శ, మ ఇంద�’శ, $ౕ �ಶె2ౕ’ చ $ౕ ದెౕವా ఇంద�’శ, $ౕ పృN�ౕ చ’ మ ఇంద�’శ, $ౕ உ◌ంతG’<ం చ మ 
ఇంద�’శ, $ౕ ದౌ#శ,’ మ ఇంద�’శ, $ౕ Uశ’శ, మ ఇంద�’శ, $ౕ మూಧా� చ’ మ ఇంద�’శ, $ౕ ప�ಜాప’/శ, మ 
ఇంద�’శ, $ౕ || 6 || 

 

అEంశుశ,’ $ౕ ర�Aశ, $ౕ உದా”భ#శ, $ౕ உ1’ప/శ, మ ఉಪాEంశుశ,’ $ౕ உ◌ంతಯా�మశ,’ మ 
ఐంద�ವాయవశ,’ $ౕ $ౖತా�వరుణశ,’ మ ఆ�2నశ,’ $ౕ ప�/ప�ಸ Dాన’శ, $ౕ శుక�శ,’ $ౕ మంNౕ చ’ మ 
ఆగ�యణశ,’ $ౕ ವైశ2ದెౕవశ,’ $ౕ ధు�వశ,’ $ౕ ವైಶా2నరశ,’ మ ఋతుగ�ಹాశ,’ $ౕ உ/ಗా�ಹా#”శ, మ 
ఐంದా�గ�శ,’ $ౕ ವైశ2ದెౕవశ,’ $ౕ మరుత2/ౕಯా”శ, $ౕ ಮాಹెౕంద�శ,’ మ ఆUత#శ,’ $ౕ ಸా�త�శ,’ $ౕ 
ಸారస2తశ,’ $ౕ ಪౌష�శ,’ $ౕ ಪా/�ౕవతశ,’ $ౕ ಹాG~ౕజనశ,’ $ౕ || 7 || 

 

ఇధAశ,’ $ౕ బM�శ,’ $ౕ ವెౕU’శ, $ౕ UF�’ಯాశ, $ౕ సు�చ’శ, $ౕ చమಸాశ,’ $ౕ ಗా�ವా’ణశ, $ౕ స2ర’వశ, 
మ ఉపరವాశ,’ $ౕ உ1షవ’ಣెౕ చ $ౕ ದెూ�ౕణకలశశ,’ $ౕ ವాయವా#’C చ $ౕ పೂతభృచ,’ మ ఆధవCౕయ’శ, 
మ ఆ!�ౕ”ధ�ం చ $ౕ హ�ಧా�నం’ చ $ౕ గృಹాశ,’ $ౕ సద’శ, $ౕ పುರెూౕಡాಶా”శ, $ౕ పచತాశ,’ 
$ౕ உవభృథశ,’ $ౕ స2ಗాಕారశ,’ $ౕ || 8 || 

 

అ!�శ,’ $ౕ ఘమ�శ,’ $ౕ உక�శ,’ $ౕ సూయ�’శ, $ౕ ಪా�ణశ,’ $ౕ உశ2$ౕధశ,’ $ౕ పృN�ౕ చ $ౕ உU’/శ, 
$ౕ U/’శ, $ౕ ದౌ#శ,’ $ౕ శక2’Gౕరంగుల’~ౕ Uశ’శ, $ౕ యಙ aೆౕన’ కలwంತామృక,’ $ౕ ಸామ’ చ $ౕ 
ಸెూ:ౕమ’శ, $ౕ యజు’శ, $ౕ Uౕ^ా చ’ $ౕ తప’శ, మ ఋతుశ,’ $ౕ వ�తం చ’ $ౕಹెూౕರాత�~ౕ”&-దృಷాiJ 
బృ’హద�థంతರెౕ చ $ౕ యಙ aೆౕన’ కಲెwౕತా� || 9 || 

 

గಭా�”శ, $ౕ వತా�శ,’ $ౕ త�J�’శ, $ౕ త�J�ౕచ’ $ౕ Uత#ವా� చ’ $ౕ Uತౌ#Mౕ చ’ $ౕ పంಚా’�శ, $ౕ 
పంಚా�ౕ చ’ $ౕ /�వత�శ,’ $ౕ /�వತా� చ’ $ౕ తుయ�ವా� చ’ $ౕ తుಯౌ�Mౕ చ’ $ౕ పషIವా� చ’ $ౕ 
పಷౌIMౕ చ’ మ ఉ^ా చ’ $ౕ వಶా చ’ మ ఋషభశ,’ $ౕ ವెౕహచ,’ $ౕ உనಡా2ం చ $ౕ ಧెౕనుశ,’ మ ఆయు’&-

యಙ aೆౕన’ కలwತాం ಪా�ಣెూౕ యಙ aೆౕన’ కలwತా�-అಪాನెూౕ యಙ aೆౕన’ కలwತాం ವా#ನెూౕ యಙ aೆౕన’ కలwತాం 
చ<ు’&-యಙ aೆౕన’ కలwತాE ಶెೂ�ౕత�ం’ యಙ aೆౕన’ కలwತాం మನెూౕ’ యಙ aೆౕన’ కలwತాం ವాE-యಙ aೆౕన’ కలwತా�-

ఆತాA యಙ aೆౕన’ కలwತాం యಙೊaౕ యಙ aೆౕన’ కలwತా� || 10 || 

 

ఏಕా’ చ $ౕ /స�శ,’ $ౕ పంచ’ చ $ౕ సప: చ’ $ౕ నవ’ చ మ ఏಕా’దశ చ $ౕ త�~ౕదశ చ $ౕ పంచ’దశ చ 
$ౕ సప:ద’శ చ $ౕ నవ’దశ చ మ ఏక’�Eంశ/శ, $ౕ త�~ౕ’�Eంశ/శ, $ౕ పంచ’�Eంశ/శ, $ౕ సప: 
�E �’శ/శ, $ౕ నవ’�Eంశ/శ, మ ఏక’/�Eంశచ, $ౕ త�య’0�Eంశచ, $ౕ చత’s-రశ, $ౕ உಷౌi చ’ $ౕ 
ದా2ద’శ చ $ౕ ಷెూౕడ’శ చ $ౕ �Eంశ/శ,’ $ౕ చతు’��Eంశ/శ, $ౕ உಷాi�E �’శ/శ, $ౕ 
ದా2/�E �’శచ, $ౕ ష�-/�E �’శచ, $ౕ చತా2GEంశచ,’ $ౕ చతు’�-చತా2GEంశచ, 
$ౕ உಷాiచ’ತా2GEంశచ, $ౕ ವాజ’శ, ప�సవಶా,’[జశ, క�తు’శ, సువ’శ, మూಧా� చ వ#��’య�-

ಚాంತా#యన�-ಚాంత#’శ, ಭౌవనశ, భువ’న�-ಚా1’ప/శ, || 11 || 

 

Page 2 of 3

www.Y
ou

Sigm
a.c

om



ఓం ఇಡా’ ದెౕవహూ&-మను’&-య� உజCౕ&-బృహసw/’రుಕాDమದాC’ శEం0ష�-�ಶె2ౕ’-ದెౕವాః సూ”క:ವాచః 
పృN’�ಮాతಮా� ಮా’ MEం0ౕ&-మధు’ మCಷె#ౕ మధు’ జCಷె#ౕ మధు’ వ^ాJf మధు’ వUಷా#f 
మధు’మ/ౕం ದెౕವెౕಭెూ#ౕ ವాచముದా#సEంశుశೂ�ಷెౕಣా#”� మనుಷె#ౕ”భ#స:ం ಮా’ ದెౕವా అ’వంతు 
ಶెೂౕಭా�ౖ’ [తರెూౕ உను’మదంతు || 
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