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త సంಧా వందన
శౕర శు
అపతః పತెూౕ ವా సವావಸాం” గತెూౕஉ!ವా |
యః స#ರెౕ% పುండౕಕా)ం స ಬాಹాభంతర శు-.ః ||
పುండౕಕా) ! పುండౕಕా) ! పುండౕಕా/ాయ నమః |

a.

co

m

ఆచమనః
ఓం ఆచమ - ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ఓం ನాರాయಣాయ ಸా4ಹా, ఓం ಮాధವాయ ಸా4ಹా, ఓం ಗెూౕంದాయ
నమః, ఓం ష<ವెౕ నమః, ఓం మధుసూదನాయ నమః, ఓం =కಮాయ నమః, ఓం ವామನాయ నమః, ఓం
?ౕధರాయ నమః, ఓం హృBౕಕెౕಶాయ నమః, ఓం పద#ನాಭాయ నమః, ఓం ದాEౕదರాయ నమః, ఓం
సంకషಣాయ నమః, ఓం ವాసుದెౕವాయ నమః, ఓం పదుಮాFయ నమః, ఓం అరుದాయ నమః, ఓం
పುరుಷెూౕతHಮాయ నమః, ఓం అಧెూౕ)ಜాయ నమః, ఓం ನారJంಹాయ నమః, ఓం అచుತాయ నమః, ఓం
జನాధನాయ నమః, ఓం ఉಪెౕంದాయ నమః, ఓం హరNౕ నమః, ఓం ?ౕకృಷా<య నమః, ఓం ?ౕకృష<

gm

పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః

Si

భూತెూౕಚాQటన
ఉ=HషSంతు | భూత !ಶాಚా | Nౕ ತెౕ భూTಭారಕాః | Nౕ ತెౕಷా మರెూౕಧెౕన | బహ#కమ సಮారಭెౕ | ఓం

సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓZ

w

ಪాಣాಯామః
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓZ

.Y
ou

భూభువసుUవః |
ದైౕ ಗాయ=ౕ చందః ಪాಣాಯాXౕ Yౕగః

|

w

w

ఓం తథU’తువರెౕ”ణం భಗెూౕ’ ದెౕవస’ ]ౕమ^ |
]Yౕ Yౕ నః’ పಚెూౕదಯా”% ||
ఓಮా_ౕ ಜెూౕ=ౕ రಸెూౕஉమృతం బహ# భూ-భువ-సుUవರెూౕ

సత

||

సంకలaః
మEౕಪాతH, దుత )యದా4ರా, ?ౕ పరXౕశ4ర ముbస, ?ౕ పరXౕశ4ర !ౕతథం, శుಭెౕ, ಶెೂౕభನెౕ,
అభుదయ ముహూತెౕ, ?ౕ మಹాಷెూ<ౕ ರాఙeಯా, పవత ಮానస, అద బహ#ణః, 4=ౕయ పರాಥెౕ,
ಶె4ౕతవರాహ కಲెaౕ, ವైవశ4త మన4ంతರెౕ, కhయుಗెౕ, పథమ ಪాದెౕ, (ಭారత ದెౕశః - జంబూ 4ౕಪెౕ, భరత వಷెౕ,

భరత ఖంಡెౕ, Xౕರెూౕః దkణ/ఉతHర ಗాlಗెౕ; అXౕಕా - ಕౌంచ 4ౕಪెౕ, రమణక వಷెౕ, ఐంక ఖంಡెౕ, సపH
సముದాంతರెౕ, క!ಲారಣెౕ), ಶెೂౕభన గృಹెౕ, సమసH ದెౕవತా ಬాహ#ణ, హహర గురుచరణ సFಥౌ, అJ#o,
వతಮాన, ವావಹాక, ಚాందಮాన, ... సంవతUರెౕ, ... అయನెౕ, ... ఋತెౕ, ... ಮాಸెౕ, ... ప/ెౕ, ... =ಥౌ, ...
ವాసರెౕ, ... శుభ న)త, శుభ Yౕగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, ಶెౕషణ, ?ಷాSಯాం, శుభ =ಥౌ, ?ౕಮాo, ...
ಗెూౕతః, ... ನామಧెౕయః, ... ಗెూౕతస, ... ನామಧెౕYౕహం◌ః ಪాతః/మಧా^Fక/ಸాయం సంಧా
ఉಪాJಷెౕ
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||
ಮాజనః
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 |
ಪాతః ಕాల మంತాచమనః
| యದాತాu ಪాప’
సూయ శQ, ಮామను శQ, మనుపతయ శQ, మను’కృತెౕభః | ಪాಪెౕಭెూౕ’ ర)ంತా
| మనಸా ವాಚా’ హಸాHಭా
| పದాlu ముదರెౕ’ణ ?vంಚా | ರా= సHద’వలుంపతు | య=wంచ’
మಕాష

m

దుతం మx’ | ఇదమహం ಮా మమృ’త Yౕ ನౌ | సూNౕ ಜెూౕ=B జుಹెూౕ’T ಸా4ಹా” ||

a.

co

మಧాహF ಕాల మంತాచమనః
ఆపః’ పುనంతు పృzౕం పృ’zౕ పೂತా పು’ನాతు ಮా
| పುనంతు బహ#’ణసa= బಹా#’ పೂತా పು’ನాతు
| యదు.|’ష} మಭెూౕ”జం యದా4’ దుశQ’తం మమ’ | సవం’ పುనంతు ಮా ಮా_ౕ’உసತా ◌ంచ’
ಮా

gm

ప=గహZ~ ಸా4ಹా” ||

ಸాయంಕాల మంತాచమనః
అF శQ ಮా మను శQ మనుపతయ శQ మను’కృತెౕభః | ಪాಪెౕಭెూౕ’ ర)ంತా

Si

మనಸా ವాಚా’ హಸాHಭా

| యదಹాF ಪాప’ మಕాష
|
| పದాlu ముదರెౕ’ణ ?vంಚా | అహ సHద’వలుంపతు | య =wంచ’ దుతం మx’ |

.Y
ou

ఇద మహం ಮా మమృ’త Yౕನౌ | సತెౕ ಜెూౕ=B జుಹెూౕT ಸా4ಹా ||

w

4=ౕయ ಮాజనః
ద] ಕావಣెూ<ౕ’ అಕాష

w

ఆచమ (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?ౕ కృష< పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః)

w

| tಷెూ<ౕ రశ4’స ವాt’నః |
సురನెూౕ ముಖా’కరతణ ఆಯాZ ’B ತాష% ||
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 ಮాజనః
^ర’ణవಣా శు-చ’యః ಪావಕాః ಯా సు’ಜాతః కశ_ౕ ಯా J4ందః’ | అFం ಯా గభ’o-ద]ರెౕ రూ’ಪా
ಸాHన ఆపశ-Z~ ಸెూౕನా భ’వంతు | ಯా ಸాZం ರాಜా వరు’ಣెూౕ ಯా= మಧెౕ’ సತానృತెౕ అ’వపశం
| మధు శుQతశు-చ’Yౕ ಯాః ಪా’వಕా ಸాHన ఆపశ-Z~ ಸెూౕನా భ’వంతు | ಯాಸాం” ದెౕವా 
జನా’ನా
కృణ4ం=’ భ)ం ಯా అంత’/ెౕ బహుಥా భవ’◌ం= | ಯాః పృ’zౕం పయ’ಸెూౕందం=’ శు-ಕాಸాHన ఆపశZ~

ಸెూౕನా భ’వంతు | ಯాః ?ವెౕన’ ಮా చ)ు’ಷా పశತాప?-వಯా’ తను ౕప’సaೃశత త4చ’ X | సವాZ’
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అFౕZ

ర’పುUషದెూౕ’ హుವెౕ ౕ మx వಚెూౕ బల Eౕಜెూౕ ధ’తH ||

ಪాపEౕచనం
దుపದా ’వ ముంచతు | దుపದా ವెౕ ను#’ముಚానః |
J4నF ಸాU=4ౕ మಲా’ వః | పೂతం పತెౕ’ಣెౕ ವాజ”
ఆప’ శు-ందంతు Xౖన’సః ||
ఆచమ (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?ౕ కృష< పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః)
ಪాಣాಯామమ

m

లఘುసంకలaః
పೂౕకH ఏవంగుణ ಶెౕషణ ?ಷాSಯాం శుభ=ಥౌ మEౕಪాతH దుత )యದా4ರా ?ౕ పరXౕశ4ర ముbస
?ౕ పరXౕశ4ర !ౕతథం ಪాతసUంಧాంగ యಥా ಕాಲెూౕ.త అఘపದానం కಷెౕ ||

a.

co

ಪాతః ಕాಲాఘ మంతం
ఓం భూభువసుUవః తథU’తువರెౕ”ణం భಗెూౕ’ ದెౕవస’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ పಚెూౕదಯా”% || 3 ||

-బృహ% ||

Si

సదಬా ಗెూౕಜా ఋ’తಜా అ’ಜా ఋత

gm

మಧాಹాFఘ మంతం
ఓం హZం సశు-’.ష ద4సు’రంత)స ದెూbౕತా’ ವెౕషద=’z దుರెూౕణస% | నృష ద4’రస దృ’తస ದెూ4uౕ’మ

w

||

w

భువ-సుUవರెూౕ

w

.Y
ou

ಸాయం ಕాಲాఘ మంతం
ఓం భూభువసుUవః తథU’తువರెౕ”ణం భಗెూౕ’ ದెౕవస’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ పಚెూౕదಯా”% || ఓం
భూః | ఓం భువః | ఓZ
సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓZ
సత
| ఓం తథU’తువರెౕ”ణం
భಗెూౕ’ ದెౕవస’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’ పಚెూౕదಯా”% || ఓಮా_ౕ ಜెూౕ=ౕ రಸెూౕஉమృతం బహ# భూ-

సజల పదkణం
ఓం ఉదంత’మసHం యంత’ ಮాత మ’ಥాయ నుwవo-ಬా”హ#ಣెూౕ ದా4o తUకల’ -భదమ’శుFತెౕ
అಸాವా’ತెూౕ బಹె = || బಹెవ సo-బಹా#ಪెౕ= య ఏవం ವెౕద || అಸాವాತెూౕ బహ# ||
ఆచమ (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?ౕ కృష< పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః)
సంಧాంగ తపణం
ಪాతఃಕాల తపణం
సంಧాం తపಯాT, ಗాయ=ౕం తపಯాT, ಬా^ ం తపಯాT, మృtౕం తపಯాT ||
మಧాహF తపణం
సంಧాం తపಯాT, ಸా=ౕం తపಯాT, ರౌౕం తపಯాT, మృtౕం తపಯాT ||
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ಸాయంಕాల తపణం
సంಧాం తపಯాT, సరస4=ౕం తపಯాT, ವైష<ౕం తపಯాT, మృtౕం తపಯాT ||
ಗాయ=ౕ అವాహన
ఓTತెౕಕా)’రం బహ# | అFದెౕవತా బహ#’ ఇತాష
ಸాయుజం ’Yౕగ

| ಗాయతం ఛందం పరಮాత#ం’ సరూప

|

||

m

ఆಯా’తు వర’ದా ದెౕౕ అ)రం’ బహ#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’ದెౕ సరస4’= ||

gm

a.

co

ఓಜెూౕ’உJ సಹెూౕ’உJ బల’మJ ಭాಜెూౕ’உJ ದెౕವాನాం ಧామನాಮా’J శ4’మJ ಶా4యు-సUవ’మJ
సವాయు-రభూರెూౕ
| ಗాయ=ౕ-ಮాವా’హಯాT ಸా=ౕ-ಮాವా’హಯాT సరస4=ౕ-ಮాವా’హಯాT
ఛందBౕ-ನాವా’హಯాT ?య-ಮాವాహ’ಯాT ಗాయ=ಯా ಗాయ=ౕ చ|ంದెూౕ ಶా4TతఋB సUತా
రుద-?-ಖా పృzౕ Yౕః ಪాಣాಪాన
ದెౕవತాஉF-ముఖం బಹా# ?ರెూౕ షు<-హృదయZ
ವాನెూౕದాన సಮాನా సಪాಣా ಶె4ౕతవಣా ಸాంಖాయన సಗెూౕತా ಗాయ=ౕ చతుZ
శత)ರా =పದా’

Si

సువః | ఓం మహః | ఓం జనః |
ష-కుkః పంచ-?ౕಷెూౕపనయನెౕ ’Yౕగః | ఓం భూః | ఓం భువః | ఓZ
ఓం తపః | ఓZ
సత
| ఓం తథU’తువರెౕ”ణం భಗెూౕ’ ದెౕవస’ ]ౕమ^ | ]Yౕ Yౕ నః’

.Y
ou

పಚెూౕదಯా”% || ఓಮా_ౕ ಜెూౕ=ౕ రಸెూౕஉమృతం బహ# భూ-భువ-సుUవರెూౕ

||

ఆచమ (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?ౕ కృష< పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః)

w

w

w

జపసంకలaః
పೂౕకH ఏవంగుణ ಶెౕషణ ?ಷాSಯాం శుభ=ಥౌ మEౕಪాతH దుత )యದా4ರా ?ౕ పరXౕశ4ర ముbస
?ౕ పరXౕశ4ర !ౕతథం సంಧాంగ యಥాశH ಗాయ=ౕ మಹామంత జపం కಷెౕ ||
కరನాసః
ఓం తథU’తుః బಹా#త#ನెౕ అంగుಷా}ಭాం నమః |
వರెౕ”ణం ష<ವాత#ನెౕ తజౕಭాం నమః |
భಗెూౕ’ ದెౕవస’ రుದాత#ನెౕ మధಮాಭాం నమః |
]ౕమ^ సತాత#ನెౕ అನాTಕాಭాం నమః |
]Yౕ Yౕ నః’ ಙాeನాత#ನెౕ కB}ಕాಭాం నమః |
పಚెూౕదಯా”% సವాత#ನెౕ కరతల కరపృಷా}ಭాం నమః |
అంగನాసః
ఓం తథU’తుః బಹా#త#ನెౕ హృదಯాయ నమః |
వರెౕ”ణం ష<ವాత#ನెౕ ?రಸెౕ ಸా4ಹా |
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భಗెూౕ’ ದెౕవస’ రుದాత#ನెౕ ?ಖాNౖ వష |
]ౕమ^ సತాత#ನెౕ కవಚాయ హు
|
]Yౕ Yౕ నః’ ಙాeನాత#ನెౕ ನెౕతతಯాయ ವౌష |
పಚెూౕదಯా”% సವాత#ನెౕ అಸాయఫ |
ఓం భూభువసుUవರెూౕT= గlంధః |

co
a.

Si

gm

చతుంశ= ముದా పదశనం
సుముఖం సంపುంಚైవ తతం సతం తಥా |
4ముఖం =ముఖంಚైవ చతుః పంచ ముఖం తಥా |
షణు#ಖెూౕஉಥెూౕ ముఖం ಚైవ ವాపಕాంజhకం తಥా |
శకటం యమಪాశం చ గzతం సము#ಖెూౕను#ఖ
|
పలంబం ముB}కం ಚైవ మతUuః కూEౕ వರాహక
|
Jంಹాಕాంతం మಹాಕాంతం ముద~రం పలవం తಥా |

m

ಧాన
ముಕాHదుమ ಹెౕమౕల ధవళಚాQNౖ-ముಖై Jౕ)ಣైః |
యుಕాHTందు బద రతF మకుಟాం తತా4థ వಣా=#ಕా
|
ಗాయ=ౕం వరದాభಯాంకుశ కಶాశు-భంకಪాలంగದా
|
శంఖంచక మಧారంద యుగళం హಸెవహం=ౕం భಜెౕ ||

.Y
ou

చతుంశ= ముದా ವై ಗాయತాuం సుప=BSತాః |
ఇ=ముದా న ಜాನా= ಗాయ=ౕ షಲా భವెౕ% ||

w

w

w

Yౕ ದెౕవ సUತాஉಸా#కం ]Yౕ ధಮాಗెూౕచರాః |
ಪెౕరNౕతHస యదlగసH ద4ರెౕణ ముಪాస#ಹెౕ ||
ಗాయ=ౕ మంతం
భూభువ
సుUవః
వః తథU
తథU’
తువರెౕ
తువರెౕ”ణం
ణం భಗెూౕ
భಗెూౕ’ ದెౕవస
వస’ ]ౕమ^ |
ఓం భూభు
వసుU
ದెౕవస
]Yౕ Yౕ నః’
నః పಚెూౕదಯా”%
పಚెూౕదಯా % ||
అష}ముದా పదశనం
సుర-ಙాeన చಕెౕ చ Yౕః కూEౕஉథ పంకజ
|
hంగం ಯాణ ముದా ಚెౕతష} ముದాః పౕ=ತాః ||
ఓం తతU-బಹా#పణమసుH |
ఆచమ (ఓం ಕెౕశವాయ ಸా4ಹా, ... ?ౕ కృష< పరబహ#ಣెౕ నEౕ నమః)

4ః పముజ |
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సకృదుప సaೃశ |
యతUవం ಪా

|

ಪాద
|
_ౕ)= ?రః |
చ)ుBౕ |
ನాJಕెౕ |
ಶెೂౕತెౕ |
హృదయಮాలభ |

co

a.

ತెూ4ౕತెూౕನైన మZంಹెూౕ’ అಶెೂFౕ తం=’ತెూౕ న దూರా% ||

m

ಪాతఃಕాల సూYౕపಸానం
ఓం Tతస’ చషౕ ధృత శౕ’ ದెౕవస’ ಸాన J
| Tತెూౕ జನాo’ ಯాతయ=
| సతం .తశ’ వసHమ
పಜానo-Tತెూౕ ದా’ಧార పృzౕ ముతದా
| Tతః కృB}ౕ ర’Tಷాஉ చ’ಷె}ౕ సತాయ’ హవం
ఘೃతవ’4ಧెౕమ | పసT’త మತెూౕ’ అసుH పయ’ಸా4 నసH’ ఆత ?)’= వತెౕన’ | న హ’నತెౕ న tౕ’యತెౕ

Si

రಥెౕನాஉದెౕౕ ಯా’= భువ’ನా పశo’ ||

gm

మಧాహF సూYౕపಸానం
ఓం ఆ సತెౕన రజ’ಸా వత’ಮాನెూౕ ವెౕశ’య నFమృతం మత’◌ంచ | ^రణNౕ’న సತా

.Y
ou

ఉద4య ◌ంతమ’స సa పశ’◌ంತెూౕ ಜెూౕ= రుతH’ర
||

| ದెౕవo-ದెౕ’వತా సూయ మగ’న# ಜెూౕ=’ రుతHమం

w

ఉదుతం ಜాతವెౕ’దసం ದెౕవం వ’హం= ಕెౕతవః’ | దృಶెౕ ಶా4’ య సూయ”
దౕ’కం చ)ు’-Tతస వరు’ణ ಸాಗెFౕః | అಪా ದాವా’ పృzౕ అంత’)Z

w

సHసుష’శQ ||

|| .తం ದెౕವాನా ముద’ಗా
సూయ’ ఆತా# జగ’త

w

తచQ)ు’-ದెౕవ^’తం పುరಸాH”చుQక ముచQర’% | పಶెౕ’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’ತాಸామ శరద’శ-తం ಜెూౕకQ సూయం’ దృಷెౕ || య ఉద’ಗాన#హತెూౕஉణವా”
4ಭాజ’ಮాన సUరస మಧాథUಮా’ వృషಭెూౕ ಲెూౕ’^ತా)సూYౕ’ ప?Qన#న’ಸా పುನాతు ||
ಸాయంಕాల సూYౕపಸానం
ఓం ఇమX ’ వరుణ శృ]ౕ హవ’ మದా చ’ మృడయ | ತా4 మ’వసు ರాచ’ಕెౕ || తತా4’ ಯాT బహ#’ಣా
వంద’ಮాన సH ದాಶా”ಸెHౕ యజ’ಮాನెూౕ హః’ | అಹెౕ’డಮాನెూౕ వరుಣెౕహ ಬెూౕధురు’శZం సಮా’న
ఆయుః పEౕ’Bౕః ||
| TౕమJద ద | య=wంಚెౕదం వరుణದైವెౕ
య.Qತెౕ ಶెೂౕయಥా పದెౕవ వరుణవత
జನెౕஉದెూౕహ మ#నుಷాశQರామJ | అ.ತెHౕ యతHవ ధಮాయుYౕ! మಮాన సHಸా# ದెౕనಸెూౕ ದెౕవౕషః |
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తವాಸెూౕ యపುనౕ యದా4 సతముతయనF ద# | సವాತాష ?]ರెౕవದెౕವా ಥాತెౕಸామ వరుణ
!ಯాసః ||
ಗెbౕవತా నమಸాwరః
ఓం నమః ಪాಚై’ ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |
ఓం నమః దkಣాNౖ ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |
ఓం నమః ప=ౕ”ಚై ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |
ఓం నమః ఉౕ”ಚై ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |
ఓం నమః ఊಧా4Nౖ’ ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |
ఓం నEౕஉధ’ರాNౖ ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |

m

ఓం నEౕஉವాంతರాNౖ’ ಶెౕ ಯాశQ’ ದెౕవತా’ ఏతಸాం ప=’వసంತెౕ ತాభ’శQ నమః’ |

a.

co

ము నమಸాwరః
నEౕ గంಗా యమునYౕ-మಧెౕ Nౕ’ వసం= ತెౕ Xౕ పసನాFತా#న ?Qరంtౕతం వ’ధయం= నEౕ
గంಗా యమునYౕ-ము’భశQ నEౕ నEౕ గంಗా యమునYౕ-ము’భశQ న’మః ||

.Y
ou

Si

gm

సంಧాದెౕవತా నమಸాwరః
సంಧా’Nౖ నమః’ | ಸా’ತెuౖ నమః’ | ಗాయ’ತెuౖ నమః’ | సర’స4ತై నమః’ | సವా’ಭెూౕ ದెౕవತా’ಭెూౕ
నమః’ | ದెౕವెౕಭెూౕ నమః’ | ఋB’ಭెూౕ నమః’ | ము’ಭెూౕ నమః’ | గురు’ಭెూౕ నమః’ | !తృ’ಭెూౕ నమః’ |
ಕాEౕஉಕాBౕ” నEౕ నమః | మను రಕాBౕ” నEౕ నమః | పృzವాపಸెHౕಜెూౕ ವాయు’ರాಕాಶా% నమః
| ఓం నEౕ భగవತెౕ ವాసు’ದెౕವాయ | ಯాZ
సದా’ సవభూತా చರా’ ಸావರా’ చ | ಸాయం ಪాత
న’మసం= ಸా ಮా సంಧా’உర)తు ||

w

w

w

?ವాయ షు<రూಪాయ ?వరూಪాయ ష<ವెౕ |
?వస హృదయం షు<ಷెూ<ౕశQ హృదయం ?వః ||
యಥా ?వమYౕ షు<ರెౕవం షు<మయః ?వః |
యಥాஉ◌ంతరం న పಶాT తಥా Xౕ స4JHರాయుB ||
నEౕ బహ#ణ ದెౕವాయ ಗెూౕ ಬాహ#ణ ^ತాయ చ |
జగತాయ కృಷా<య ಗెూౕంದాయ నEౕ నమః ||

ಗాయ=ౕ ఉದా4సన (పಸా
పಸానం)
ం
ఉతHXౕ’ ?ఖ’ರెౕ ಜాತెౕ భూಮాం ప’వతమూథ’ | ಬాహ#ಣెౕ”ಭెూౕஉభ’ను ಙాeತా గచQದెౕ’
యಥాసు’ఖ
| సుHತెూౕ మಯా వరದా ವెౕ’దಮాತా పಚెూౕదయం=ౕ పవನెౕ” 4ಜాತా | ఆయుః పృzವాం
దణం బ’హ#వచసం మహం దತా4 పಜాతుం బ’హ#ಲెూౕక

||

నEౕஉసHనంತాయ సహసమూతNౕ సహస ಪాದాk ?ರెూౕరు ಬాహವెౕ |
సహస ನాXFౕ పುరుಷాయ ಶాశ4ತెౕ సహసಕెూౕౕ యుగ ಧాಣెౕ నమః ||

Page 8 of 8

ఇదం ದా’ವా పృzౕ సతమ’సుH | !త-ಮాతయ ಹెూౕప’ బృವెౕವా”

|

భూతం ದెౕವాನా’ మవXౕ అౕ’ః | ದా Xౕషం వృtనం’ tౕరದా’ను
ఆಕాಶా%-ప=తం ತెూౕయం యಥా గచ|= ಸాగర
సవದెౕవ నమಸాwరః ಕెౕశవం ప=గచ|= ||
?ౕ ಕెౕశవం ప=గచ|ತెూౕనFమ ఇ= |

||

|

co

m

సవವెౕದెౕషు యతుaణ
| సవ=ౕಥెౕషు యతల
|
తతలం పುరుష ఆ_Fౕ= సుHತా4ದెౕవం జನాధన
||
సుHತా4ದెౕవం జನాధన ఓం నమ ఇ= ||
ವాసನా-ವాసుದెౕవస ವాJతం ತెౕ జయతయ
|
సవభూత ವాಸెూౕஉJ ?ౕವాసుದెౕవ నEౕஉసుHತెౕ ||
?ౕ ವాసుದెౕవ నEౕஉసుHತెౕ ఓం నమ ఇ= |

gm

ಶాಖాಧాxౕ ... అహం ಭెూౕ అವాదNౕ ||

a.

అವాదః (పవర
పవర)
పవర
చతుಸాUగర పయంతం ಗెూౕ ಬాహ#ಣెౕభః శుభం భవతు | ... పవರా4త ... ಗెూౕతః ... సూతః ... ವెౕద

Si

ఈశ4ರాపణం
ಕాNౕన ವాಚా మనಸెౕంNౖವా | బుದాuஉஉత#ನా ವా పకృತెౕ సUಭాವా% |

w

w

w

.Y
ou

కರెూౕT యద%-సకలం పరಸె ?ౕమನాFರాయಣాNౕ= సమపಯాT ||
హః ఓం తతU% | తతUవం ?ౕ పరXౕశ4ರాపణమసుH |

