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಄ಧಿಷಾನ ದ ೇವತ ಾರ್ಥನ 
 

ವುಕಹಲಂಫಯಧಯಂ ಶುಣಂ ವವಣಥಂ ಚತುಬುಥಜಂ  

ಯಷನನದನಂ ಧಹಮಯೇತ್ ಷಥ ು್ನೇವಹಂತಯೇ   
ಅಗಜಹನನ ದಹಭಕಥಂ ಗಜಹನನ ಭಸರ್ನಥವಂ  

ಅನೇಕದಂತಂ ಬಕಹತನಹಂ ಏಕದಂತ-ಭುಹಷಭಸೇ (1) 

ಷಯಷವತಿ ನಭಷುತಬಮಂ ಯದೇ ಕಹಭಯ್ರ್ಣಿ  
ದಹಮಯಂಬಂ ಕರಿಶಹಮಮಿ ಷರ್ದಧಬಥತು ಮೇ ಷದಹ   
ದಭತಯ ವಹಲಹಹ ದಭ ಕೇಷಯ ಣಿಥರ್ನೇ  

ರ್ನತಮಂ ದಹಭಲಮ ದೇ ಷಹಭಹಂಹತು ಷಯಷವತಿೇ (2) 
 

ಲಹಿೇಂ ಹೇಯಷಭುದಯ ಯಹಜ ತನಮಹಂ ವಯೇಯಂಗ ಧಹಮೇವವರಿೇಮ್  
ದಹಷೇಬ್ತ ಷಭಷತ ದೇ ರ್ನತಹಂ ಲ್ ೇಕೈಕ ರ್ದೇಹಂಕುಯಹಮ್  

ವಯೇಭನಭಂದಕಟಹವಲಫಧ ಬ ಫಯಸಮಂದಯ ಗಂಗಹಧಯಹಮ್  
ತಹವಂ ತಲ್ ೇಕಮಕುಟುಂಬಿರ್ನೇಂ ಷಯಷಜಹಂ ಂದೇ ಭುಕುಂದರ್ಯಮಹಮ್ (3) 

 

ಸಯೇಂಕಹಯಹಷನಗರ್ಭಥತಹನಲವಖಹಂ ಷ ೌಃ ಼ಲೇಂ ಕಲಹಂ ಬಿಬೃತಿೇಂ  
ಷ ಣಹಥಂಫಯಧಹರಿಣಿೇಂ ಯಷುಧಹಧ ತಹಂ ತಿಯನೇತ್ ಯೇಜವಲಹಮ್   

ಂದೇ ುಷತಕಹವಭಂಕುವಧಯಹಂ ಷಯಗ್ಬವತಹಭುಜವಲಹಂ  
ತವಂ ಗ ರಿೇಂ ತಿಯುಯಹಂ ಯಹತಯಕಲಹ ವಯೇಚಕಯಷಂಚಹರಿಣಿೇಮ್ (4) 
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ಷಥ ಭಂಗಲ ಭಹಂಗಲಮೇ ವೇ ಷಹಥಥಥ ಷಹರ್ಧಕೇ 
ವಯಣಮೇ ತಯಮಂಫಕೇ ಗ ರಿೇ ನಹಯಹಮಣಿ ನಮೇಷುತತ (5) 

 
ವಹಂತಹಕಹಯಂ ಬುಜಗವಮನಂ ದಭನಹಬಂ ಷುಯೇವಮ್   
ವಹವಧಹಯಂ ಗಗನಷದೃವಂ ಮೇಘಣಥಂ ವುಬಹಂಗಮ್  
ಲಹಿೇಕಹಂತಂ ಕಭಲನಮನಂ ಯೇಾಬೃಧಹಮನಗಭಮಂ  

ಂದೇ ಶುಣಂ ಬಬಮ ಸಯಮ್ ಷಥಲ್ ೇಕೈಕನಹಥಂ (6) 
 

ಂದೇ ವಂಬು ಉಭಹತಿಂ ಷುಯಗುಯುಂ ಂದೇ ಜಗತ್ ಕಹಯಣಂ  
ಂದೇ ನನಗಬ್ಶಣಂ ಭೃಗಧಯಂ ಂದೇ ವೃನಹಂತಿಂ  

ಂದೇ ಷ್ಮಥ ವವಹಂಕ ಸನನಮನಂ ಂದೇ ಭುಕುಂದರ್ಯಮಂ  
ಂದೇ ಬಕತ ಜನಹವಯಮಂ ಚ ಯದಂ ಂದೇ ವಂ ವಂಕಯಂ (7) 

 

 

ಓಂ ವ಼ತಸಷತಂ ಯ್ಹವಂ ವಽಹಸನಂ ಶಡಹನನಂ  
ದಹಯುಣಂ ರಿುಯ್ ೇಗಘನಂ ಬಹಯೇತ್ ಕುಕುುಟಧವಜಂ (8) 
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ಗಣ ೇಶ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 
ವುಕಹಲಂಫಯಧಯಂ ಶುಣಂ ವವಣಥಮ್ ಚತುಬುಥಜಮ್  

ಯಷನನದನಂ ಧಹಮಯೇತ್ ಷಥ ು್ನೇವಹಂತಯೇ  
 

ಅಗಜಹನನ ದಹಭಕಥಂ ಗಜಹನನ ಭಸರ್ನಥವಮ್  

ಅನೇಕದಂತಂ ಬಕಹತನಹ-ಮೇಕದಂತ-ಭುಹಷಭಸೇ  

ಕಯತುಂಡ ಭಸಹಕಹಮ ಷ್ಮಥಕ್ೇಟಿ ಷಭಯಬ ರ್ನಥಘನಂ ಕುಯುಮೇ 
 ದೇ ಷಥ ಕಹಯೇಥಶು ಷಥದಹ 

 

ಗಜಹನನಂ ಬ್ತ ಗಣಹರ್ದ ಷೇತಮ್ 

ಕರ್ತಥ ಜಂಫ್ ಪಲಷಹಯ ಬಹತಂ 

ಉಭಹ ಷುತಂ ವೃೇಕ ನಹವ ಕಹಯಣಂ  

ನಭಹಮಿ ುನೇವವಯ ಹದಂಕಜಂ  
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ಗಣ ೇಶ ಂಚರತ್ನಂ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 
 

ಭುದಹಕಯಹತತ ಮೇದಕಂ ಷದಹ ಭು಼ತ ಷಹಧಕಮ್ 
ಕಳಹಧಯಹತಂಷಕಂ ಲಹಷಲ್ ೇಕ ಯವಕಮ್ 
ಅನಹಮಕೈಕ ನಹಮಕಂ ನಹವತೇಬ ದೈತಮಕಮ್  

ನತಹವುಬಹವು ನಹವಕಂ ನಭಹಮಿ ತಂ ನಹಮಕಮ್ (1) 
 

ನತೇತಯಹತಿ ರ್ಭೇಕಯಂ ನವೇರ್ದತಹಕಥ ಬಹಷವಯಮ್ 

ನಭತುುಯಹರಿ ರ್ನಜಥಯಂ ನತಹರ್ಧಕಹದುದಢಯಮ್ 

ಷುಯೇವವಯಂ ರ್ನರ್ಧೇವವಯಂ ಗಜೇವವಯಂ ಗಣೇವವಯಮ್  

ಭಸೇವವಯಂ ತಭಹವಯಯೇ ಯಹತಯಂ ರ್ನಯಂತಯಮ್ (2)  
 

ಷಭಷತ ಲ್ ೇಕ ವಂಕಯಂ ರ್ನಯಷತ ದೈತಮ ಕುಂಜಯಮ್ 
ದಯೇತಯ್ ೇದಯಂ ಯಂ ಯೇಬ ಕರಭವಯಮ್ 

ಕೃಹಕಯಂ ವಭಹಕಯಂ ಭುದಹಕಯಂ ಮವಷುಯಮ್ 
ಭನಷುಯಂ ನಭಷೃತಹಂ ನಭಷುಯ್ ೇಮಿ ಬಹಷವಯಮ್ (3) 
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ಅ಼ಂಚನಹತಿಥ ಭಹಜಥನಂ ಚಿಯಂತನ್ ೇ಼ತ ಬಹಜನಮ್  

ುಯಹರಿ ೂಥ ನಂದನಂ ಷುಯಹರಿ ಗಥ ಚಥಣಮ್  

ಯಂಚ ನಹವ ರ್ಭೇಶಣಂ ಧನಂಜಮಹರ್ದ ಬ್ಶಣಮ್  

ಕಪೇಲ ದಹನಹಯಣಂ ಬಜೇ ುಯಹಣ ಹಯಣಮ್ (4) 
 

ರ್ನತಹಂತ ಕಹಂತಿ ದಂತ ಕಹಂತಿ ಭಂತ ಕಹಂತಿ ಕಹತಭಜಮ್  
ಅಚಿಂತಮ ಯ್ಭಂತ ಸೇನ ಭಂತಯಹಮ ಕೃಂತನಮ್  
ಸೃದಂತಯೇ ರ್ನಯಂತಯಂ ಷಂತಮೇ ಯೇಾನಹಮ್  

ತಮೇಕದಂತಮೇ ತಂ ಚಿಂತಮಹಮಿ ಷಂತತಮ್ (5) 
 

ಭಸಹಗಣೇವ ಂಚಯತನಭಹದಯೇಣ ಯೇಽನವಸಮ್  
ಯಜಲತಿ ಯಬಹತಕೇ ಸೃರ್ದ ಷಭಯನ್ ಗಣೇವವಯಮ್  

ಅಯ್ ೇಗತಹಭದ್ ೇಶತಹಂ ಷುಷಹಸತಿೇಂ ಷುುತಯತಹಮ್  
ಷಭಹಸತಹಮು ಯಶಟಬ್ತಿ ಭಬುಮೈತಿ ಷ್ ೇಽಚಿಯಹತ್ (6) 
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ಸಂಕಟನಶನ ಗಣತಿ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

ನಹಯದ ಉಹಚ   
 

ಓಂ ಯಣಭಮ ವಯಷಹ ದೇಂ ಗ ರಿೇುತಯಂ ನಹಮಕಮ್ 
ಬಕಹತಹಷಂ ಷಭಯೇರ್ನತಮಂ ಆಮುಶಹುಭಹಥಥ ಷದಧಯೇ (1) 

 
ಯಥಭಂ ಕಯತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ರ್ದವತಿೇಮಕಂ 

ತೃತಿೇಮಂ ಕೃಶಣ ರ್ಂಗಹವಂ ಗಜಕರಂ ಚತುಥಥಕಮ್ (2) 
 

ಲಂಫ್ ೇದಯಂ ಂಚಭಂ ಚ ಶಶಠಂ ಕಟಮೇ ಚ 
ಷತಭಂ ಘನಯಹಜೇಂದಯಂ ಧ್ಭಯಣಥಂ ತಥಹಶಟಭಮ್(3) 

 
ನಭಂ ಪಹಲಚಂದಯಂ ಚ ದವಭಂ ತು ನಹಮಕಮ್ 
ಏಕಹದವಂ ಗಣತಿಂ ದಹವದವಂ ತು ಗಜಹನನಮ್(4) 
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ದಹವದವೈತಹರ್ನ ನಹಭಹರ್ನ ತಿಯಷಂಧಮಂ ಮೌಃ ಠೇನನಯೌಃ 
ನ ಚ ಘನಬಮಂ ತಷಮ ಷಥಷರ್ದಧ ಕಯೌಃ ಯಬ್ ೇ (5) 

 
ದಹಮರ್ಥಥ ಲಬತೇ ದಹಮಂ ಧನಹಥರ್ಥಥ ಲಬತೇ ಧನಮ್ 

ುತಹಯರ್ಥಥ ಲಬತೇ ುತಹಯನ್ ಮೇಷಹರ್ಥಥ ಲಬತೇ ಗತಿಮ್ (6) 
 

ಜೇದಗಣತಿ ಷ್ ತೇತಯಂ ಶಡಿಬಭಹಥಷೈೌಃ ಪಲಂ ಲಬೇತ್ 
ಷಂತುಯೇಣ ಷರ್ದಧಂ ಚ ಲಬತೇ ನಹತಯ ಷಂವಮೌಃ (7) 

 
ಅಶಟೇಬ್ ಮೇ ಫಹಯಸಭಣೇಬಮವಚ ಲಽತಹವಮೌಃ ಷಭಥಯೇತ್ 

ತಷಮ ದಹಮ ಬೇತ್ಷಹಥ ಗಣೇವಷಮ ಯಷಹದತೌಃ (8) 
 

ಇತಿ ವಯೇ ನಹಯದ ುಯಹಣೇ ಷಂಕಟನಹವನಂ ಗಣೇವ ಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂೂಣಥಂ 
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ಸರಸವತಿ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 
ಮಹ ಕುಂದೇಂದು ತುಶಹಯಸಹಯಧಳಹ ಮಹ ವುಬಯಷಹರೃತಹ 
ಮಹ ೇಣಹಯದಂಡಭಂಡಿತಕಯಹ ಮಹ ವವೇತದಹಭಷನಹ  
ಮಹ ಫಯಸಹಭಚುಮತ ವಂಕಯಯಬೃತಿರ್ಭದೇಥೈಷುದಹ ೂಜಿತಹ 

ಷಹ ಭಹಂ ಹತು ಷಯಷವತಿೇ ಬಗತಿೇ ರ್ನವಶೇಶಜಹಡಹಮಸಹ (1) 
 

ದ್ ೇರ್ಭಥಮುಥಕಹತ ಚತುರ್ಭಥೌಃ ಷಪಟಿಕಭಣಿರ್ನಬೈ ಯವಭಹಲಹಂದಧಹನಹ 
ಸಷತೇನೈಕೇನ ದಭಂ ಷತಭರ್ಚ ವುಕಂ ುಷತಕಂ ಚಹಯೇಣ  

ಬಹಷಹ ಕುಂದೇಂದುವಂಖಷಪಟಿಕಭಣಿರ್ನಬಹ ಬಹಷಭಹನಹಜ್ುಭಹನಹ 
ಷಹ ಮೇ ಹಗದೇತೇಮಂ ರ್ನಷತು ದನೇ ಷಥದಹ ಷುಯಷನಹನ (2) 

 
ಷುಯಹಷುಯೈಷುೇತಹದಂಕಜಹ ಕಯೇ ಯಹಜತುಭರ್ನೇಮುಷತಕಹ  

ರಿಂಚಿತಿನೇ ಕಭಲಹಷನಷಥತಹ ಷಯಷವತಿೇ ನೃತಮತು ಹಚಿ ಮೇ ಷದಹ (3) 
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ಷಯಷವತಿೇ ಷಯಷಜಕೇಷಯಯಬಹ ತಷವರ್ನೇ ಷತಕಭಲಹಷನರ್ಯಮಹ   
ಘನಷತರ್ನೇ ಕಭಲಲ್ ೇಲಲ್ ೇಚನಹ ಭನಷವರ್ನೇ ಬತು ಯಯಷಹರ್ದರ್ನೇ (4) 

 
ಷಯಷವತಿ ನಭಷುತಬಮಂ ಯದೇ ಕಹಭಯ್ರ್ಣಿ  

ದಹಮಯಂಬಂ ಕರಿಶಹಮಮಿ ಷರ್ದಧಬಥತು ಮೇ ಷದಹ (5) 
 

ಷಯಷವತಿ ನಭಷುತಬಮಂ ಷಥದೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ವಹಂತಯ್ೇ ವವಧಯೇ ಷಥಯೇಗೇ ನಮೇ ನಭೌಃ (6) 

 
ರ್ನತಹಮನಂದೇ ರ್ನಯಹಧಹಯೇ ರ್ನಶುಳಹಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ದಹಮಧಯೇ ವಹಲಹಹ ವುದಧಸಹನೇ ನಮೇ ನಭೌಃ (7) 

 
ವುದಧಷಪಟಿಕಯ್ಹಯೈ ಷ್ವಿಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ವಫದಫಯಸಭ ಚತುಸಥಷತೇ ಷಥಷದಧಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (8) 

 
ಭುಕಹತಲಂಕೃತ ಷಹಥಂಗಮೈ ಭ್ಲಹಧಹಯೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ಭ್ಲಭಂತಯಷವಯ್ಹಯೈ ಭ್ಲವಕಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (9) 

 
ಭನ್ ೇನಭರ್ನ ಭಸಹಬ್ ೇಗೇ ಹಾೇವವರಿ ನಮೇ ನಭೌಃ  

ಹಗಳೈ ಯದಸಷಹತಯೈ ಯದಹಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (10) 
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ೇದಹಯೈ ೇದಯ್ಹಯೈ ೇದಹಂತಹಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ   
ಗುಣದ್ ೇಶಜಿಥನಮೈ ಗುಣರ್ದೇಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (11) 

 
ಷಥಸಹನೇ ಷದಹನಂದೇ ಷಥಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  

ಷಂನಹನಯೈ ಕುಭಹಯೈಥ ಚ ಷಥಸೇ ತೇ ನಮೇ ನಭೌಃ (12) 
 

ಯೇಗಹನಹಮಥ ಉಭಹದೇಮೈ ಯೇಗಹನಂದೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ರ್ದಮಸಹನ ತಿಯನೇತಹಯಯೈ ರ್ದಮಭ್ತಮೈಥ ನಮೇ ನಭೌಃ (13) 

 
ಅಧಥಚಂದಯಜಟಹಧಹರಿ ಚಂದಯಬಿಂಫೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  

ಚಂದಹಯರ್ದತಮಜಟಹಧಹರಿ ಚಂದಯಬಿಂಫೇ ನಮೇ ನಭೌಃ (14) 
 

ಅಣುಯ್ೇ ಭಸಹಯ್ೇ ವವಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ಅಣಿಭಹದಮಶಟಷದಹಧಯೈ ಆನಂದಹಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (15) 

 
ಸಹನ ಸಹನ ಯ್ಹಯೈ ಸಹನಭ್ತೇಥ ನಮೇ ನಭೌಃ  

ನಹನಹವಹಷರ ಷವಯ್ಹಯೈ ನಹನಹಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ (16) 
 

ದಭಜಹ ದಭಂವಹ ಚ ದಭಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ಯಮೇಶಠಯೈ ಯಹಭ್ತಮೈಥ ನಭಷತೇ ಹನಹವರ್ನೇ (17) 
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ಭಸಹದೇಮೈ ಭಸಹಕಹಳಮೈ ಭಸಹಲಷಿಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ  
ಫಯಸಭಶುಣವಹಯೈ ಚ ಫಯಸಭನಹಯೈಥ ನಮೇ ನಭೌಃ (18) 

 
ಕಭಲಹಕಯುಶಹ ಚ ಕಹಭಯ್ೇ ನಮೇ ನಭೌಃ  

ಕಹಲಕಭಥರ್ದೇಹತಯೈ ಕಭಥದಹಯೈ ನಮೇ ನಭೌಃ (19) 
 

ಷಹಮಂ ಹಯತೌಃ ಠೇರ್ನನತಮಂ ಶಣಹಭಷಹತಿುರ್ದಧಯುಚಮತೇ  
ಚ್ೇಯಹಮಘಯಬಮಂ ನಹಷತ ಠತಹಂ ವೃಣವತಹಭರ್ (20) 

 
ಇತಥಂ ಷಯಷವತಿೇ ಷ್ ತೇತಯಭಗಷಯಭುರ್ನ ಹಚಕಮ್  

ಷಥಷರ್ದಧಕಯಂ ನೄಣಹಂ ಷಥಹಯಣಹವನಮ್ (21) 
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ಶ್ಾೇ ಸರಸವತಿ ಄ಷ ್ ಟೇತ್ತರ ಶತ್ ನಮ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 
ಷಯಷವತಿೇ ಭಸಹಬದಹಯ ಭಸಹಭಹಮಹ ಯಯದಹ  
ವಯೇಯದಹ ದಭರ್ನಲಮಹ ದಹಭಹೇ ದಭಕರಗಹ (1) 

 
ವಹನುಜಹ ುಷತಕಧೃತ್ ಸಹನಭುದಹಯ ಯಭಹ ಯಹ  
ಕಹಭಯ್ಹ ಭಸಹದಹಮ ಭಸಹಹತಕನಹವರ್ನೇ (2) 

 
ಭಸಹವಯಮಹ ಭಹಲರ್ನೇ ಚ ಭಸಹಬ್ ಗಹ ಭಸಹಬುಜಹ  

ಭಸಹಬಹಗಹ ಭಸ್ ೇತಹುಸಹ ರ್ದಹಮಂಗಹ ಷುಯಂರ್ದತಹ (3) 
 

ಭಸಹಕಹಲೇ ಭಸಹಹವಹ ಭಸಹಕಹಯಹ ಭಸಹಂಕುವಹ  
ಷೇತಹ ಚ ಭಲಹ ವಹವ ದುಮನಹಭಲಹ ಚ ೈಶಣೇ (4) 
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ಚಂರ್ದಯಕಹ ಚಂದಯದನಹ ಚಂದಯಲಖಹಬ್ಶತಹ 
ಷಹತಿಯೇ ಷುಯಷಹ ದೇ ರ್ದಹಮಲಂಕಹಯಬ್ಶತಹ (5) 

 
ಹಗದೇ ಷುಧಹ ತಿೇಹಯ ಭಸಹಬದಹಯ ಭಸಹಫಲಹ 

ಬ್ ಗದಹ ಬಹಯತಿೇ ಬಹಭಹ ಗ್ ಂದಹ ಗ್ ಭತಿೇ ವಹ (6) 
 

ಜಟಿಲಹ ಂಧಮಹಷಹ ಚ ಂಧಹಮಚಲಯಹಜಿತಹ 
ಚಂಡಿಕಹ ೈಶಣೇ ಫಹಯಸಮ ಫಯಸಭಸಹನೈಕಷಹಧನಹ (7) 

 
ಷ ದಹಮಿರ್ನೇ ಷುಧಹಭ್ತಿಥಷುುಬದಹಯ ಷುಯೂಜಿತಹ 
ಷುಹಷರ್ನೇ ಷುನಹಷಹ ಚ ರ್ನದಹಯ ದಭಲ್ ಚನಹ (8) 

 
ದಹಮಯ್ಹ ವಹಲಹಹೇ ಫಯಸಭಜಹಮಹ ಭಸಹಪಲಹ 

ತಯಯೇಭ್ತಿೇಥ ತಿಯಕಹಲಸಹ ತಿಯಗುಣಹ ವಹಷರಯ್ರ್ಣಿೇ (9) 
 

ವುಂಬಹಷುಯಯಭರ್ಥರ್ನೇ ವುಬದಹ ಚ ಷಹಥತಿಭಕಹ 
ಯಕತಬಿೇಜರ್ನಸಂತಿಯೇ ಚ ಚಹಭುಂಡಹ ಚಹಂಬಿಕಹ ತಥಹ (10) 

 
ಭುಂಡಕಹಮ ಯಸಯಣಹ ಧ್ಭಯಲ್ ಚನಭದಥನಹ 

ಷಥದಷುತತಹ ಷ ಭಹಮ ಷುಯಹಷುಯನಭಷೃತಹ (11) 
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ಕಹಲಯಹತಿಯೇ ಕಲಹಧಹಯಹ ಯ್ ಷ ಬಹಗಮದಹಯರ್ನೇ 
ಹಗದೇ ಚ ಯಹಯ್ ಸಹ ಹಯಹಸೇ ಹರಿಜಹಷನಹ (12) 

 
ಚಿತಹಯಂಫಯಹ ಚಿತಯಗಂಧಹ ಚಿತಯಭಹಲಮಬ್ಶತಹ 

ಕಹಂತಹ ಕಹಭಯದಹ ಂದಹಮ ದಹಮಧಯಹ ಷ್ೂಜಿತಹ (13) 
 

ವವತಹಷನಹ ರ್ನೇಲಬುಜಹ ಚತುಥಗಥಪಲಯದಹ 
ಚತುಯಹನನಷಹಭಹಯಜಹಮ ಯಕತಭಧಹಮ ರ್ನಯಂಜನಹ (14) 

 

ಸಂಷಹಷನಹ ರ್ನೇಲಜಂಿ ಫಯಸಭಶುಣವಹತಿಭಕಹ 
ಎಂ ಷಯಷವತಿೇ ದೇಹಮ ನಹಭಹನಭಶ್ ಟತತಯವತಮ್ (15) 

 
ಇತಿ ವಯೇ ಷಯಷವತಮಶ್ ಟೇತತಯವತನಹಭಷ್ ತತಯಮ್ ಷಂೂಣಥಮ್ 
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ಷಥ ಭಂಗಲ ಭಹಂಗಲಮೇ ವೇ ಷಹಥಥಥ ಷಹರ್ಧಕೇ 
ವಯಣಮೇ ತಯಮಂಫಕೇ ಗ ರಿೇ ನಹಯಹಮಣಿ ನಮೇಷುತತ (1) 

 
                               

           ಮ          ನಮೇಷುತತ (2) 
 

                           
                             

 
ಜ         ನಮೇಷುತತ 
ಜ         ನಮೇಷುತತ 
ಜ         ನಮೇಷುತತ 
ಜ         ನಮೇಷುತತ || 
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ದುರ್ಥ ಄ಷ ್ ಟೇತ್ತರ ಶತ್ ನಮ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 

ದುಗಹಥ ವಹ ಭಸಹಲಹಿೇ-ಭಥಸಹಗ ರಿೇ ಚ ಚಂಡಿಕಹ 
ಷಥಸಹ ಷಥಲ್ ೇಕೇವೇ ಷಥಕಭಥಪಲಯದಹ (1) 

 
ಷಥತಿೇಥಥಭಯೇ ುಣಹಮ ದೇಯೇರ್ನ-ಯಯೇರ್ನಜಹ 
ಬ್ಮಿಜಹ ರ್ನಗುಥಣಹಧಹಯವ಼ತವಹಚರ್ನೇವವರಿೇ ತಥಹ (2) 

 
ರ್ನಗುಥಣಹ ರ್ನಯಸಂಕಹಯಹ ಷಥಗಥಭರ್ದಥರ್ನೇ 

ಷಥಲ್ ೇಕರ್ಯಮಹ ಹಣಿೇ ಷಥದಹಮರ್ಧದೇತಹ (3) 
 

ಹಥತಿೇ ದೇಭಹತಹ ಚ ರ್ನೇವಹ ಂಧಮಹಷರ್ನೇ 
ತೇಜ್ೇತಿೇ ಭಸಹಭಹತಹ ಕ್ೇಟಿಷ್ಮಥಷಭಯಬಹ (4) 
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ದೇತಹ ಸನಯ್ಹ ಚ ಷಯ್ ೇಜಹ ಣಥಯ್ರ್ಣಿೇ 
ಗುಣಹವಯಮಹ ಗುಣಭಧಹಮ ಗುಣತಯಮಜಿಥತಹ (5) 

 
ಕಭಥಸಹನಯದಹ ಕಹಂತಹ ಷಥಷಂಸಹಯಕಹರಿಣಿೇ  

ಧಭಥಸಹನಹ ಧಭಥರ್ನಶಹಟ ಷಥಕಭಥಜಿಥತಹ (6) 
 

ಕಹಭಹಹೇ ಕಹಭಷಂಸತಿಯೇಥ ಕಹಭಕ್ಯೇಧಜಿಥತಹ 
ವಹಂಕರಿೇ ವಹಂಬೇ ವಹಂತಹ ಚಂದಯಷ್ಮಹಥಾನಲ್ ೇಚನಹ (7) 

 
ಷುಜಮಹ ಜಮಬ್ಮಿಶಹಠ ಜಹಸನೇ ಜನೂಜಿತಹ 

ವಹಷಹರ ವಹಷರಭಮಹ ರ್ನತಹಮ ವುಬಹ ಚಂದಹಯಧಥಭಷತಕಹ (8) 
 

ಬಹಯತಿೇ ಬಹಯಭರಿೇ ಕಲಹ ಕಯಹಳೇ ಕೃಶಣರ್ಂಗಳಹ 
ಫಹಯಸಮ ನಹಯಹಮಣಿೇ ಯ ರ್ದಯೇ ಚಂದಹಯಭೃತರಿೃತಹ (9) 

 
ಜಮೇಶಠೇಂರ್ದಯಹ ಭಸಹಭಹಮಹ ಜಗತುೆಶಹಟಯರ್ಧಕಹರಿಣಿೇ 

ಫಯಸಹಭಂಡಕ್ೇಟಿಷಂಷಹಥನಹ ಕಹಮಿರ್ನೇ ಕಭಲಹಲಮಹ (10) 
 

ಕಹತಹಮಮರ್ನೇ ಕಲಹತಿೇತಹ ಕಹಲಷಂಸಹಯಕಹರಿಣಿೇ 
ಯೇಗರ್ನಶಹಠ ಯೇಗಗಭಹಮ ಯೇಗಧಮೇಮಹ ತಷವರ್ನೇ (11) 
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ಸಹನಯ್ಹ ರ್ನಯಹಕಹಯಹ ಬಕಹತರ್ಭೇಶಟಪಲಯದಹ 
ಬ್ತಹತಿಭಕಹ ಬ್ತಭಹತಹ ಬ್ತೇವಹ ಬ್ತಧಹರಿಣಿೇ (12) 

ಷವಧಹನಹರಿೇಭಧಮಗತಹ ಶಡಹಧಹಯಹರ್ದರ್ಧಥರ್ನೇ 
ಮೇಸತಹಂವುಬಹ ವುಬಹಯ ಷ್ಷಹಿ ಭಹತಹಯ ರ್ನಯಹಲಷಹ (13) 

 
ರ್ನಭನಗಹ ರ್ನೇಲಷಂಕಹವಹ ರ್ನತಹಮನಂದಹ ಸಯಹ ಯಹ 

ಷಥಸಹನಯದಹನಂದಹ ಷತಹಮ ದುಲಥಬಯ್ರ್ಣಿೇ (14) 
 

ಷಯಷವತಿೇ ಷಥಗತಹ ಷಹಥರ್ಭೇಶಟಯದಹಯರ್ನೇ 
ಇತಿ ವಯೇದುಗಹಥಶ್ ಟೇತತಯ ವತನಹಭಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂೂಣಥಮ್ (15) 
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ಮಹಿಷಸುರಮರ್ದಥನೇ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 

ಅಯ ಾರಿನಂರ್ದರ್ನ ನಂರ್ದತಮೇರ್ದರ್ನ ವವ-ನ್ ೇರ್ದರ್ನ ನಂದನುತೇ 
ಾರಿಯ ಂಧಮ-ವಯ್ ೇಽರ್ಧ-ರ್ನಹಷರ್ನ ಶುಣ-ಲಹಷರ್ನ ಜಿಶುಣನುತೇ 
ಬಗತಿ ಸೇ ವತಿಕಂಠ-ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಬ್ರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಬ್ರಿಕೃತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (1) 
 

ಷುಯಯ-ಸಶಥಣಿ ದುಧಥಯ-ಧಶಥಣಿ ದುಭುಥಖ-ಭಶಥಣಿ ಸಶಥಯತೇ 
ತಿಯಬುನ-ಪೇಶಣಿ ವಂಕಯ-ತ್ ೇಶಣಿ ಕಲಭಶ-ಮೇಶಣಿ ು್ೇಶಯತೇ 

ದನುಜ-ರ್ನಯ್ ೇಶಣಿ ರ್ದತಿಷುತ-ಯ್ ೇಶಣಿ ದುಭಥದ-ವೃೇಶಣಿ ಷಂಧುಷುತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (2) 
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ಅಯ ಜಗದಂಫ ಭದಂಫ ಕದಂಫನ-ರ್ಯಮಹಷರ್ನ ಸಹಷಯತೇ 
ವಖರಿ-ವಯ್ ೇಭಣಿ ತುಂಗ-ಸಭಹಲಮ-ವೃಂಗರ್ನಜಹಲಮ-ಭಧಮಗತೇ 
ಭಧುಭಧುಯೇ ಭಧು-ಕೈಟಬ-ಗಂಜಿರ್ನ ಕೈಟಬ-ಬಂಜಿರ್ನ ಯಹಷಯತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (3) 
 

ಅಯ ವತಖಂಡ-ಖಂಡಿತ-ಯುಂಡ-ತುಂಡಿತ-ವುಂಡ-ಗಜಹರ್ಧತೇ 
ರಿು-ಗಜ-ಗಂಡ-ದಹಯಣ-ಚಂಡಯಹಕಯಭ-ವ ಂಡ-ಭೃಗಹರ್ಧತೇ 
ರ್ನಜ-ಬುಜದಂಡ-ರ್ನಹಟಿತ-ಚಂಡ-ರ್ನಹಟಿತ-ಭುಂಡ-ಬಟಹರ್ಧತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (4) 
 

ಅಯ ಯಣದುಭಥದ-ವತುಯ-ಧ್ ೇರ್ದತ-ದುಧಥಯ-ರ್ನಜಥಯ-ವ಼ತ-ಬೃತೇ 
ಚತುಯ-ಚಹಯ-ಧುರಿೇಣ-ಭಸಹವಮ-ದ್ತ-ಕೃತ-ಯಭಥಹರ್ಧತೇ 

ದುರಿತ-ದುರಿೇಸ-ದುಯಹವಮ-ದುಭಥತಿ-ದಹನ-ದ್ತ-ಕೃತಹಂತಭತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (5) 

 
ಅಯ ರ್ನಜ ಸುಂಕೃತಿಭಹತಯ-ರ್ನಯಹಕೃತ-ಧ್ಭಯಲ್ ೇಚನ-ಧ್ಭಯವತೇ 
ಷಭಯ-ವೃೇಶತ-ವೃೇಣಿತಬಿೇಜ-ಷಭುದಬವೃೇಣಿತ-ಬಿೇಜ-ಲತೇ 
ವ-ವ-ವುಂಬರ್ನವುಂಬ-ಭಸಹಸ-ತರ್ಥತ-ಬ್ತರ್ವಹಚ-ತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (6) 
 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 24 

 

ಧನುಯನುಷಂಗಯಣ-ವಣ-ಷಂಗ-ರಿಷುಪಯದಂಗ-ನಟತುಟಕೇ 
ಕನಕ-ರ್ವಂಗ-ೃಶತು-ರ್ನಶಂಗ-ಯಷದಬಟ-ವೃಂಗ-ಸತಹಟುಕೇ 

ಕೃತ-ಚತುಯಂಗ-ಫಲಹತಿ-ಯಂಗ-ಘಟದ್-ಫಸುಯಂಗ-ಯಟದ್-ಫಟುಕೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (7) 

 
ಅಯ ವಯಣಹಗತ-ೈರಿಧ್-ಯೇಯಯಹಬಮ-ದಹಯಕಯೇ 

ತಿಯಬುನಭಷತಕ-ವೃಲ-ಯ್ ೇರ್ಧ-ವಯ್ ೇರ್ಧ-ಕೃತಹಽಭಲ-ವೃಲಕಯೇ 
ದುಮಿ-ದುಮಿ-ತಹಭಯ-ದುಂದುರ್ಭ-ನಹದ-ಭಸ್ ೇ-ಭುಖರಿೇಕೃತ-ರ್ದಙ್ನಕಯೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (8) 

 
ಷುಯಲಲನಹ-ತತಥೇಯ-ತಥೇಯ-ತಥಹರ್ಭನಯೇದಯ-ನೃತಮ-ಯತೇ 
ಸಹಷಲಹಷ-ಸುಲಹಷ-ಭಯಯಣ-ತಹತಥಜನೇಮಿತ-ಯೇಭಬಯೇ 
ರ್ಧಮಿ಼ಟ-ರ್ಧಕುಟ-ರ್ಧಕುಟ-ರ್ಧಮಿಧವರ್ನ-ು್ೇಯಭೃದಂಗ-ರ್ನನಹದಯತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (9) 
 

ಜಮ-ಜಮ-ಜಮ-ಜಯೇ-ಜಮ-ವಫದ-ಯಷುತತಿ-ತತಯ-ವವನುತೇ 
ಝಣಝಣ-ಝಂಝಮಿ-ಝಂಕೃತ-ನ್ುಯ-ವಂಜಿತ-ಮೇಸತಬ್ತತೇ 

ನಟಿತ-ನಟಹಧಥ-ನಟಿೇನಟ-ನಹಮಕ-ನಹಟಕನಹಟಿತ-ನಹಟಮಯತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (10) 
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ಅಯ ಷುಭನೌಃ ಷುಭನೌಃ ಷುಭನೌಃ ಷುಭನೌಃ ಷುಭನ್ ೇಸಯ ಕಹಂತಿಮುತೇ 
ವಯತಯಜರ್ನೇಯಜ-ರ್ನೇಯಜ-ರ್ನೇಯಜರ್ನೇ-ಯಜರ್ನೇಕಯ-ಕರೃತೇ 

ಷುನಮನಬಯಭ-ಯಬಯ-ಭಯ-ಬಯಭಯ-ಬಯಭ-ಯಬಯಭಯಹರ್ಧತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (11) 

 
ಭಸತ-ಭಸಹಸ-ಭಲಲಭತಲಲಕ-ಭಲಲತ-ಯಲಲಕ-ಭಲಲ-ಯತೇ 
ಯಚಿತಲಲಕ-ಲಲಕ-ಭಲಲಕ-ಝಲಲಕ-ರ್ಭಲಲಕ-ಗಥೃತೇ 

ಷತ-ಕೃತಫುಲಲ-ಷಭುಲಲಷತಹಽಯುಣ-ತಲಲಜ-ಲಲ-ಷಲಲಲತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (12) 

 
ಅಯಳ-ಗಂಡಗಳನಭದ-ಮೇದುಯ-ಭತತ-ಭತಂಗಜಯಹಜ-ತೇ 
ತಿಯಬುನ-ಬ್ಶಣಬ್ತ-ಕಳಹರ್ನರ್ಧಯ್-ಯೇರ್ನರ್ಧಯಹಜಷುತೇ 

ಅಯ ಷುದತಿೇಜನ-ಲಹಲಷ-ಭಹನಷ-ಮೇಸನ-ಭನಭಧಯಹಜ-ಷುತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ  (13) 

 
ಕಭಲದಳಹಭಲ-ಕ್ೇಭಲ-ಕಹಂತಿ-ಕಲಹಕಲತಹಽಭಲ-ಬಹಲತಲೇ 
ಷಕಲ-ಲಹಷಕಳಹ-ರ್ನಲಮಕಯಭ-ಕೇಳಕಲತ್-ಕಲಸಂಷಕುಲೇ 

ಅಲಕುಲ-ಷಂಕುಲ-ಕುಲಮಭಂಡಲ-ಭ ಳಮಿಲದ್-ಕುಲಹಲಕುಲೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (14) 
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ಕಯ-ಭುಯಳೇ-ಯ-ೇಜಿತ-ಕ್ಜಿತ-ಲಜಿಜತ-ಕ್ೇ಼ಲ-ಭಂಜುಯುತೇ 
ಮಿಲತ-ಮಿಲಂದ-ಭನ್ ೇಸಯ-ಗುಂಜಿತ-ಯಂಜಿತ-ವೈಲರ್ನಕುಂಜ-ಗತೇ 

ರ್ನಜಗಣಬ್ತ-ಭಸಹವಫರಿೇಗಣ-ಯಂಗಣ-ಷಂಬೃತ-ಕೇಳತತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (15) 

 
ಕಟಿತಟ-ರ್ೇತ-ದುಕ್ಲ-ಚಿತಯ-ಭಮ್ಖ-ತಿಯಷೃತ-ಚಂದಯಯುಚೇ 

ಯಣತಷುಯಹಷುಯ-ಭ ಳಭಣಿಷುಪಯದ್-ಅಂವುಲಷನ್-ನಖಷಹಂದಯಯುಚೇ 
ಜಿತ-ಕನಕಹಚಲಭ ಳ-ಭದ್ ೇಜಿಥತ-ರ್ನಜಥಯಕುಂಜಯ-ಕುಂಬ-ಕುಚೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (16) 
 

ಜಿತ-ಷಸಷಯಕಯೈಕ-ಷಸಷಯಕಯೈಕ-ಷಸಷಯಕಯೈಕನುತೇ 
ಕೃತ-ಷುಯತಹಯಕ-ಷಂಗಯ-ತಹಯಕ ಷಂಗಯ-ತಹಯಕಷ್ನು-ಷುತೇ 

ಷುಯಥ-ಷಭಹರ್ಧ-ಷಭಹನ-ಷಭಹರ್ಧ-ಷಭಹರ್ಧಷಭಹರ್ಧ-ಷುಜಹತ-ಯತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (17) 

 
ದಕಭಲಂ ಕಯುಣಹರ್ನಲಯೇ ರಿಷಮತಿ ಯೇಽನುರ್ದನಂ ನ ವೇ 
ಅಯ ಕಭಲೇ ಕಭಲಹರ್ನಲಯೇ ಕಭಲಹರ್ನಲಮೌಃ ಷ ಕಥಂ ನ ಬೇತ್ 
ತ ದಮೇ ಯಂದ-ಮಿತಮನುವೇಲಮತ್ ೇ ಭಭ ಼ಂ ನ ವೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (18) 
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ಕನಕಲಷತುಲ-ಷಂಧುಜಲೈಯನುಶಂಜತಿ ತ ಗುಣಯಂಗಬುಂ 
ಬಜತಿ ಷ ಼ಂ ನು ವಚಿೇಕುಚಕುಂಬತ-ತಟಿೇರಿ-ಯಂಬ-ಷುಖಹನುಬಮ್ 

ತ ಚಯಣಂ ವಯಣಂ ಕಯಹಣಿ ನತಹಭಯಹಣಿ ರ್ನಹವ ವಂ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (19) 

 
ತ ಭಲೇಽಂಂದುಕಲಂ ದನೇಂದುಭಲಂ ಷಕಲಂ ನನು ಕ್ಲಮತೇ 
಼ಭು ುಯುಸ್ತ-ುರಿೇಂದುಭುಽೇ-ಷುಭುಽೇರ್ಭಯಷ -ಭುಽೇ-಼ಯಮತೇ 
ಭಭ ತು ಭತಂ ವನಹಭ-ಧನೇ ಬತಿೇ-ಕೃಮಹ ಼ಭುತ ಼ಯಮತೇ 
ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (20) 

 
ಅಯ ಭಯ ರ್ದೇನದಮಹಳುತಮಹ ಕಯುಣಹಯಮಹ ಬತಮಭುಮೇ 
ಅಯ ಜಗತ್ ೇ ಜನರ್ನೇ ಕೃಮಹಷ ಮಥಹಷ ತಥಹನುಮಿತಹಷ ಯಮೇ 
ಮದುಚಿತಭತಯ ಬತುಮಯರಿೇ ಕುಯುತಹ-ದುಯುತಹಭಹ-ಕುಯುತೇ 

ಜಮ ಜಮ ಸೇ ಭಸಶಹಷುಯ-ಭರ್ದಥರ್ನ ಯಭಮಕರ್ದಥರ್ನ ವೈಲಷುತೇ (21) 
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ಗಂರ್ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

ರಚನ : ಆರ್ದ ವಂಕಯಹಚಹಮಥ 
 

ದೇ! ಷುಯೇವವರಿ! ಬಗತಿ! ಗಂಗೇ ತಿಯಬುನತಹರಿಣಿ ತಯಳತಯಂಗೇ  
ವಂಕಯಭ ಳಸಹರಿಣಿ ಭಲೇ ಭಭ ಭತಿಯಹಷಹತಂ ತ ದಕಭಲೇ (1) 

 
ಬಹಾೇಯರ್ಥಷುಖದಹಯರ್ನ ಭಹತಷತ ಜಲಭಸಭಹ ರ್ನಗಮೇ ಖಹಮತೌಃ  

ನಹಸಂ ಜಹನೇ ತ ಭಸಭಹನಂ ಹಸ ಕೃಹಭಯ ಭಹಭಸಹನಮ್ (2) 
 

ಸರಿದಹದಮತಯಂಾಣಿ ಗಂಗೇ ಸಭಧುಭುಕಹತಧಳತಯಂಗೇ  
ದ್ರಿೇಕುಯು ಭಭ ದುಶೃತಿಬಹಯಂ ಕುಯು ಕೃಮಹ ಬಷಹಗಯಹಯಮ್ (3) 

 
ತ ಜಲಭಭಲಂ ಯೇನ ರ್ನರ್ೇತಂ ಯಭದಂ ಖಲು ತೇನ ಗೃಸೇತಮ್  
ಭಹತಗಥಂಗೇ ತವಯ ಯೇ ಬಕತೌಃ ಼ಲ ತಂ ದಯಶುಟಂ ನ ಮಭೌಃ ವಕತೌಃ (4) 
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ತಿತ್ ೇದಹಧರಿಣಿ ಜಹಸನ ಗಂಗೇ ಖಂಡಿತ ಾರಿಯಭಂಡಿತ ಬಂಗೇ  
ರ್ಭೇಶಭಜನರ್ನ ಸೇ ಭುರ್ನಯಕನಮೇ ತಿತರ್ನಹರಿಣಿ ತಿಯಬುನ ಧನಮೇ (5) 

 
ಕಲಲತಹಮಿ ಪಲದಹಂ ಲ್ ೇಕೇ ಯಣಭತಿ ಮಷಹತವಂ ನ ತತಿ ವೃೇಕೇ  
ಹಯಹಹಯಸಹರಿಣಿ ಗಂಗೇ ಭುಖಮುತಿ ಕೃತತಯಲಹಹಂಗೇ (6) 

 
ತ ಚೇನಹಭತೌಃ ಷ್ ಯೇತೌಃ ಷಹನತೌಃ ುನಯರ್ ಜಠಯೇ ಷ್ ೇರ್ ನ ಜಹತೌಃ  
ನಯಕರ್ನಹರಿಣಿ ಜಹಸನ ಗಂಗೇ ಕಲುಶನಹವರ್ನ ಭಸಮೇತುತಂಗೇ (7) 

 
ುನಯಷದಂಗೇ ುಣಮತಯಂಗೇ ಜಮ ಜಮ ಜಹಸನ ಕಯುಣಹಹಂಗೇ  
ಇಂದಯಭುಕುಟಭಣಿಯಹಜಿತಚಯಣೇ ಷುಖದೇ ವುಬದೇ ಬೃತಮವಯಣಮೇ (8) 

 
ಯ್ ೇಗಂ ವೃೇಕಂ ತಹಂ ಹಂ ಸಯ ಮೇ ಬಗತಿ ಕುಭತಿಕಲಹಮ್  
ತಿಯಬುನಷಹಯೇ ಷುಧಹಸಹಯೇ ತವಭಷ ಗತಿಭಥಭ ಖಲು ಷಂಷಹಯೇ (9) 

 
ಅಲಕಹನಂದೇ ಯಭಹನಂದೇ ಕುಯು ಕಯುಣಹಭಯ ಕಹತಯಂದಮೇ  

ತ ತಟರ್ನಕಟೇ ಮಷಮ ರ್ನಹಷೌಃ ಖಲು ೈಕುಂಠೇ ತಷಮ ರ್ನಹಷೌಃ (10) 
 

ಯಮಿಸ ರ್ನೇಯೇ ಕಭಠ್ ೇ ಮಿೇನೌಃ ಼ಂ ಹ ತಿೇಯೇ ವಯಟೌಃ ಹೇಣೌಃ  
ಅಥಹವವಚ್ೇ ಭಲನ್ ೇ ರ್ದೇನಷತ ನ ಸ ದ್ಯೇ ನೃತಿಕುಲೇನೌಃ (11) 
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ಬ್ ೇ ಬುನೇವವರಿ ುಣಮೇ ಧನಮೇ ದೇ ದಯಭಯ ಭುರ್ನಯಕನಮೇ  
ಗಂಗಹಷತಮಿಭಭಭಲಂ ರ್ನತಮಂ ಠತಿ ನಯ್ ೇ ಮೌಃ ಷ ಜಮತಿ ಷತಮಮ್ (12) 

 
ಯೇಶಹಂ ಸೃದಯೇ ಗಂಗಹ ಬ಼ತಷತೇಶಹಂ ಬತಿ ಷದಹ ಷುಖಭು಼ತೌಃ  
ಭಧುಯಹಕಂತಹ ಂಝಟಿಕಹರ್ಭೌಃ ಯಭಹನಂದಕಲತಲಲತಹರ್ಭೌಃ (13) 

 
ಗಂಗಹಷ್ ತೇತಯಮಿದಂ ಬಷಹಯಂ ಹಂಛಿತಪಲದಂ ಭಲಂ ಷಹಯಮ್  

ವಂಕಯಷೇಕ ವಂಕಯ ಯಚಿತಂ ಠತಿ ಷುಽೇೌಃ ತ ಇತಿ ಚ ಷಭಹತೌಃ (14) 
 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 32 

 

 
ಮಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಄ಷಟಕಂ 

ನಭಷತೇಽಷುತ ಭಸಹಭಹಯೇ ವಯೇರ್ೇಠೇ ಷುಯೂಜಿತೇ   
ವಂಖಚಕಯ ಗದಹಸಷತೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (1) 

 
ನಭಷತೇ ಗಯುಡಹಯ್ಢೇ ಕ್ೇಲಹಷುಯ ಬಮಂಕರಿ  

ಷಥಹಸಯೇ ದೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (2) 
 

ಷಥಸೇ ಷಥಯದೇ ಷಥ ದುಶಟ ಬಮಂಕರಿ  
ಷಥದುೌಃಖ ಸಯೇ ದೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (3) 

 
ಷರ್ದಧ ಫುರ್ದಧ ಯದೇ ದೇ ಬು಼ತ ಭು಼ತ ಯದಹಯರ್ನ  

ಭಂತಯ ಭ್ತೇಥ ಷದಹ ದೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (4) 
 

ಆದಮಂತ ಯಸತೇ ದೇ ಆರ್ದವ಼ತ ಭಸೇವವರಿ  
ಯೇಗಸೇ ಯೇಗ ಷಂಬ್ತೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (5) 
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ಷ್ಥಲ ಷ್ವಿ ಭಸಹಯ ದಯೇ ಭಸಹವ಼ತ ಭಸ್ ೇದಯೇ  
ಭಸಹ ಹ ಸಯೇ ದೇ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (6) 

 
ದಹಭಷನ ಷಥತೇ ದೇ ಯಫಯಸಭ ಷವಯ್ರ್ಣಿ  

ಯಮೇವ ಜಗನಹಭತೌಃ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (7) 
 

ವವೇತಹಂಫಯಧಯೇ ದೇ ನಹನಹಲಂಕಹಯ ಬ್ಶತೇ  
ಜಗಷಥತೇ ಜಗನಹಭತೌಃ ಭಸಹಲಹಿ ನಮೇಽಷುತ ತೇ (8) 

 
ಭಸಹಲವಿಶಟಕಂ ಷ್ ತೇತಯಂ ಮೌಃ ಠೇದ್ ಬ಼ತಭಹನ್ ನಯೌಃ  
ಷಥ ಷರ್ದಧ ಭಹಪನೇತಿ ಯಹಜಮಂ ಹಯಪನೇತಿ ಷಥದಹ (9) 

 
ಏಕಕಹಲೇ ಠೇರ್ನನತಮಂ ಭಸಹಹ ನಹವನಮ್  

ರ್ದವಕಹಲಂ ಮೌಃ ಠೇರ್ನನತಮಂ ಧನ ಧಹನಮ ಷಭರ್ನವತೌಃ (10) 
 

ತಿಯಕಹಲಂ ಮೌಃ ಠೇರ್ನನತಮಂ ಭಸಹವತುಯ ನಹವನಮ್  
ಭಸಹಲಹಿೇ ಬಥೇನ್-ರ್ನತಮಂ ಯಷನಹನ ಯದಹ ವುಬಹ (11) 

 
 ಇಂತಮಕೃತ ವಯೇ ಭಸಹಲಷಹಿಯಶಟಕ ಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂೂಣಥಮ್ 
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  ಮನ                                  ಮಮ    
ಮ                     ಮ ಜ            ನ       
   ಜ                                        

ಜ  ಜ     ಮ     ನ                        (1) 

  ನ     
                                    ಮ    
     ಮ     ಮ          ಮ         ಮ   ನ      
ಮ            ಜ                           

ಜ  ಜ     ಮ     ನ         ನ                (2) 
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ಜ                      ಮ           ಮ   ಮ    
                         ನ           ನ       
                        ಜ                

ಜ  ಜ     ಮ      ನ                            (3) 

 ಜ    
ಜ  ಜ                                ಮ    
   ಜ                    ಜನ ಮ         ನ      
                                            

ಜ  ಜ     ಮ     ನ        ಜ                     (4) 

    ನ    
                                ನಮ    
                                     ನನ      
                 ಮ          ನ                 

ಜ  ಜ     ಮ     ನ           ನ                (5) 

 ಜ     
ಜ   ಮ                  ನ        ನಮ    
 ನ  ನ ಮ         ಮ                     ನ       
 ನ                                 ನ       

ಜ  ಜ     ಮ     ನ        ಜ                 (6) 
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                                        ಮ    
ಮ ಮ                                 ಮ      
ನ           ಮ                            

ಜ  ಜ     ಮ     ನ                             (7) 

 ನ    
              -                       ಮ    
  ಮ  ಮ      ಮ      ಮ      ಮ                 ನ      
                                                

ಜ  ಜ     ಮ     ನ        ನ                     (8) 

      
                ನಮ               ಮ        
                                     

                                   ಜ     
ಜ                   ಮ         ಮ        
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ಕನಕಧರ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 
ಂದೇ ಂದಹಯು ಭಂದಹಯ ಮಿಂರ್ದ ಯಹನಂದ ಕಂದಲಂ 
ಅಭಂದಹನಂದ ಷಂದ್ ೇಸ ಫಂಧುಯಂ ಷಂಧುಯಹನನಮ್ 

 
ಅಂಗಂ ಸಯೇೌಃ ುಲಕ ಬ್ಶಣ ಭಹವಯಮಂತಿೇ  
ಬೃಂಗಹಂಗನೇ ಭುಕುಳಹಬಯಣಂ ತಭಹಲಮ್  
ಅಂಾೇಕೃತಹಽಲ ಬ್ತಿ ಯಹಂಗಲೇಲಹ  

ಭಹಂಗಲಮದಹಷುತ ಭಭ ಭಂಗಳ ದೇತಹಮಹೌಃ (1) 
 

ಭುಗಹಧ ಭುಸುಥದಧತಿೇ ದನೇ ಭುಯಹಯೇೌಃ  
ಯೇಭತಯಹ ಯಣಿಸತಹರ್ನ ಗತಹಗತಹರ್ನ  

ಭಹಲಹದೃವೃೇ ಭಥಧುಕರಿೇ ಭಸ್ ೇತಲೇ ಮಹ  
ಷಹ ಮೇ ವಯಮಂ ರ್ದವತು ಷಹಗಯ ಷಂಬಹಹ ಮಹೌಃ (2) 
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ವಹವಭಯೇಂದಯ ದ ಬಯಭ ದಹನದವ  
ಭಹನಂದ ಸೇತು ಯರ್ಧಕಂ ಭುಯರ್ದವಶ್ ೇರ್  
ಈಶರ್ನನಶೇದತು ಭಯ ವಣ ಮಿೇವಣಹಥಥಂ 

ಇಂರ್ದೇಯ್ ೇದಯ ಷಸ್ ೇದಯ ಮಿಂರ್ದಮಹ ಮಹೌಃ (3) 
 

ಆಮಿೇಲತಹವ ಭರ್ಧಗಮಭ ಭುದಹ ಭುಕುಂದ  
ಭಹನಂದ ಕಂದ ಭರ್ನಶೇಶ ಭನಂಗ ನೇತಯಮ್  

ಅಕೇಕಯ ಷಥತ ಕರ್ನೇರ್ನಕ ದಭನೇತಯಂ  
ಬ್ತಮೈ ಬನಭಭ ಬುಜಂಗ ವಮಹಂಗನಹ ಮಹೌಃ (4) 

 
ಫಹಸವಂತಯೇ ಭಧುಜಿತೌಃ ವಯತಕ ಷುತಬೇ ಮಹ  
ಸಹಯಹಳೇ ಸರಿರ್ನೇಲಭಯೇ ಬಹತಿ  
ಕಹಭಯದಹ ಬಗತ್ ೇಽರ್ ಕಟಹವಭಹಲಹ  

ಕಳಹಮಣ ಭಹಸತು ಮೇ ಕಭಲಹಲಮಹ ಮಹೌಃ (5) 
 

ಕಹಲಹಂಫುದಹಳ ಲಲತ್ ೇಯಷ ಕೈಟಬಹಯೇೌಃ  
ದಹಯಹಧಯೇ ಷುಪಯತಿ ಮಹ ತಟಿದಂಗ ನೇ  
ಭಹತಷುಭಷತ ಜಗತಹಂ ಭಸರ್ನೇಮಭ್ತಿಥೌಃ  

ಬದಹಯಣಿ ಮೇ ರ್ದವತು ಬಹಗಥ ನಂದನಹ ಮಹೌಃ (6) 
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ಹಯತಂ ದಂ ಯಥಭತೌಃ ಖಲು ಮತಱಬಹಹತ್  
ಭಹಂಗಲಮ ಬಹಜಿ ಭಧುಭಹರ್ಥರ್ನ ಭನಭಥೇನ  
ಭಮಮತೇ ತತರ್ದಸ ಭಂಥಯ ಮಿೇವಣಹಥಥಂ  

ಭಂದಹಲಷಂ ಚ ಭಕಯಹಲಮ ಕನಮಕಹ ಮಹೌಃ (7) 
 

ದದಹಮದದಮಹನು ನ್ ೇ ದಯಣಹಂಫು ಧಹಯಹ  
ಭಷಭನನ ಼ಂಚನ ಸಂಗ ವವ  ಶಣಣೇ  

ದುಶಭಭಥ ಘಭಥ ಭರ್ನೇಮ ಚಿಯಹಮ ದ್ಯಂ  
ನಹಯಹಮಣ ಯಣಯರ್ನೇ ನಮನಹಂಫು ಹಸೌಃ (8) 

 
ಇಶಹಟ ವಶಟ ಭತಯೇರ್ ಮಮಹ ದಮಹದಯಥ  
ದೃಶಹಟಯ ತಿಯಶಟ ದಂ ಷುಲಬಂ ಲಬಂತೇ   
ದೃಶಟೌಃ ಯಸೃಶಟ ಕಭಲ್ ೇದಯ ರ್ದೇರ್ತ ರಿಶಹಟಂ  

ುಶಟ ಕೃಶೇಶಟ ಭಭ ುಶುಯ ಶಟಯಹ ಮಹೌಃ (9) 
 

ಾೇಧಥ ತೇತಿ ಗಯುಡದವಜ ಷುಂದರಿೇತಿ  
ವಹಕಂಬರಿೇತಿ ವವವೇಖಯ ಲಲಬೇತಿ  

ಷೃಶಟ ಷಥತಿ ಯಳಮ ಕೇಳಶು ಷಂಷಥತಹಯೈ  
ತಷಮೈ ನಭ ಷರಬುನೈಕ ಗುಯ್ ೇ ಷತಯುಣಮೈ (10) 
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ವುಯತಮೈ ನಮೇಽಷುತ ವುಬಕಭಥ ಪಲಯವೃತಮೇ  
ಯತಮೈ ನಮೇಽಷುತ ಯಭಣಿೇಮ ಗುಣಹಣಥಹಯೈ  
ವಕಯೈ ನಮೇಽಷುತ ವತತಯ ರ್ನಕೇತನಹಯೈ  

ುಶಟಯೈ ನಮೇಽಷುತ ುಯುಶ್ ೇತತಭ ಲಲಬಹಯೈ (11) 
 

ನಮೇಽಷುತ ನಹಳೇಕ ರ್ನಬಹನನಹಯೈ  
ನಮೇಽಷುತ ದುಗ್ ದೇದರ್ಧ ಜನಭಬ್ಮಮೈ  

ನಮೇಽಷುತ ಷ್ ೇಭಹಭೃತ ಷ್ ೇದಯಹಯೈ  
ನಮೇಽಷುತ ನಹಯಹಮಣ ಲಲಬಹಯೈ (12) 

 
ನಮೇಽಷುತ ಸೇಭಹಂಫುಜ ರ್ೇಠಿಕಹಯೈ 
ನಮೇಽಷುತ ಬ್ಭಂಡಲ ನಹಯಕಹಯೈ  
ನಮೇಽಷುತ ದೇಹರ್ದ ದಮಹ ಯಹಯೈ 

ನಮೇಽಷುತ ವಹಯಂಗಹಮುಧ ಲಲಬಹಯೈ (13) 
 

ನಮೇಽಷುತ ಕಹನಮೈ ಕಭಲೇವಣಹಯೈ 
ನಮೇಽಷುತ ಬ್ತಮೈ ಬುನ ಯಷ್ತಮೈ  
ನಮೇಽಷುತ ದೇಹರ್ದರ್ಭ ಯಚಿಥತಹಯೈ 

ನಮೇಽಷುತ ನಂದಹತಭಜ ಲಲಬಹಯೈ (14) 
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ಷಂತುಯಹಣಿ ಷಕಲೇಂರ್ದಯಮ ನಂದನಹರ್ನ  
ಷಹಭಹಯಜಮ ದಹನ ರ್ನಯತಹರ್ನ ಷಯ್ ೇಯುಸಹಹ  
ತವದವಂದನಹರ್ನ ದುರಿತಹಸಯಣ್ ೇದಮತಹರ್ನ  

ಭಹಮೇ ಭಹತಯರ್ನವಂ ಕಲಮಂತು ಭಹನಮೇ (15) 
 

ಮತುಟಹವ ಷಭುಹಷನಹ ರ್ಧೌಃ  
ಷೇಕಷಮ ಷಕಲಥಥ ಷಂದೌಃ  

ಷಂತನ್ ೇತಿ ಚನಹಂಗ ಭಹನಷೈೌಃ  
ತಹವಂ ಭುಯಹರಿ ಸೃದಯೇವವರಿೇಂ ಬಜೇ (16) 

 
ಷಯಷಜರ್ನಲಯೇ ಷಯ್ ೇಜಸಷತೇ  

ದಳ ತಭಹಂವುಕ ಗಂಧಭಹಲಮ ವೃೇಬೇ  
ಬಗತಿ ಸರಿಲಲಬೇ ಭನ್ ೇಙ್ ಞ್ೇ 

ತಿಯಬುನ ಬ್ತಿಕರಿೇ ಯಷೇದ ಭಸಮಮ್ (17) 
 

ರ್ದಗಘಷತರ್ಭೌಃ ಕನಕ ಕುಂಬಭುಖಹ ಷೃಶಟ  
ಷವಹಥಸರ್ನೇ ಭಲಚಹಯು ಜಲ ುಲತಹಂಾೇಮ್  
ಹಯತನಥಭಹಮಿ ಜಗತಹಂ ಜನರ್ನೇ ಭವೇಶ  

ಲ್ ೇಕರ್ಧನಹಥ ಗೃಸಣಿೇ ಭಭೃತಹಬಿದ ುತಿಯೇಮ್ (18) 
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ಕಭಲೇ ಕಭಲಹವ ಲಲಬೇ ತವಂ  
ಕಯುಣಹೂಯ ತಯಂಾತೈ ಯಹಂಗೈೌಃ  
ಅಲ್ ೇಕಮ ಭಹ ಭ಼ಂಚನಹನಂ  

ಯಥಭಂ ಹತಯ ಭಕೃತಿಭಂ ದಮಹಮಹೌಃ (19) 
 

ಷುತಂತಿ ಯೇ ಷುತತಿರ್ಭ ಯಭ್ರ್ಭ ಯನವಸಂ  
ತಯಯೇಭಯೇಂ ತಿಯಬುನ ಭಹತಯಂ ಯಭಹಮ್  

ಗುಣಹರ್ಧಕಹ ಗುಯುತುಯ ಬಹಗಮ ಬಹಜಿನ್ ೇ  
ಬಂತಿ ತೇ ಬು ಫುಧ ಬಹತಹವಮಹೌಃ (20) 

 
ಷುಣಥಧಹಯಹ ಷ್ ತೇತಯಂ ಮಚಛಂಕಯಹಚಹಮಥ ರ್ನಮಿಥತಂ ತಿಯಷಂಧಮಂ ಮೌಃ 

ಠೇರ್ನನತಮಂ ಷ ಕುಫೇಯ ಷಮೇ ಬೇತ್  
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ಶ್ಾೇ ಲಂರ್ಷಟಕಂ 

 

ಫಯಸಭಭುಯಹರಿ ಷುಯಹಚಿಥತ ಲಂಗಂ 
ರ್ನಭಥಲಬಹಷತ ವೃೇರ್ಭತ ಲಂಗಮ್  
ಜನಭಜ ದುೌಃಖ ನಹವಕ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (1) 
 

ದೇಭುರ್ನ ಯಯಹಚಿಥತ ಲಂಗಂ 
ಕಹಭದಸನ ಕಯುಣಹಕಯ ಲಂಗಮ್  
ಯಹಣ ದಥ ನಹವನ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (2) 
 

ಷಥ ಷುಗಂಧ ಷುಲೇರ್ತ ಲಂಗಂ 
ಫುರ್ದಧ ಧಥನ ಕಹಯಣ ಲಂಗಮ್  
ಷದಧ ಷುಯಹಷುಯ ಂರ್ದತ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (3) 
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ಕನಕ ಭಸಹಭಣಿ ಬ್ಶತ ಲಂಗಂ 
ಪಣಿತಿ ೇಶಟತ ವೃೇರ್ಭತ ಲಂಗಮ್  
ದವ ಷುಮಶ ರ್ನನಹವನ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (4) 
 

ಕುಂಕುಭ ಚಂದನ ಲೇರ್ತ ಲಂಗಂ 
ಂಕಜ ಸಹಯ ಷುವೃೇರ್ಭತ ಲಂಗಮ್  
ಷಂಚಿತ ಹ ನಹವನ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (5) 
 

ದೇಗಣಹಚಿಥತ ಷೇತ ಲಂಗಂ 
ಬಹೈ-ಬಥ಼ತರ್ಭಯೇ ಚ ಲಂಗಮ್  
ರ್ದನಕಯ ಕ್ೇಟಿ ಯಬಹಕಯ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (6)  
 

ಅಶಟದಳೄೇರಿೇಶಟತ ಲಂಗಂ 
ಷಥಷಭುದಬ ಕಹಯಣ ಲಂಗಮ್  
ಅಶಟದರಿದಯ ನಹವನ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (7) 
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ಷುಯಗುಯು ಷುಯಯ ೂಜಿತ ಲಂಗಂ 
ಷುಯನ ುಶ ಷದಹಚಿಥತ ಲಂಗಮ್  
ಯಹತಯಂ ಯಭಹತಭಕ ಲಂಗಂ 

ತತ್-ಯಣಭಹಮಿ ಷದಹವ ಲಂಗಮ್ (8) 
 

ಲಂಗಹಶಟಕಮಿದಂ ುಣಮಂ ಮೌಃ ಠೇವಶ ಷರ್ನನಧ   
ವಲ್ ೇಕಭಹಪನೇತಿ ವೇನ ಷಸ ಮೇದತೇ  
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ಬಿಲವಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

 
ತಿಯದಳಂ ತಿಯಗುಣಹಕಹಯಂ ತಿಯನೇತಯಂ ಚ ತಿಯಮಹಮುಧಂ 
ತಿಯಜನಭ ಹಷಂಸಹಯಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (1) 

 
ತಿಯವಹಖೈೌಃ ಬಿಲವತವಚ ಅಚಿಚದೌಃ ಕ್ೇಭಲೈೌಃ ವುಬೈೌಃ 
ತೂಜಹಂ ಕರಿಶಹಮಮಿ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (2) 

 
ಕ್ೇಟಿ ಕನಹಮ ಭಸಹದಹನಂ ತಿಲಥತ ಕ್ೇಟಮೌಃ 
ಕಹಂಚನಂ ಹೇಲದಹನೇನ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (3) 

 
ಕಹವೇಷೇತಯ ರ್ನಹಷಂ ಚ ಕಹಲಬೈಯ ದವಥನಂ 

ಯಮಹಗೇ ಭಹಧಂ ದೃಶಹಟವ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (4) 
 

ಇಂದುಹಯೇ ಯತಂ ಷಥತಹವ ರ್ನಯಹಸಹಯ್ ೇ ಭಸೇವವಯಹೌಃ 
ನಕತಂ ಸ ಶಹಮಮಿ ದೇೇವ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (5) 
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ಯಹಭಲಂಗ ಯತಿಶಹಠ ಚ ೈಹಸಕ ಕೃತಂ ತಧಹ 

ತಟಹಕಹರ್ದಚ ಷಂಧಹನಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (6) 
 

ಅಖಂಡ ಬಿಲವತಯಂ ಚ ಆಮುತಂ ವೂಜನಂ 
ಕೃತಂ ನಹಭ ಷಸಷಯೇಣ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (7) 

 
ಉಭಮಹ ಷಸದೇೇವ ನಂರ್ದ ಹಸನಮೇ ಚ 

ಬಷಭಲೇನ ಷಹಥಂಗಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (8) 
 

ಷಹಲಗಹಯಮೇಶು ಹಯಣಹಂ ತಟಹಕಂ ದವಕ್ಯೇೌಃ 
ಮಶಕ್ೇಟಿ ಷಸಷಯಷಚ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (9) 

 
ದಂತಿ ಕ್ೇಟಿ ಷಸಷಯೇಶು ಅವವಮೇಧ ವತಕಯತ  

ಕ್ೇಟಿಕನಹಮ ಭಸಹದಹನಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (10) 
 

ಬಿಲಹವಣಹಂ ದವಥನಂ ುಣಮಂ ಷವಥನಂ ಹನಹವನಂ 
ಅು್ೇಯ ಹಷಂಸಹಯಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (11) 

 
ಷಸಷಯೇದ ಹಠೇಶು ಫಯಸಭಷಹಥನ ಭುಚಮತೇ 

ಅನೇಕಯತ ಕ್ೇಟಿೇನಹಮ್ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (12) 
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ಅನನದಹನ ಷಸಷಯೇಶು ಷಸಷ್ ಯೇ ನಮನಂ ತಧಹ 
ಅನೇಕ ಜನಭಹಹರ್ನ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (13) 

 
ಬಿಲವಷ್ ತೇತಯಮಿದಂ ುಣಮಂ ಮೌಃ ಠೇವಶ ಷರ್ನನಧ  

ವಲ್ ೇಕಭಹಪನೇತಿ ಏಕಬಿಲವಂ ವಹಥಣಂ (14) 
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ಶ್ಾೇ ರುದಾಂ ಲಘುನಾಸಂ 

  
ಓಂ ಅಥಹತಹಭನಗ್ಮ್ ವಹತಹಭನಗ್ ವಯೇ ಯುದಯಯ್ಂ ಧಹಮಯೇತ್  

 
ವುದಧಷಪಟಿಕ ಷಂಕಹವಂ ತಿಯನೇತಯಂ ಂಚ ಕರಕಮ್  
ಗಂಗಹಧಯಂ ದವಬುಜಂ ಷಹಥಬಯಣ ಬ್ಶತಮ್  

 
ರ್ನೇಲಾಯೇಂ ವವಹಂಕಹಂಕಂ ನಹಗ ಮಸ್ೇ ೇತಿನಮ್  
ಹಮಘಯ ಚಮೇಥತತರಿೇಮಂ ಚ ಯೇಣಮಭಬಮ ಯದಮ್  

 
ಕಭಂಡಲ್-ವ ಷ್ತಹಯಣಹಂ ಧಹರಿಣಂ ವೃಲಹಣಿನಮ್  
ಜವಲಂತಂ ರ್ಂಗಳಜಟಹ ವಖಹ ಭುದ್ ದಯೇತ ಧಹರಿಣಮ್  

 
ೃಶ ಷುಂಧ ಷಭಹಯ್ಢಮ್ ಉಭಹ ದೇಸಹಥಥ ಧಹರಿಣಮ್  
ಅಭೃತೇನಹುಲತಂ ವಹಂತಂ ರ್ದಮಬ್ ೇಗ ಷಭರ್ನವತಮ್  
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ರ್ದಗದೇತಹ ಷಭಹಮುಕತಂ ಷುಯಹಷುಯ ನಭಷೃತಮ್  
ರ್ನತಮಂ ಚ ವಹವವತಂ ವುದಧಂ ಧುಯ-ಭವಯ-ಭಮಮಮ್  
ಷಥ ಹಮರ್ನ-ಮಿೇವಹನಂ ಯುದಯಂ ೈ ವವಯ್ರ್ಣಮ್  
ಏಂ ಧಹಮತಹವ ರ್ದವಜೌಃ ಷಭಮಕ್ ತತ್ ೇ ಮಜನಭಹಯಬೇತ್  

 
ಅಥಹತ್ ೇ ಯುದಯ ಷಹನನಹಚಥನಹರ್ಭಶೇಕ ರ್ಧಂ ಹಮ”ಷಹಯಷಹಮಭೌಃ   ಆರ್ದತ ಏ 

ತಿೇಥೇಥ ಷಹನತಹವ ಉದೇತಮ ವುಚಿೌಃ ಯಮತ್ ೇ ಫಯಸಭಚಹರಿೇ ವುಕಲಹಷಹ 
ದೇಹರ್ಭಭುಖೌಃ ಷಥತಹವ ಆತಭರ್ನ ದೇತಹೌಃ ಷಹಥಯೇತ್  

 
ಯಜನನೇ ಫಯಸಹಭ ತಿಶಠತು   ಹದಯೇರ್-ಶುಣಷತಶಠತು   ಸಷತಯೇರ್-ಸಯಷತಶಠತು   
ಫಹಸ್ ವೇರಿಂದಯಷತಶಟತು   ಜಠಯೇಽಅಾನಷತಶಠತು   ಸೃದ’ಯೇ ವಷತಶಠತು   ಕಂಠೇ 
ಷಷತಶಠಂತು   ಕರೇ ಷಯಷವತಿೇ ತಿಶಠತು   ನಹಷಕಯೇರ್-ಹಮುಷತಶಠತು   
ನಮನಯೇಶ್-ಚಂದಹಯರ್ದತ ಮ ತಿಶಟೇತಹಮ್   ಕಣಥಯೇಯವವನ  ತಿಶಟೇತಹಮ್   
ಲಲಹಟೇ ಯುದಹಯಷತಶಠಂತು   ಭ್ಥಹನಯಥರ್ದತಹಮಷತಶಠಂತು   ವಯಷ ಭಸಹದೇಷತಶಠತು   
ವಖಹಮಹಂ ಹಭದೇಹಷತಶಠತು   ೃಶಠೇ ರ್ನಹ಼ೇ ತಿಶಠತು   ುಯತೌಃ ವೃಲೇ ತಿಶಠತು   
ಹವಮಥಯೇೌಃ ವಹವಂಕಯ  ತಿಶಠೇತಹಮ್   ಷಥತ್ ೇ ಹಮುಷತಶಠತು   ತತ್ ೇ 

ಫಸೌಃ ಷಥತ್ ೇಽಾನರ್-ಜಹವಲಹಭಹಲಹ-ರಿೃತಷತಶಠತು   ಷೇಥಶವಂಗೇಶು ಷಹಥ 
ದೇತಹ ಮಥಹಷಹಥನಂ ತಿಶಠಂತು   ಭಹಗ್ಮ್ ಯವಂತು   

ಅಾನಮೇಥ’ ಹಚಿ ವಯತೌಃ   ಹಗಧೆದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   
ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   

ಹಮುಮೇಥ” ಹಯಣೇ ವಯತೌಃ   ಹಯಣ್ ೇ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   
ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಷ್ಯೇಥ’ ಮೇ ಚವುಶ ವಯತೌಃ   ಚವುರ್-
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ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಚಂದಯಭಹ’ 
ಮೇ ಭನ’ಷ ವಯತೌಃ   ಭನ್ ೇ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   
ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ರ್ದವೃೇ’ ಮೇ ವೃಯೇತಯೇ” ವಯತಹೌಃ   ವೃಯೇತಯಗ್ಂ ಸೃದ’ಯೇ   
ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಆಪೇಮೇ ಯೇತಷ 
ವಯತಹೌಃ   ಯೇತ್ ೇ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ 
ಫಯಸಭ’ಣಿ   ೃರ್ಥೇ ಮೇ ವರಿೇ’ಯೇ ವಯತಹೌಃ   ವರಿೇ’ಯಗ್ಂ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ 
ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಓಶರ್ಧ ನಷತಯೇ’ ಮೇ 

ಲ್ ೇಭ’ಷು ವಯತಹೌಃ   ಲ್ ೇಭಹ’ರ್ನ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   
ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಇಂದ್ ಯೇ’ ಮೇ ಫಲೇ” ವಯತೌಃ   ಫಲಗ್ಂ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ 
ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಜಥನ್ ಮೇ’ ಮೇ ಭ್ರ್ದನಥ ವಯತೌಃ   
ಭ್ಧಹಥ ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   
ಈವಹ’ನ್ ೇ ಮೇ ಭನ ಮ ವಯತೌಃ   ಭನುಮರ್-ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   
ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ಆತಹಭ ಭ’ ಆತಭರ್ನ’ ವಯತೌಃ   ಆತಹಭ 

ಸೃದ’ಯೇ   ಸೃದ’ಮಂ ಭಯ’   ಅಸಭಭೃತೇ”   ಅಭೃತಂ ಫಯಸಭ’ಣಿ   ುನ’ಭಥ 
ಆತಹಭ ುನಯಹಮು ಯಹಗಹ”ತ್   ುನೌಃ’ ಹಯಣೌಃ ುನಯಹಕ್’ತಭಹಗಹ”ತ್   
ೈವಹವನಯ್ ೇ ಯವಭರ್ಭ’ರ್-ಹೃಧಹನೌಃ   ಅಂತಷತ’ಶಠತವಭೃತ’ಷಮ ಗ್ ೇಹೌಃ  

 
ಅಷಮ ವಯೇ ಯುದಹಯಧಹಮಮ ಯವನ ಭಸಹಭಂತಯಷಮ, ಅು್ೇಯ ಋಶೌಃ, ಅನುಶುಟಪ್ ಚಂದೌಃ, 
ಷಂಕಶಥಣ ಭ್ತಿಥ ಷವಯ್ಪೇ ಯೇಽಷಹಹರ್ದತಮೌಃ ಯಭುಯುಶೌಃ ಷ ಏಶ ಯುದ್ ಯೇ 
ದೇತಹ   ನಭೌಃ ವಹಯೇತಿ ಬಿೇಜಮ್   ವತಯಹಯೇತಿ ವ಼ತೌಃ   ಭಸಹದೇಹಯೇತಿ 

಼ೇಲಕಮ್   ವಯೇ ಷಹಂಫ ಷದಹವ ಯಷಹದ ಷದಧಯಥೇಥ ಜೇ ರ್ನಯೇಗೌಃ  
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ಓಂ ಅಾನಸ್ ೇತಹಯತಭನೇ ಅಂಗುಶಹಠಬಹಮಂ ನಭೌಃ   ದವಥೂಣಥ ಭಹಷಹತಭನೇ 
ತಜಥರ್ನೇಬಹಮಂ ನಭೌಃ   ಚಹತುರ್-ಭಹಷಹಮತಭನೇ ಭಧಮಭಹಬಹಮಂ ನಭೌಃ   ರ್ನಯ್ಢ 
ವುಫಂಧಹತಭನೇ ಅನಹಮಿಕಹಬಹಮಂ ನಭೌಃ   ಜ್ಮೇತಿಶ್ ಟೇಭಹತಭನೇ ಕರ್ನಶಠಕಹಬಹಮಂ 

ನಭೌಃ   ಷಥಕಯತಹವತಭನೇ ಕಯತಲ ಕಯೃಶಹಠಬಹಮಂ ನಭೌಃ  
ಅಾನಸ್ ೇತಹಯತಭನೇ ಸೃದಮಹಮ ನಭೌಃ   ದವಥೂಣಥ ಭಹಷಹತಭನೇ ವಯಷೇ 

ಷಹವಸಹ   ಚಹತುರ್-ಭಹಷಹಮತಭನೇ ವಖಹಯೈ ಶಟ್   ರ್ನಯ್ಢ ವುಫಂಧಹತಭನೇ 
ಕಚಹಮ ಸುಮ್   ಜ್ಮೇತಿಶ್ ಟೇಭಹತಭನೇ ನೇತಯತಯಮಹಮ  ಶಟ್   
ಷಥಕಯತಹವತಭನೇ ಅಷಹರಮಪಟ್   ಬ್ಬುಥಷುುಯ್ ೇಮಿತಿ ರ್ದಗಫಂಧೌಃ  

 
ಧಾನಂ 

 
ಆಹತಹಳ-ನಬೌಃಷಥಲಹಂತ-ಬುನ-ಫಯಸಹಭಂಡ-ಭಹಷುಪಯತ್-  

ಜ್ಮೇತಿೌಃ ಷಹಪಟಿಕ-ಲಂಗ-ಭ ಳ-ಲಷತ್-ೂಣೇಥಂದು-ಹಂತಹಭೃತೈೌಃ  
ಅಷ್ ತೇಕಹುಲತ-ಮೇಕ-ಮಿೇವ-ಭರ್ನವಂ ಯುದಹಯನು-ಹಕಹಂಜನ್  
ಧಹಮಯೇ-ರ್ದೇರ್ುತ-ಷದಧಯೇ ಧುಯದಂ ಪಯೇಽರ್ಭಶಂಚೇ-ಚಿಚಮ್  

 
ಫಯಸಹಭಂಡ ಹಮತದೇಸಹ ಬಷತ ಸಭಯುಚಹ ಬಹಷಭಹನಹ ಬುಜಂಗೈೌಃ 
ಕಂಠೇ ಕಹಲಹೌಃ ಕದಹಥೌಃ ಕಲತ-ವವಕಲಹ-ವಚಂಡ ಕ್ೇದಂಡ ಸಷಹತೌಃ  
ತಯಯಷಹ ಯುದಹಯವಭಹಲಹೌಃ ಯಕಟಿತಬಹೌಃ ವಹಂಬಹ ಭ್ತಿಥಬೇದಹೌಃ 
ಯುದಹಯೌಃ ವಯೇಯುದಯಷ್ಕತ-ಯಕಟಿತಬಹ ನೌಃ ಯಮಚಚಂತು ಷ ಖಮಮ್  
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ಓಂ ಗಣಹನಹ”ಮ್ ತಹವ ಗಣ’ತಿಗ್ಮ್ ಸಹಭಸೇ ಕಂ 
ಕ’ೇನಹಭು’ಭವಯ’ಷತಭಮ್  ಜಮೇಶಠಯಹಜಂ ಫಯಸಭ’ಣಹಂ ಫಯಸಭಣಷದ ಆ ನೌಃ’ 

ವೃಣವನ್ನತಿರ್ಭ’ಷುೇದ ಷಹದ’ನಮ್  ಭಸಹಗಣತಯೇ ನಭೌಃ  
 

ವಂ ಚ’ ಮೇ ಭಮ’ವಚ ಮೇ ರ್ಯಮಂ ಚ’ ಮೇಽನುಕಹಭವಚ’ ಮೇ ಕಹಭ’ವಚ ಮೇ 
ಷ ಭನಷವಚ’ ಮೇ ಬದಯಂ ಚ’ ಮೇ ವಯೇಮ’ವಚ ಮೇ ಷಮ’ವಚ ಮೇ ಮವ’ವಚ ಮೇ 
ಬಗ’ವಚ ಮೇ ದಯ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಮಂತಹ ಚ’ ಮೇ ಧತಹಥ ಚ’ ಮೇ ಷೇಭ’ವಚ ಮೇ 
ಧೃತಿ’ವಚ ಮೇ ವವಂ’ ಚ ಮೇ ಭಸ’ವಚ ಮೇ ಷಂಚಚ’ ಮೇ ಸಹತಯಂ’ ಚ ಮೇ ಷ್ವಚ’ 
ಮೇ ಯಷ್ವಚ’ ಮೇ ಷೇಯಂ’ ಚ ಮೇ ಲಮವಚ’ ಭ ಋತಂ ಚ’ ಮೇಽಭೃತಂ’ ಚ ಮೇ
ಽಮವಿಂ ಚ ಮೇಽನಹ’ಭಮಚಚ ಮೇ ಜಿೇಹತು’ವಚ ಮೇ ರ್ದೇಿಥಮುತವಂ ಚ’ ಮೇ
ಽನಮಿತಯಂ ಚ ಮೇಽಬ’ಮಂ ಚ ಮೇ ಷುಗಂ ಚ’ ಮೇ ವಮ’ನಂ ಚ ಮೇ ಷ್ಶಹ ಚ’ 

ಮೇ ಷುರ್ದನಂ’ ಚ ಮೇ  
ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ’  
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ಶ್ಾೇ ರುದಾಂ ನಮಕಂ 
 

ವಯೇ ಯುದಯ ಯವನೌಃ 
 

ಕೃಶಣ ಮಜುೇಥರ್ದೇಮ ತೈತಿತರಿೇಮ ಷಂಸತಹ 
ಚತುಥಥಂ ೈವವದೇಂ ಕಹಂಡಮ್ ಂಚಭೌಃ ಯಹಠಕೌಃ 

ಓಂ ನಮೇ ಬಗತೇ’ ಯುದಹಯಮ 
 

ನಭ’ಷತೇ ಯುದಯ ಭನಮ’ ಉತ್ ೇತ ಇಶ’ೇ ನಭೌಃ’   ನಭ’ಷತೇ ಅಷುತ ಧನವ’ನೇ 
ಫಹಸುಬಹಮ’ಭುತ ತೇ ನಭೌಃ’   ಮಹ ತ ಇಶುೌಃ’ ವತ’ಭಹ ವಂ ಫಬ್’ ತೇ 

ಧನುೌಃ’   ವಹ ವ’ಯಹಮ’ ಮಹ ತ ತಮಹ’ ನ್ ೇ ಯುದಯ ಭೃಡಮ   ಮಹ ತೇ’ ಯುದಯ 
ವಹ ತನ್ಯು್ೇಯಹಽಹ’ಕಹವರ್ನೇ   ತಮಹ’ ನಷತನುಹ ವಂತ’ಭಮಹ 

ಾರಿ’ವಂತಹರ್ಭಚಹ’ಕವೇಸ   ಮಹಮಿಶುಂ’ ಾರಿವಂತ ಸಷತೇ ಬಿಬಶಮಥಷತ’ೇ   ವಹಂ 
ಾ’ರಿತಯ ತಹಂ ಕು’ಯು ಭಹ ಸಗ್ಮ್’ಷೇೌಃ ುಯು’ಶಂ ಜಗ’ತ್  ವೇನ ಚ’ಷಹ ತಹವ 
ಾರಿವಹಚಹಛ’ದಹಭಷ   ಮಥಹ’ ನೌಃ ಷಥಮಿಜಜಗ’ದಮವಿಗ್ಮ್ ಷುಭನಹ ಅಷ’ತ್   

ಅಧಮ’ವೇಚದರ್ಧಕಹತ ಯ’ಥಮೇ ದೈವಮೇ’ ರ್ಭಶಕ್   ಅಸೇಗ್’ವಚ 
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ಷಹಥಂ”ಜಂಬಮಂತುಹಥ”ವಚ ಮಹತುಧಹನಮೌಃ’   ಅಷ  ಮಷಹತಮಯೇ ಅ’ಯುಣ ಉತ 
ಫಬುಯೌಃ ಷು’ಭಂಗಳೌಃ’   ಯೇ ಚೇಭಹಗ್ಮ್ ಯುದಹಯ ಅರ್ಭತ್ ೇ’ ರ್ದವು ವಯತಹೌಃ 

ಷ’ಸಷಯವೃೇಽೈಶಹಗ್ಂ ಸೇಡ’ ಈಭಸೇ   ಅಷ  ಯೇ’ಽಷಥ’ತಿ ರ್ನೇಲ’ಾಯೇವೇ 
ಲ್ ೇ’ಸತೌಃ   ಉತೈನಂ’ ಗ್ ೇಹ ಅ’ದೃವನ್-ನದೃ’ವನ್-ನುದಸಹಮಥೌಃ’   
ಉತೈನಂ ವಹವ’ ಬ್ತಹರ್ನ ಷ ದೃಶ್ ಟೇ ಭೃ’ಡಮಹತಿ ನೌಃ   ನಮೇ’ ಅಷುತ 

ರ್ನೇಲ’ಾಯೇಹಮ ಷಸಷಹಯಷಹಮ ಮಿೇಢುಶೇ”   ಅಥ್ ೇ ಯೇ ಅ’ಷಮ ಷತಹವ’ನ್ ೇಽಸಂ 
ತೇಬ್ ಮೇ’ಽಕಯನನಭೌಃ’   ಯಭುಂ’ಚ ಧನವ’ನಸ್-ತವಭುಬಯೇಯಹತಿನಥ’ ಯೇಜಹಮಥಮ್   

ಮಹವಚ ತೇ ಸಷತ ಇಶ’ೌಃ ಯಹ ತಹ ಬ’ಗವೇ    ಅತತಮ ಧನುಷತವಗ್ಮ್ 
ಷಸ’ಷಹಯವ ವತೇ’ಶುಧೇ   ರ್ನವೇಮಥ’ ವಲಹಮನಹಂ ಭುಖಹ’ ವವೇ ನೌಃ’ ಷುಭನಹ’ 
ಬ   ಜಮಂ ಧನುೌಃ’ ಕರ್ದಥನ್ ೇ ವ’ಲ್ ಮೇ ಫಹಣ’ಹಗ್ಭ ಉತ   ಅನೇ’ವನ್-
ನಷಮೇಶ’ ಆಬುಯ’ಷಮ ರ್ನಶಂಗರ್ಥೌಃ’   ಮಹ ತೇ’ ಸೇತಿರ್-ಮಿೇ’ಡುಶಟಭ ಸಷತೇ’ 
ಫಬ್’ ತೇ ಧನುೌಃ’   ತಮಹಽಷಹಭನ್, ವವತಸ್-ತವಭ’ಮವಿಮಹ ರಿ’ಫುಬಜ   
ನಭ’ಷತೇ ಅಷಹತವಮುಧಹಮಹನಹ’ತತಹಮ ಧೃಶಣೇ”   ಉಬಹಬಹಮ’ಭುತ ತೇ 

ನಮೇ’ ಫಹಸುಬಹಮಂ ತ ಧನವ’ನೇ   ರಿ’ ತೇ ಧನವ’ನ್ ೇ ಸೇತಿಯಷಹಭನ್-ೃ’ಣಕುತ 
ವವತೌಃ’   ಅಥ್ ೇ ಮ ಇ’ಶುರ್ಧಷತಹಯೇ ಅಷಭರ್ನನಧೇ’ಸ ತಮ್ (1) 

 
ವಂಬ’ೇ ನಭೌಃ’   ನಭ’ಷತೇ ಅಷುತ ಬಗನ್-ವವೇವವಯಹಮ’ ಭಸಹದೇಹಮ’ 
ತಯಯಂಫಕಹಮ’ ತಿಯುಯಹಂತಕಹಮ’ ತಿಯಕಹಾನಕಹಲಹಮ’ ಕಹಲಹಾನಯುದಹಯಮ’ 

ರ್ನೇಲಕಂಠಹಮ’ ಭೃತುಮಂಜಮಹಮ’ ಷೇಥವವ’ಯಹಮ’ ಷದಹವಹಮ’ ವಯೇಭನ್-
ಭಸಹದೇಹಮ ನಭೌಃ’  
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ನಮೇ ಸಯ’ಣಮ ಫಹಸೇ ಷೇನಹನಮೇ’ ರ್ದವಹಂ ಚ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ 
ೃಷೇಬ್ ಮೇ ಸರಿ’ಕೇವೇಬಮೌಃ ವೃನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಷಷಂಜ’ಯಹಮ 
ತಿವಶೇ’ಭತೇ ರ್ಥೇನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಫಬುಲವಹಮ’ ಹಮರ್ಧನೇ
ಽನಹನ’ನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ ಸರಿ’ಕೇವಹಯೇೇತಿನೇ’ ುಶಹಟನಹಂ 
ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಬಷಮ’ ಸೇತಮೈ ಜಗ’ತಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ 

ಯುದಹಯಮಹ’ತತಹನೇ ಷೇತಹಯ’ಣಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ 
ಷ್ತಹಮಹಸಂ’ತಹಮಮ ನಹ’ನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ ಯ್ ೇಸ’ತಹಮ 
ಷಥತ’ಯೇ ೃಷಹಣಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಭಂತಿಯಣೇ’ ಹಣಿಜಹಮ 

ಕಷಹ’ಣಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಬುಂತಯೇ’ ಹರಿಷೃತಹ-ಮ ಶ’ರ್ಧೇನಹಂ 
ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭ’ ಉಚೈರ್-ು್ೇ’ಶಹಮಹಕಯಂದಮ’ತೇ ತಿತೇನಹಂ ತ’ಯೇ 

ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಕೃತುನೇತಹಮ ಧಹ’ತೇ ಷತತವ’ನಹಂ ತ’ಯೇ ನಭೌಃ’ (2) 
 

ನಭೌಃ ಷಸ’ಭಹನಹಮ ರ್ನಹಮರ್ಧನ’ ಆಹಮರ್ಧರ್ನೇ’ನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ 
ಕಕುಬಹಮ’ ರ್ನಶಂಾಣೇ” ಷತೇನಹನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ರ್ನಶಂಾಣ’ 

ಇಶುರ್ಧಭತೇ’ ತಷು’ಯಹಣಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ ಂಚ’ತೇ ರಿಂಚ’ತೇ 
ಷಹತಮ್ನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ರ್ನಚೇಯೇ’ ರಿಚಯಹಮಹಯ’ಣಹಮನಹಂ 

ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಷೃಕಹಬ್ ಮೇ ಜಿಿಗ್ಮ್’ಷದ್ ಬಯೇ ಭುಶಣತಹಂ ತ’ಯೇ 
ನಮೇ ನಮೇ’ಽಷಭದ್ ಬಯೇ ನಕತಂಚಯ’ದಬಯೌಃ ಯಕೃಂತಹನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭ’ 
ಉಶಣೇಶನೇ’ ಾರಿಚಯಹಮ’ ಕುಲುಂಚಹನಹಂ ತ’ಯೇ ನಮೇ ನಭ ಇಶು’ಭದ್ ಬಯೇ 
ಧನಹವಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭ’ ಆತನ್-ಹನೇಬಮೌಃ’ ಯತಿದಧಹ’ನೇಬಮವಚ ವೇ 
ನಮೇ ನಭ’ ಆಮಚಛ’ದ್ ಬಯೇ ಷೃಜದ್-ಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇಽಷು’ದ್ ಬಯೇ 
ದಮ’ದ್-ಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭ ಆಷೇ’ನೇಬಮೌಃ ವಮಹ’ನೇಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ 
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ನಭೌಃ’ ಷವದ್ ಬಯೇ ಜಹಗಯ’ದ್-ಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭಷತಶಠ’ದ್ ಬಯೇ ಧಹ’ದ್-ಬಮವಚ 
ವೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಷಬಹಬಮೌಃ’ ಷಬಹ’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ  

ಅವವೇಬ್ ಮೇಽವವ’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಭೌಃ’ (3) 
 

ನಭ’ ಆಹಮರ್ಧರ್ನೇ”ಬ್ ಮೇ ಧಮ’ಂಂತಿೇಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭ ಉಗ’ಣಹಬಮಷೃಗಂ-
ಸತಿೇಬಮವಚ’ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಗೃತುೇಬ್ ಮೇ’ ಗೃತು’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ 
ಹಯತೇ”ಬ್ ಮೇ ಹಯತ’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಗಣೇಬ್ ಮೇ’ ಗಣ’ತಿಬಮವಚ 
ವೇ ನಮೇ ನಮೇ ಯ್’ೇಬ್ ಮೇ ವವಯ್’ೇಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ’ 

ಭಸದಬಯೌಃ’, ವುಲಲಕೇಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಯರ್ಥಬ್ ಮೇಽಯಥೇಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ 
ನಮೇ ಯಥೇ”ಬ್ ಮೇ ಯಥ’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಷೇನಹ”ಬಮೌಃ ಷೇನಹರ್ನಬಮ’ವಚ 
ವೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’, ವತೃಬಮೌಃ’ ಷಂಗಯಸೇತೃಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭಷತವ’ಬ್ ಮೇ 

ಯಥಕಹಯೇಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ’ ನಭೌಃ ಕುಲಹ’ಲೇಬಮೌಃ ಕಭಹಥಯೇ”ಬಮವಚ ವೇ ನಮೇ 
ನಭೌಃ’ ುಂಜಿಶಟೇ”ಬ್ ಮೇ ರ್ನಶಹದೇಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಭೌಃ’ ಇಶುಕೃದ್ ಬಯೇ’ 
ಧನವಕೃದ್-ಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ ನಮೇ’ ಭೃಗಮುಬಮೌಃ’ ವವರ್ನಬಮ’ವಚ ವೇ ನಮೇ 

ನಭೌಃ ವವಬಮೌಃ ವವ’ತಿಬಮವಚ ವೇ ನಭೌಃ’ (4) 
 

ನಮೇ’ ಬಹಮ’ ಚ ಯುದಹಯಮ’ ಚ ನಭೌಃ’ ವಹಥಮ’ ಚ ವುತ’ಯೇ ಚ ನಮೇ 
ರ್ನೇಲ’ಾಯೇಹಮ ಚ ವತಿಕಂಠಹ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಕರ್ಧಥನೇ’ ಚ ುಮ’ತಕೇವಹಮ ಚ 

ನಭೌಃ’ ಷಸಷಹಯಷಹಮ’ ಚ ವತಧ’ನವನೇ ಚ ನಮೇ’ ಾರಿವಹಮ’ ಚ ವರ್ಶಹಟಮ’ ಚ 
ನಮೇ’ ಮಿೇಢುಶಟ’ಭಹಮ ಚೇಶು’ಭತೇ ಚ ನಮೇ” ಸಯಷಹವಮ’ ಚ ಹಭನಹಮ’ 
ಚ ನಮೇ’ ಫೃಸತೇ ಚ ಶೇಥ’ಮಷೇ ಚ ನಮೇ’ ೃದಹಧಮ’ ಚ ಷಂೃಧವ’ನೇ ಚ 
ನಮೇ ಅಾಯ’ಮಹಮ ಚ ಯಥಭಹಮ’ ಚ ನಭ’ ಆವೇ’ ಚಹಜಿಯಹಮ’ ಚ ನಭೌಃ 
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ವೇೀಯ’ಮಹಮ ಚ ವೇಬಹಮ’ಮ ಚ ನಭ’ ಊಭಹಮಥ’ಮ ಚಹಷವನಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ 
ಷ್ ರೇತಷಹಮ’ಮ ಚ ರ್ದವೇಹಮ’ಮ ಚ (5) 

 
ನಮೇ” ಜಮೇಶಹಠಮ’ ಚ ಕರ್ನಶಹಠಮ’ ಚ ನಭೌಃ’ ೂಥಜಹಮ’ ಚಹಯಜಹಮ’ ಚ 
ನಮೇ’ ಭಧಮಭಹಮ’ ಚಹಗಲಹಬಮ’ ಚ ನಮೇ’ ಜಘನಹಮ’ಮ ಚ ಫುರ್ಧನ’ಮಹಮ 

ಚ ನಭೌಃ’ ಷ್ ೇಬಹಮ’ಮ ಚ ಯತಿಷಮಹಥ’ಮ ಚ ನಮೇ ಮಹಭಹಮ’ಮ ಚ 
ಷೇಭಹಮ’ಮ ಚ ನಭ’ ಉಥಮಹಥ’ಮ ಚ ಖಲಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ ವೃಲೇಕಹಮ’ಮ ಚಹ
ಽಷಹನಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ ನಹಮ’ಮ ಚ ಕಷಹಯ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ವಯಹಮ’ ಚ 
ಯತಿವಯಹಮ’ ಚ ನಭ’ ಆವುಶೇ’ಣಹಮ ಚಹವುಯ’ಥಹಮ ಚ ನಭೌಃ ವೃಯಹ’ಮ 
ಚಹರ್ಭಂದತೇ ಚ ನಮೇ’ ಮಿಥಣೇ’ ಚ ಯ್ರ್ಧನೇ’ ಚ ನಮೇ’ ಬಿಲಭನೇ’ ಚ 

ಕಚಿನೇ’ ಚ ನಭೌಃ’ ವುಯತಹಮ’ ಚ ವುಯತಷೇ’ನಹಮ ಚ (6) 
 

ನಮೇ’ ದುಂದುಬಹಮ’ಮ ಚಹಸನನಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ’ ಧೃಶಣೇ’ ಚ ಯಭೃವಹಮ’ ಚ 
ನಮೇ’ ದ್ತಹಮ’ ಚ ಯಸ’ತಹಮ ಚ ನಮೇ’ ರ್ನಶಂಾಣೇ’ ಚೇಶುರ್ಧಭತೇ’ ಚ 
ನಭ’ಸ್-ತಿೇೇಶ’ೇ ಚಹಮುರ್ಧನೇ’ ಚ ನಭೌಃ’ ಷಹವಮುಧಹಮ’ ಚ ಷುಧನವ’ನೇ ಚ 
ನಭೌಃ ಷುಯತಹಮ’ಮ ಚ ಥಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಕಹಟಹಮ’ಮ ಚ ರ್ನೇಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ 
ಷ್ದಹಮ’ಮ ಚ ಷಯಷಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ’ ನಹದಹಮಮ’ ಚ ೈವಂತಹಮ’ ಚ ನಭೌಃ 
ಕ್ಹಮ’ಮ ಚಹಟಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ ಶಹಮಥ’ಮ ಚಹಶಹಮಥಮ’ ಚ ನಮೇ’ 
ಮೇಿಮ’ಮ ಚ ದುಮತಹಮ’ಮ ಚ ನಭ ಈರ್ಧಯಮಹ’ಮ ಚಹತಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ 
ಹತಹಮ’ಮ ಚ ಯೇಶಭ’ಮಹಮ ಚ ನಮೇ’ ಹಷತಹಮ’ಮ ಚ ಹಷುತಹಮ’ ಚ (7) 
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ನಭೌಃ ಷ್ ೇಭಹ’ಮ ಚ ಯುದಹಯಮ’ ಚ ನಭ’ಷಹತಭಹಯಮ’ ಚಹಯುಣಹಮ’ ಚ ನಭೌಃ’ 
ವಂಗಹಮ’ ಚ ವುತ’ಯೇ ಚ ನಭ’ ಉಗಹಯಮ’ ಚ ರ್ಭೇಭಹಮ’ ಚ ನಮೇ’ 

ಅಗಯೇಧಹಮ’ ಚ ದ್ಯೇಧಹಮ’ ಚ ನಮೇ’ ಸಂತಯೇ ಚ ಸರ್ನೇ’ಮಷೇ ಚ ನಮೇ’ 
ೃಷೇಬ್ ಮೇ ಸರಿ’ಕೇವೇಬ್ ಮೇ ನಭ’ಷಹತಯಹಮ ನಭ’ವಶಂಬೇ’ ಚ ಭಯೇಬೇ’ ಚ 
ನಭೌಃ’ ವಂಕಯಹಮ’ ಚ ಭಮಷುಯಹಮ’ ಚ ನಭೌಃ’ ವಹಮ’ ಚ ವತ’ಯಹಮ ಚ 
ನಭಷತೇಥಹಮಥ’ಮ ಚ ಕ್ಲಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಹಮಹಥ’ಮ ಚಹಹಮಹಥ’ಮ ಚ 

ನಭೌಃ’ ಯತಯ’ಣಹಮ ಚ್ೇತತಯ’ಣಹಮ ಚ ನಭ’ ಆತಹಮಹಥ’ಮ ಚಹಲಹದಹಮ’ಮ ಚ 
ನಭೌಃ ವಶಹಯ’ಮ ಚ ಪೇನಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಷಕತಹಮ’ಮ ಚ ಯಹಸಹಮ’ಮ ಚ (8) 

 
ನಭ’ ಇರಿಣಹಮ’ಮ ಚ ಯಥಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಼ಗ್ಂವಲಹಮ’ ಚ ವಮ’ಣಹಮ ಚ 
ನಭೌಃ’ ಕರ್ದಥನೇ’ ಚ ುಲಷತಯೇ’ ಚ ನಮೇ ಗ್ ೇಶಹಠಯ’ಮ ಚ ಗೃಸಹಮ’ಮ ಚ 
ನಭಸ್-ತಲಹಯ’ಮ ಚ ಗೇಸಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಕಹಟಹಮ’ಮ ಚ ಗಸವಯೇಶಹಠಮ’ ಚ 
ನಮೇ” ಸೃದಮಹಮ’ಮ ಚ ರ್ನೇಶಹಯ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಹಗ್ಮ್ ಷಹಮ’ಮ ಚ 
ಯಜಷಹಮ’ಮ ಚ ನಭೌಃ ವುಶಹುಯ’ಮ ಚ ಸರಿತಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ ಲ್ ೇಹಮ’ಮ 

ಚ್ೇಲಹಮ’ಮ ಚ ನಭ’ ಊಭಹಮಥ’ಮ ಚ ಷ್ಭಹಮಥ’ಮ ಚ ನಭೌಃ’ ಣಹಮಥಮ ಚ 
ಣಥವದಹಮ’ಮ ಚ ನಮೇ’ಽಗುಯಭಹ’ಣಹಮ ಚಹರ್ಭಘನತೇ ಚ ನಭ’ ಆಽಿದತೇ ಚ 
ಯಽಿದತೇ ಚ ನಮೇ’ ೌಃ ಼ರಿಕೇಬ್ ಮೇ’ ದೇಹನಹಗ್ಂ ಸೃದ’ಯೇಬ್ ಮೇ ನಮೇ’ 
ಹೇಣಕೇಬ್ ಮೇ ನಮೇ’ ಚಿನವತ್-ಕೇಬ್ ಮೇ ನಭ’ ಆರ್ನರ್ ಸತೇಬ್ ಮೇ ನಭ’ 

ಆಮಿೇತ್-ಕೇಬಮೌಃ’ (9) 
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ದಹಯೇ ಅಂಧ’ಷಷತೇ ದರಿ’ದಯನ್-ರ್ನೇಲ’ಲ್ ೇಸತ   ಏಶಹಂ ುಯು’ಶಹಣಹಮೇಶಹಂ 
’ವೃನಹಂ ಭಹ ಬೇಭಹಥಽಯ್ ೇ ಮೇ ಏ’ಶಹಂ ಼ಂಚನಹಭ’ಭತ್   ಮಹ ತೇ’ 

ಯುದಯ ವಹ ತನ್ೌಃ ವಹ ವಹವಸ’ಬೇಶಜಿೇ   ವಹ ಯುದಯಷಮ’ ಬೇಶಜಿೇ ತಮಹ’ ನ್ ೇ 
ಭೃಡ ಜಿೇಷೇ” (ಇಭಹಗ್ಮ್ ಯುದಹಯಮ’ ತಷೇ’ ಕರ್ದಥನೇ” ವಮರ್ದವೇ’ಯಹಮ 
ಯಬ’ಯಹಭಸೇ ಭತಿಮ್   ಮಥಹ’ ನೌಃ ವಭಷ’ದ್ ರ್ದವದೇ ಚತು’ಶದೇ ವವಂ’ 

ುಶಟಂ ಗಹಯಮೇ’ ಅಷಭನನನಹ’ತುಯಮ್   ಭೃಡಹ ನ್ ೇ’ ಯುದ್ ಯೇತ ನ್ ೇ ಭಮ’ಷೃರ್ಧ 
ವಮರ್ದವೇ’ಯಹಮ ನಭ’ಷಹ ಧೇಭ ತೇ   ಮಚಛಂ ಚ ಯೇವಚ ಭನು’ಯಹಮಜೇ ರ್ತಹ 
ತದ’ವಹಮಭ ತ’ ಯುದಯ ಯಣಿೇ’ತ    ಭಹ ನ್ ೇ’ ಭಸಹಂತ’ಭುತ ಭಹ ನ್ ೇ’ 
ಅಬಥಕಂ ಭಹ ನ ಉವ’ಂಂತಭುತ ಭಹ ನ’ ಉಹತಮ್   ಭಹ ನ್ ೇ’ಽರ್ಧೇೌಃ 
ರ್ತಯಂ ಮೇತ ಭಹತಯಂ’ ರ್ಯಮಹ ಭಹ ನ’ಷತನುವೇ’ ಯುದಯ ರಿೇರಿಶೌಃ   ಭಹ 

ನ’ಷ್ ತೇಕೇ ತನ’ಯೇ ಭಹ ನ ಆಮು’ಶ ಭಹ ನ್ ೇ ಗ್ ೇಶು ಭಹ ನ್ ೇ ಅವವೇ’ಶು 
ರಿೇರಿಶೌಃ   ೇಯಹನಹಭ ನ್ ೇ’ ಯುದಯ ಬಹಮಿತ್ ೇಽ’ರ್ಧೇರ್-ಸಶಭ’ಂಂತ್ ೇ ನಭ’ಷಹ 
ಧೇಭ ತೇ   ಆಯಹತತೇ’ ಗ್ ೇಘನ ಉತ ೂ’ಯುಶುನೇ ವಮರ್ದವೇ’ಯಹಮ ಷುಮ್-
ನಭಷಮ ತೇ’ ಅಷುತ   ಯಷಹ’ ಚ ನ್ ೇ ಅರ್ಧ’ ಚ ದೇ ಫ್ಯಸಮಥಹ’ ಚ ನೌಃ ವಭಥ’ 

ಮಚಛ ರ್ದವಫಸಹಥ”ಂೌಃ   ಷುತಸ ವುಯತಂ ಗ’ತಥಷದಂ ಮುಹ’ನಂ ಭೃಗನನ 
ರ್ಭೇಭಭು’ಸಂತುಭುಗಯಮ್   ಭೃಡಹ ಜ’ರಿತಯೇ ಯು’ದಯ ಷತಹ’ನ್ ೇ ಅನಮಂತೇ’ 

ಅಷಭರ್ನನ’ಂತು ಷೇನಹ”ಂೌಃ   ರಿ’ಣ್ ೇ ಯುದಯಷಮ’ ಸೇತಿರ್-ೃ’ಣಕುತ ರಿ’ ತವೇಶಷಮ’ 
ದುಭಥತಿ ಯ’ಿಯೇೌಃ   ಅ’ ಷಥಯಹ ಭಘ’ದ್-ಬಮಸ್-ತನುಶವ ಮಿೇಢ್-

’ಷ್ ತೇಕಹಮ ತನ’ಮಹಮ ಭೃಡಮ   ಮಿೇಢು’ಶಟಭ ವ’ಭತ ವವೇ ನೌಃ’ 
ಷುಭನಹ’ ಬ   ಯಮೇ ೃವ ಆಮು’ಧರ್ನನಧಹಮ ಕೃತಿತಂ ಷಹ’ನ ಆಚ’ಯ ರ್ನಹ’ಕಂ 

ಬಿಬಯದಹಗ’ಸ   ಼’ರಿದ ಲ್ ೇ’ಸತ ನಭ’ಷತೇ ಅಷುತ ಬಗೌಃ   ಮಹಷತೇ’ 
ಷಸಷಯಗ್ಮ್’ ಸೇತಯೇನಮಭಷಭನ್-ರ್ನಂತು ತಹೌಃ   ಷಸಷಹಯ’ಣಿ ಷಸಷಯಧಹ 
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ಫಹ’ಸುವೇಷತ’ ಸೇತಮೌಃ’   ತಹಷಹಮಿೇವಹ’ನ್ ೇ ಬಗೌಃ ಯಹಚಿೇನಹ ಭುಖಹ’ 
ಕೃರ್ಧ (10) 

 
ಷಸಷಹಯ’ಣಿ ಷಸಷಯವೃೇ ಯೇ ಯುದಹಯ ಅರ್ಧ ಬ್ಭಹಮ”ಮ್   ತೇಶಹಗ್ಮ್’ 

ಷಸಷಯಯೇಜನೇಽಧನಹವ’ರ್ನ ತನಭಷ   ಅಷಭನ್-ಭ’ಸತ್-ಮ’ಣಥೇ”ಽಂಂತರಿ’ಷೇ 
ಬಹ ಅರ್ಧ’   ರ್ನೇಲ’ಾಯೇಹೌಃ ವತಿಕಂಠಹ”ಂೌಃ ವಹಥ ಅಧೌಃ, ವ’ಭಹಚಯಹೌಃ   

ರ್ನೇಲ’ಾಯೇಹೌಃ ವತಿಕಂಠಹ ರ್ದಗ್ಮ್’ ಯುದಹಯ ಉ’ವಯತಹೌಃ   ಯೇ ೃಷೇಶು’ 
ಷಷಂಜ’ಯಹ ರ್ನೇಲ’ಾಯೇಹ ಲ್ ೇ’ಸತಹೌಃ   ಯೇ ಬ್ತಹನಹಮ್-ಅರ್ಧ’ತಯೇ 
ವಖಹಷೌಃ’ ಕರ್ದಥ’ನೌಃ   ಯೇ ಅನನೇ’ಶು ಧಮ’ಂಂತಿ ಹತಯೇ’ಶು ರ್ಫ’ತ್ ೇ 
ಜನಹನ್’   ಯೇ ಥಹಂ ’ರ್ಥಯವ’ಮ ಐಲಫೃದಹ’ ಮುಮಧೌಃ’   ಯೇ ತಿೇಥಹಥರ್ನ’ 

ಯಚಯ’ಂಂತಿ ಷೃಕಹ’ಂಂತ್ ೇ ರ್ನಶಂಾಣೌಃ’   ಮ ಏತಹ’ಂಂತವಚ 
ಬ್ಮಹಗ್ಮ್’ಷವಚ ರ್ದವೃೇ’ ಯುದಹಯ ’ತಷಥಯೇ   ತೇಶಹಗ್ಮ್’ ಷಸಷಯಯೇಜನೇ
ಽಧನಹವ’ರ್ನ ತನಭಷ   ನಮೇ’ ಯುಧಯೇಬ್ ಮೇ ಯೇ ೃ’ರ್ಥಹಮಂ ಯೇ”ಽಂಂತರಿ’ಷೇ 
ಯೇ ರ್ದ ಯೇಶಹಭನನಂ ಹತ್ ೇ’ ರ್-ಶಮಿಶ’ಸ್-ತೇಬ್ ಮೇ ದವ ಹಯಚಿೇದಥವ’ 
ದಹಣಹ ದವ’ ಯತಿೇಚಿೇರ್-ದವೃೇ-ರ್ದೇ’ಚಿೇರ್-ದವೃೇಧಹವಥಸ್-ತೇಬ್ ಮೇ ನಭಷತೇ 
ನ್ ೇ’ ಭೃಡಮಂತು ತೇ ಮಂ ರ್ದವಶ್ ಮ ಮವಚ’ ನ್ ೇ ದವೇಶಟ ತಂ ವೇ ಜಂಬೇ’ 

ದಧಹಮಿ (11) 
 

ತಯಯಂ’ಫಕಂ ಮಜಹಭಸೇ ಷುಗಂರ್ಧಂ ು’ಶಟಧಥ’ನಮ್   ಉಹಥಯುಕಮಿ’ 
ಫಂಧ’ನಹನ್-ಭೃತ್ ಮೇ’ರ್-ಭುಹೇಮ ಭಹಽಭೃತಹ”ತ್   ಯೇ ಯುದ್ ಯೇ ಅಗ ನ 
ಯೇ ಅುು ಮ ಓಶ’ರ್ಧೇಶು ಯೇ ಯುದ್ ಯೇ ವಹವ ಬು’ನಹ ೇವ ತಷಲ’ 
ಯುದಹಯಮ ನಮೇ’ ಅಷುತ   ತಭು’ ಶುಟಸ ಮೌಃ ಷವಶುೌಃ ಷುಧನಹವ ಯೇ ವವ’ಷಮ 
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ವಮ’ತಿ ಬೇಶಜಷಮ’   ಮಷಹವ”ಭಸೇ ಷ ”ಭನಷಹಮ’ ಯುದಯಂ ನಮೇ”ರ್ಭರ್-
ದೇಭಷು’ಯಂ ದುಷಮ   ಅಮಂ ಮೇ ಸಷ್ ತೇ ಬಗ’ಹನಮಂ ಮೇ ಬಗ’ತತಯೌಃ   

ಅಮಂ ಮೇ” ವವಬೇ”ಶಜ್ೇಽಮಗ್ಮ್ ವಹರ್ಭ’ಭವಥನೌಃ   ಯೇ ತೇ’ 
ಷಸಷಯ’ಭಮುತಂ ಹವಹ ಭೃತ್ ಮೇ ಭತಹಮಥ’ಮ ಸಂತ’ೇ   ತಹನ್ ಮಶಷಮ’ 
ಭಹಮಮಹ ಷಹಥನ’ ಮಜಹಭಸೇ   ಭೃತಮೇ ಷಹವಸಹ’ ಭೃತಮೇ ಷಹವಸಹ”   
ಹಯಣಹನಹಂ ಗಯಂರ್ಥಯಷ ಯುದ್ ಯೇ ಭಹ’ ವಹಂತಕೌಃ   ತೇನಹನನೇನಹ”ಹಮಮಷವ  

ಓಂ ನಮೇ ಬಗತೇ ಯುದಹಯಮ ಶಣೇ ಭೃತುಮ’ಮೇಥ ಹಸ  
ಷದಹವವೇಮ್  

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ 
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ಶ್ಾೇ ರುದಾಂ ಚಮಕಂ 

 
ಓಂ ಅಗಹನ’ಶ್ ಣೇ ಷಜ್ೇಶ’ಷೇಭಹ’ಧಥಂತು ಹಂ ಾಯೌಃ’  ದುಮಮನೈರ್-

ಹಜೇ’ರ್ಭಯಹಗ’ತಮ್  ಹಜ’ವಚ ಮೇ ಯಷವಚ’ ಮೇ ಯಮ’ತಿವಚ ಮೇ ಯಷ’ತಿವಚ ಮೇ 
ರ್ಧೇತಿವಚ’ ಮೇ ಕಯತು’ವಚ ಮೇ ಷವಯ’ವಚ ಮೇ ವೃಲೇಕ’ವಚ ಮೇ ವಹಯವಚ’ ಮೇ ವುಯತಿ’ವಚ ಮೇ 
ಜ್ಮೇತಿ’ವಚ ಮೇ ಷು’ವಚ ಮೇ ಹಯಣವಚ’ ಮೇಽಹನವಚ’ ಮೇ ಹಮನವಚ ಮೇಽಷು’ವಚ ಮೇ 
ಚಿತತಂ ಚ’ ಭ ಆರ್ಧೇ’ತಂ ಚ ಮೇ ಹಕಚ’ ಮೇ ಭನ’ವಚ ಮೇ ಚವು’ವಚ ಮೇ ವೃಯೇತಯಂ’ ಚ 
ಮೇ ದವ’ವಚ ಮೇ ಫಲಂ’ ಚ ಭ ಓಜ’ವಚ ಮೇ ಷಸ’ವಚ ಭ ಆಮು’ವಚ ಮೇ ಜಯಹ ಚ’ ಭ 

ಆತಹಭ ಚ’ ಮೇ ತನ್ವಚ’ ಮೇ ವಭಥ’ ಚ ಮೇ ಭಥ’ ಚ ಮೇಽಂಂಗಹ’ರ್ನ ಚ 
ಮೇಽಷಹಥರ್ನ’ ಚ ಮೇ ಯ್ಗ್ಮ್’ಶ ಚ ಮೇ ವರಿೇ’ಯಹಣಿ ಚ ಮೇ (1) 

ಜೈಶಠಯಂ’ ಚ ಭ ಆರ್ಧ’ತಮಂ ಚ ಮೇ ಭನುಮವಚ’ ಮೇ ಬಹಭ’ವಚ ಮೇಽಭ’ವಚ ಮೇ
ಽಂಂಬ’ವಚ ಮೇ ಜೇಭಹ ಚ’ ಮೇ ಭಸಭಹ ಚ’ ಮೇ ರಿಭಹ ಚ’ ಮೇ ಯರ್ಥಭಹ ಚ’ 
ಮೇ ಶಹಭಥ ಚ’ ಮೇ ದಹಯಘುಮಹ ಚ’ ಮೇ ೃದಧಂ ಚ’ ಮೇ ೃರ್ದಧ’ವಚ ಮೇ ಷತಮಂ ಚ’ 
ಮೇ ವಯದಹಧ ಚ’ ಮೇ ಜಗ’ಚಚ ಮೇ ಧನಂ’ ಚ ಮೇ ವ’ವಚ ಮೇ ತಿವಶ’ವಚ ಮೇ ಼ಯೇಡಹ ಚ’ 
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ಮೇ ಮೇದ’ವಚ ಮೇ ಜಹತಂ ಚ’ ಮೇ ಜರ್ನಶಮಭಹ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಷ್ಕತಂ ಚ’ ಮೇ 
ಷುಕೃತಂ ಚ’ ಮೇ ತತಂ ಚ’ ಮೇ ೇದಮಂ’ ಚ ಮೇ ಬ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ಬಶಮಚಚ’ ಮೇ 
ಷುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಷುಥಂ ಚ ಭ ಋದಧಂ ಚ ಭ ಋರ್ದಧವಚ ಮೇ ಕುಲತಂ ಚ’ ಮೇ ಕುಲರ್ತ’ವಚ 
ಮೇ ಭತಿವಚ’ ಮೇ ಷುಭತಿವಚ’ ಮೇ (2) 

ವಂ ಚ’ ಮೇ ಭಮ’ವಚ ಮೇ ರ್ಯಮಂ ಚ’ ಮೇಽನುಕಹಭವಚ’ ಮೇ ಕಹಭ’ವಚ ಮೇ 

ಷ ಭನಷವಚ’ ಮೇ ಬದಯಂ ಚ’ ಮೇ ವಯೇಮ’ವಚ ಮೇ ಷಮ’ವಚ ಮೇ ಮವ’ವಚ ಮೇ ಬಗ’ವಚ 
ಮೇ ದಯ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಮಂತಹ ಚ’ ಮೇ ಧತಹಥ ಚ’ ಮೇ ಷೇಭ’ವಚ ಮೇ ಧೃತಿ’ವಚ ಮೇ 
ವವಂ’ ಚ ಮೇ ಭಸ’ವಚ ಮೇ ಷಂಚಚ’ ಮೇ ಸಹತಯಂ’ ಚ ಮೇ ಷ್ವಚ’ ಮೇ ಯಷ್ವಚ’ 
ಮೇ ಷೇಯಂ’ ಚ ಮೇ ಲಮವಚ’ ಭ ಋತಂ ಚ’ ಮೇಽಭೃತಂ’ ಚ ಮೇಽಮವಿಂ ಚ ಮೇ

ಽನಹ’ಭಮಚಚ ಮೇ ಜಿೇಹತು’ವಚ ಮೇ ರ್ದೇಿಥಮುತವಂ ಚ’ ಮೇಽನಮಿತಯಂ ಚ ಮೇ

ಽಬ’ಮಂ ಚ ಮೇ ಷುಗಂ ಚ’ ಮೇ ವಮ’ನಂ ಚ ಮೇ ಷ್ಶಹ ಚ’ ಮೇ ಷುರ್ದನಂ’ ಚ ಮೇ 

(3) 

ಊಕಚಥ’ ಮೇ ಷ್ನೃತಹ’ ಚ ಮೇ ಮ’ವಚ ಮೇ ಯಷ’ವಚ ಮೇ ಘತಂ ಚ’ ಮೇ ಭಧು’ ಚ 
ಮೇ ಷಾಧ’ವಚ ಮೇ ಷರ್ೇ’ತಿವಚ ಮೇ ಕೃಶವಚ’ ಮೇ ೃಶಟ’ವಚ ಮೇ ಜೈತಯಂ’ ಚ ಭ ಔರ್ದಬ’ದಮಂ 
ಚ ಮೇ ಯಯವಚ’ ಮೇ ಯಹಮ’ವಚ ಮೇ ುಶಟಂ ಚ ಮೇ ುಶಟ’ವಚ ಮೇ ಬು ಚ’ ಮೇ ಯಬು 
ಚ’ ಮೇ ಫಸು ಚ’ ಮೇ ಬ್ಮ’ವಚ ಮೇ ೂಣಥಂ ಚ’ ಮೇ ೂಣಥತ’ಯಂ ಚ ಮೇಽಹ’ತಿವಚ 
ಮೇ ಕ್ಮ’ಹವಚ ಮೇಽನನಂ’ ಚ ಮೇಽವು’ಚಚ ಮೇ ಯೇಸಮ’ವಚ ಮೇ ಮಹ”ವಚ ಮೇ 
ಭಹಶಹ”ವಚ ಮೇ ತಿಲಹ”ವಚ ಮೇ ಭುದಹಗವಚ’ ಮೇ ಖಲಹವ”ವಚ ಮೇ ಗ್ ೇಧ್ಭಹ”ವಚ ಮೇ 
ಭಷುಯಹ”ವಚ ಮೇ ರ್ಯಮಂಗ’ವಚ ಮೇಽಣ’ವಚ ಮೇ ವಹಮಭಹಕಹ”ವಚ ಮೇ ರ್ನೇಹಯಹ”ವಚ 
ಮೇ (4) 
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ಅವಹಭ ಚ’ ಮೇ ಭೃತಿತ’ಕಹ ಚ ಮೇ ಾಯಮ’ವಚ ಮೇ ಥ’ತಹವಚ ಮೇ ಷಕ’ತಹವಚ ಮೇ 
ನಸ್-ತ’ಮವಚ ಮೇ ಸಯ’ಣಮಂ ಚ ಮೇಽಮ’ವಚ ಮೇ ಷೇಷಂ’ ಚ ಮೇ ತಯು’ವಚ ಮೇ 
ವಹಮಭಂ ಚ’ ಮೇ ಲ್ ೇಸಂ ಚ’ ಮೇಽಾನವಚ’ ಭ ಆ’ವಚ ಮೇ ೇಯುಧ’ವಚ ಭ 
ಓಶ’ಧಮವಚ ಮೇ ಕೃಶಣಚಮಂ ಚ’ ಮೇಽಕೃಶಣಚಮಂ ಚ’ ಮೇ ಗಹಯಭಹಮವಚ’ ಮೇ ವ’ 
ಆಯಣಹಮವಚ’ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲಂತಹಂ ತತಂ ಚ’ ಮೇ ತಿತ’ವಚ ಮೇ ಬ್ತಂ ಚ’ ಮೇ 

ಬ್ತಿ’ವಚ ಮೇ ಷು’ ಚ ಮೇ ಷತಿವಚ’ ಮೇ ಕಭಥ’ ಚ ಮೇ ವ಼ತ’ವಚ ಮೇಽಥಥ’ವಚ ಭ 
ಏಭ’ವಚ ಭ ಇತಿ’ವಚ ಮೇ ಗತಿ’ವಚ ಮೇ (5) 

ಅಾನವಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಷ್ ೇಭ’ವಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಷತಹ ಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ 
ಮೇ ಷಯ’ಷವತಿೇ ಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ೂಶಹ ಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಫೃಸಷತಿ’ವಚ ಭ 
ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಮಿತಯವಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಯು’ಣವಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ತವಶಹಠ’ ಚ ಭ 
ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಧಹತಹ ಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಶುಣ’ವಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇಽವವನ ’ ಚ ಭ 
ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಭಯುತ’ವಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ವವೇ’ ಚ ಮೇ ದೇಹ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ 
ೃರ್ಥೇ ಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇಽಂಂತರಿ’ವಂ ಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ದ ಮವಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ 
ಮೇ ರ್ದವ’ವಚ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಭ್ಧಹಥ ಚ’ ಭ ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ ಯಜಹ’ತಿವಚ ಭ 
ಇಂದಯ’ವಚ ಮೇ (6) 

ಅಗ್ಂವುವಚ’ ಮೇ ಯವಭವಚ ಮೇಽದಹ”ಬಮವಚ ಮೇಽರ್ಧ’ತಿವಚ ಭ ಉಹಗ್ಂವುವಚ’ ಮೇ

ಽಂಂತಮಹಥಭವಚ’ ಭ ಐಂದಯಹಮವಚ’ ಮೇ ಮೈತಹಯಯುಣವಚ’ ಭ ಆವವನವಚ’ ಮೇ 

ಯತಿಯಷಹಥನ’ವಚ ಮೇ ವುಕಯವಚ’ ಮೇ ಭಂರ್ಥೇ ಚ’ ಭ ಆಗಯಮಣವಚ’ ಮೇ ೈವವದೇವಚ’ 
ಮೇ ಧುಯವಚ’ ಮೇ ೈವಹವನಯವಚ’ ಭ ಋತುಗಯಸಹವಚ’ ಮೇಽತಿಗಹಯಸಹಮ”ವಚ ಭ 

ಐಂದಹಯಗನವಚ’ ಮೇ ೈವವದೇವಚ’ ಮೇ ಭಯುತವತಿೇಮಹ”ವಚ ಮೇ ಭಹಸೇಂದಯವಚ’ ಭ 
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ಆರ್ದತಮವಚ’ ಮೇ ಷಹತಯವಚ’ ಮೇ ಷಹಯಷವತವಚ’ ಮೇ  ಶಣವಚ’ ಮೇ ಹತಿನೇತವಚ’ ಮೇ 

ಸಹರಿಯೇಜನವಚ’ ಮೇ (7) 

ಇಧಭವಚ’ ಮೇ ಫಸಥವಚ’ ಮೇ ೇರ್ದ’ವಚ ಮೇ ರ್ದಶಣ’ಮಹವಚ ಮೇ ಷುಯಚ’ವಚ ಮೇ ಚಭಷಹವಚ’ 

ಮೇ ಗಹಯಹ’ಣವಚ ಮೇ ಷವಯ’ವಚ ಭ ಉಯಹವಚ’ ಮೇಽರ್ಧಶ’ಣೇ ಚ ಮೇ 
ದ್ ಯೇಣಕಲವವಚ’ ಮೇ ಹಮಹಮ’ರ್ನ ಚ ಮೇ ೂತಬೃಚಚ’ ಭ ಆಧರ್ನೇಮ’ವಚ ಭ 
ಆಾನೇ”ಧಯಂ ಚ ಮೇ ಸಧಹಥನಂ’ ಚ ಮೇ ಗೃಸಹವಚ’ ಮೇ ಷದ’ವಚ ಮೇ ುಯ್ ೇಡಹವಹ”ವಚ 
ಮೇ ಚತಹವಚ’ ಮೇಽಬೃಥವಚ’ ಮೇ ಷವಗಹಕಹಯವಚ’ ಮೇ (8) 

ಅಾನವಚ’ ಮೇ ಘಭಥವಚ’ ಮೇಽಕಥವಚ’ ಮೇ ಷ್ಮಥ’ವಚ ಮೇ ಹಯಣವಚ’ ಮೇಽವವಮೇಧವಚ’ 
ಮೇ ೃರ್ಥೇ ಚ ಮೇಽರ್ದ’ತಿವಚ ಮೇ ರ್ದತಿ’ವಚ ಮೇ ದ ಮವಚ’ ಮೇ ವಕವ’ರಿೇಯಂಗುಲ’ಯೇ 
ರ್ದವ’ವಚ ಮೇ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲಂತಹಭೃಕಚ’ ಮೇ ಷಹಭ’ ಚ ಮೇ ಷ್ ತೇಭ’ವಚ ಮೇ ಮಜು’ವಚ 
ಮೇ ರ್ದೇಷಹ ಚ’ ಮೇ ತ’ವಚ ಭ ಋತುವಚ’ ಮೇ ಯತಂ ಚ’ ಮೇಽಸ್ ೇಯಹತಯಯೇ”ರ್-

ದೃಶಹಟಯ ಫೃ’ಸದಯಥಂತಯೇ ಚ ಮೇ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲೇತಹಮ್ (9) 

ಗಬಹಥ”ವಚ ಮೇ ತಹುವಚ’ ಮೇ ತಯಯ’ವಚ ಮೇ ತಯಯೇಚ’ ಮೇ ರ್ದತಮಹಟ್ ಚ’ ಮೇ 
ರ್ದತ ಮಸೇ ಚ’ ಮೇ ಂಚಹ’ವಚ ಮೇ ಂಚಹೇ ಚ’ ಮೇ ತಿಯತುವಚ’ ಮೇ ತಿಯತಹು ಚ’ 
ಮೇ ತುಮಥಹಟ್ ಚ’ ಮೇ ತುಮ ಥಸೇ ಚ’ ಮೇ ಶಠಹಟ್ ಚ’ ಮೇ ಶ ಠಸೇ ಚ’ ಭ 

ಉಷಹ ಚ’ ಮೇ ವಹ ಚ’ ಭ ಋಶಬವಚ’ ಮೇ ೇಸಚಚ’ ಮೇಽನಡಹವಂ ಚ ಮೇ ಧೇನುವಚ’ 
ಭ ಆಮು’ರ್-ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಹಯಣ್ ೇ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಮ್-ಅಹನ್ ೇ 
ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಹಮನ್ ೇ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಚವು’ರ್-ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಗ್ 
ವೃಯೇತಯಂ’ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಭನ್ ೇ’ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಹಗ್-ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ 
ಕಲತಹಮ್-ಆತಹಭ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಂ ಮಙ್್ೃಞೇ ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಕಲತಹಮ್ (10) 
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ಏಕಹ’ ಚ ಮೇ ತಿಷಯವಚ’ ಮೇ ಂಚ’ ಚ ಮೇ ಷತ ಚ’ ಮೇ ನ’ ಚ ಭ ಏಕಹ’ದವ ಚ ಮೇ 
ತಯಯೇದವ ಚ ಮೇ ಂಚ’ದವ ಚ ಮೇ ಷತದ’ವ ಚ ಮೇ ನ’ದವ ಚ ಭ 
ಏಕ’ಗ್ಂವತಿವಚ ಮೇ ತಯಯೇ’ಗ್ಂವತಿವಚ ಮೇ ಂಚ’ಗ್ಂವತಿವಚ ಮೇ ಷತ 
ಗ್ಮ್’ವತಿವಚ ಮೇ ನ’ಗ್ಂವತಿವಚ ಭ ಏಕ’ತಿಯಗ್ಂವಚಚ ಮೇ ತಯಮ’ಷರಗ್ಂವಚಚ ಮೇ 
ಚತ’ಸ್-ಯವಚ ಮೇಽಶ ಟ ಚ’ ಮೇ ದಹವದ’ವ ಚ ಮೇ ಶ್ ೇಡ’ವ ಚ ಮೇ ಗ್ಂವತಿವಚ’ ಮೇ 
ಚತು’ಥಗ್ಂವತಿವಚ ಮೇಽಶಹಟಗ್ಮ್’ವತಿವಚ ಮೇ ದಹವತಿಯಗ್ಮ್’ವಚಚ ಮೇ ಶಟ್-

ತಿಯಗ್ಮ್’ವಚಚ ಮೇ ಚತಹವರಿಗ್ಂವಚಚ’ ಮೇ ಚತು’ಶ್-ಚತಹವರಿಗ್ಂವಚಚ ಮೇ

ಽಶಹಟಚ’ತಹವರಿಗ್ಂವಚಚ ಮೇ ಹಜ’ವಚ ಯಷವಹಚ’ರ್ಜವಚ ಕಯತು’ವಚ ಷು’ವಚ ಭ್ಧಹಥ ಚ 
ಮವನ’ಮಶ್-ಚಹಂತಹಮಮನಶ್-ಚಹಂತಮ’ವಚ ಬ ನವಚ ಬು’ನಶ್-ಚಹರ್ಧ’ತಿವಚ (11) 

ಓಂ ಇಡಹ’ ದೇಸ್ರ್-ಭನು’ರ್-ಮಶರ್ನೇರ್-ಫೃಸಷತಿ’ಯುಕಹಥಭದಹರ್ನ’ 
ವಗ್ಂಷಶದ್-ವವೇ’-ದೇಹೌಃ ಷ್”ಕತಹಚೌಃ ೃರ್ಥ’ಭಹತಭಹಥ ಭಹ’ ಸಗ್ಂಷೇರ್-
ಭಧು’ ಭರ್ನಶಮೇ ಭಧು’ ಜರ್ನಶಮೇ ಭಧು’ ಷಹಯಮಿ ಭಧು’ ರ್ದಶಹಮಮಿ ಭಧು’ಭತಿೇಂ 
ದೇೇಬ್ ಮೇ ಹಚಭುದಹಮಷಗ್ಂವುವೃಯಶೇಣಹಮ”ಮ್ ಭನುಶಮೇ”ಬಮಷತಂ ಭಹ’ ದೇಹ 
ಅ’ಂತು ವೃೇಬಹಯೈ’ ರ್ತಯ್ ೇಽನು’ಭದಂತು  

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ’  
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶವರ ಸುಾಭತ್ಂ 

ಕ ಷಲಹಮ ಷುಯಜಹ ಯಹಭ ೂಹಥಷಂಧಹಮ ಯತಥತೇ  
ಉತಿತಶಠ ನಯವಹದ್ಥಲ ಕತಥಮಂ ದೈಭಹಸನಕಮ್ (1) 

ಉತಿತಶ್ ಠೇತಿತಶಠ ಗ್ ೇಂದ ಉತಿತಶಠ ಗಯುಡಧವಜ   
ಉತಿತಶಠ ಕಭಲಹಕಹಂತ ತಲ್ ೇಕಮಂ ಭಂಗಳಂ ಕುಯು (2) 

ಭಹತಷುಭಷತ ಜಗತಹಂ ಭಧುಕೈಟಬಹಯೇೌಃ 
ಷ್ೇಸಹರಿಣಿ ಭನ್ ೇಸಯ ರ್ದಮಭ್ತೇಥ  
ವಯೇಷಹವಮಿರ್ನ ವಯತಜನರ್ಯಮ ದಹನವೇಲೇ 
ವಯೇ ೇಂಕಟೇವ ದಯತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (3) 

ತ ಷುಯಬಹತಭಯಂದ ಲ್ ೇಚನೇ 
ಬತು ಯಷನನಭುಖ ಚಂದಯಭಂಡಲೇ  
ರ್ಧ ವಂಕಯೇಂದಯ ರ್ನತಹರ್ಭಯಚಿಥತೇ 
ೃವ ವೈಲನಹಥ ದಯತೇ ದಮಹರ್ನಧೇ (4) 
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ಅತಹಯಯರ್ದ ಷತ ಋಶಮಷುಭುಹಷಮ ಷಂಧಹಮಂ 
ಆಕಹವ ಷಂಧು ಕಭಲಹರ್ನ ಭನ್ ೇಸಯಹಣಿ  
ಆದಹಮ ಹದಮುಗ ಭಚಥಯತುಂ ಯನಹನೌಃ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (5) 

ಂಚಹನನಹಫಜ ಬ ಶಣುಭಖ ಹಷಹದಹಮೌಃ 
ತಕಯಭಹರ್ದ ಚರಿತಂ ಫುಧಹೌಃ ಷುತಂತಿ  
ಬಹಶಹತಿೌಃ ಠತಿ ಹಷಯ ವುರ್ದಧ ಭಹಯಹತ್ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (6) 

ಈವತ್-ಯಫುಲಲ ಷಯಷೇಯುಸ ನಹರಿಕೇಳ 
ೂಗದುಯಭಹರ್ದ ಷುಭನ್ ೇಸಯ ಹಲಕಹನಹಮ್  
ಆಹತಿ ಭಂದಭರ್ನಲೌಃ ಷಸರ್ದಮ ಗಂಧೈೌಃ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (7) 

ಉರ್ನಮಲಮನೇತಯ ಮುಗಭುತತಭ ಂಜಯಷಹಥೌಃ 
ಹತಹಯಷಶಟ ಕದಲೇ ಪಲ ಹಮಷಹರ್ನ  
ಬುಕಹತವೌಃ ಷಲೇಲ ಭಥಕೇಳ ವುಕಹೌಃ ಠಂತಿ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (8) 

ತಂತಿಯೇ ಯಕಶಥ ಭಧುಯ ಷವನಮಹ ಂಚಹಮ 
ಗಹಮತಮನಂತ ಚರಿತಂ ತ ನಹಯದ್ ೇಽರ್  
ಬಹಶಹ ಷಭಗಯ ಭಷತ್-ಕೃತಚಹಯು ಯಭಮಂ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (9) 
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ಬೃಂಗಹಳೇ ಚ ಭಕಯಂದ ಯಷಹನು ದಧ 
ಝುಂಕಹಯಾೇತ ರ್ನನದೈೌಃ ಷಸಷೇನಹಮ  
ರ್ನಮಹಥತುಮಹಂತ ಷಯಷೇ ಕಭಲ್ ೇದಯೇಬಮೌಃ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (10) 

ಯೇಶಹಗಣೇನ ಯದರ್ಧನ ಭಥಮಭಹನೇ 
ು್ೇಶಹಲಯೇಶು ದರ್ಧಭಂಥನ ತಿೇಯು್ೇಶಹೌಃ  
ಯ್ ೇಶಹತುಲಂ ದಧತೇ ಕಕುಬವಚ ಕುಂಬಹೌಃ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (11) 

ದಮವಮಿತಯ ವತತಯ ಗತಹಳಗಹಥೌಃ 
ಸತುಥಂ ವಯಮಂ ಕುಲಮಷಮ ರ್ನಜಹಂಗಲಷಹಿಯೌಃ  
ಬೇರಿೇ ರ್ನನಹದಮಿ ರ್ಭಬಯತಿ ತಿೇಯನಹದಮ್ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ವೇಖಯ ಬ್ ೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (12) 

ವಯೇಭನನರ್ಭೇಶಟ ಯದಹಽಲ ಲ್ ೇಕ ಫಂಧ್ ೇ  
ವಯೇ ವಯೇರ್ನಹಷ ಜಗದೇಕ ದಯೈಕ ಷಂಧ್ ೇ  
ವಯೇ ದೇತಹ ಗೃಸ ಬುಜಹಂತಯ ರ್ದಮಭ್ತೇಥ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (13) 

ವಯೇ ಷಹವಮಿ ುಶುರಿಣಿಕಹಲ ರ್ನಭಥಲಹಂಗಹೌಃ 
ವಯೇಮಹರ್ಥಥನ್ ೇ ಸಯರಿಂಚಿ ಷನಂದನಹದಹಮೌಃ  
ದಹವಯೇ ಷಂತಿ ಯನೇತಯ ಸತ್ ೇತತ ಭಹಂಗಹೌಃ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (14) 
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ವಯೇ ವೇಶವೈಲ ಗಯುಡಹಚಲ ೇಂಕಟಹರ್ದಯ 
ನಹಯಹಮಣಹರ್ದಯ ೃಶಬಹರ್ದಯ ೃಶಹರ್ದಯ ಭುಖಹಮಮ್  
ಆಖಹಮಂ ತವರ್ದೇಮ ಷತೇ ಯರ್ನವಂ ದಂತಿ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (15) 

ಷೇಹಯಹೌಃ ವ ಷುಯೇವ ಕೃವಹನುಧಭಥ 
ಯಷ್ೇಂಫುನಹಥ ಭಹನ ಧನಹರ್ಧ ನಹಥಹೌಃ  
ಫದಹಧಂಜಲ ಯಲಷರ್ನನಜ ವೇಶಥದೇವಹೌಃ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (16) 

ಧಹಟಿೇಶು ತೇ ಸಗಯಹಜ ಭೃಗಹರ್ಧಯಹಜ 
ನಹಗಹರ್ಧಯಹಜ ಗಜಯಹಜ ಸಮಹರ್ಧಯಹಜಹೌಃ  
ಷವಷಹವರ್ಧಕಹಯ ಭಸಭಹರ್ಧಕ ಭಥಥಮಂತೇ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (17) 

ಷ್ಯೇಥಂದು ಬ ಭ ಫುಧಹಕತಿ ಕಹಮವ ರಿ 
ಷವಬಹಥನುಕೇತು ರ್ದವತ್-ರಿವತ್-ಯಧಹನಹೌಃ  
ತವದಹದಷದಹಷ ಚಯಭಹರ್ಧ ದಹಷದಹಷಹೌಃ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (18) 

ತತ್-ಹದಧ್ಳ ಬರಿತ ಷುಪರಿತ್ ೇತತಭಹಂಗಹೌಃ 
ಷವಗಹಥಗಥ ರ್ನಯೇವ ರ್ನಜಹಂತಯಂಗಹೌಃ  
ಕಲಹಗಭಹ ಕಲನಮಹಽಽಕುಲತಹಂ ಲಬಂತೇ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (19) 
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ತವದ್ ಗೇುಯಹಗಯ ವಖಯಹಣಿ ರ್ನರಿೇವಭಹಣಹೌಃ 
ಷವಗಹಥಗಥ ದೇಂ ಯಭಹಂ ವಯಮಂತೌಃ  
ಭತಹಮಥ ಭನುಶಮ ಬುನೇ ಭತಿಭಹವಯಮಂತೇ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (20) 

ವಯೇ ಬ್ಮಿನಹಮಕ ದಮಹರ್ದ ಗುಣಹಭೃತಹಫದೇ 
ದೇಹರ್ದದೇ ಜಗದೇಕ ವಯಣಮಭ್ತೇಥ  
ವಯೇಭನನನಂತ ಗಯುಡಹರ್ದರ್ಭ ಯಚಿಥತಹಂುಯೇ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (21) 

ವಯೇ ದಭನಹಬ ುಯುಶ್ ೇತತಭ ಹಷುದೇ 
ೈಕುಂಠ ಭಹಧ ಜನಹಧಥನ ಚಕಯಹಣೇ  
ವಯೇ ತು ಚಿಸನ ವಯಣಹಗತ ಹರಿಜಹತ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (22) 

ಕಂದಥ ದಥ ಸಯ ಷುಂದಯ ರ್ದಮ ಭ್ತೇಥ 
ಕಹಂತಹ ಕುಚಹಂಫುಯುಸ ಕುಟಭಲ ಲ್ ೇಲದೃಶಟೇ  
ಕಲಹಮಣ ರ್ನಭಥಲ ಗುಣಹಕಯ ರ್ದಮ಼ೇತೇಥ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (23) 

ಮಿೇನಹಕೃತೇ ಕಭಠಕ್ೇಲ ನೃಷಂಸ ಣಿಥನ್ 
ಷಹವಮಿನ್ ಯವವಥ ತಪೇಧನ ಯಹಭಚಂದಯ  
ವೇಶಹಂವಯಹಭ ಮದುನಂದನ ಕಲುಯ್ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (24) 
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ಏಲಹಲಂಗ ಘನಷಹಯ ಷುಗಂರ್ಧ ತಿೇಥಥಂ 
ರ್ದಮಂ ಮತುರಿತು ಸೇಭಘಟೇಶು ೂಣಥಮ್  
ಧೃತಹವದಮ ೈರ್ದಕ ವಖಹಭಣಮೌಃ ಯಸೃಶಹಟೌಃ 
ತಿಶಠಂತಿ ೇಂಕಟತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (25) 

ಬಹಷಹವನುದೇತಿ ಕಚಹರ್ನ ಷಯ್ ೇಯುಸಹಣಿ 
ಷಂೂಯಮಂತಿ ರ್ನನದೈೌಃ ಕಕುಬ್ ೇ ಸಂಗಹೌಃ  
ವಯೇೈಶಣಹೌಃ ಷತತ ಭರ್ಥಥತ ಭಂಗಳಹಷತೇ 
ಧಹಭಹವಯಮಂತಿ ತ ೇಂಕಟ ಷುಯಬಹತಮ್ (26) 

ಫಯಸಹಭದಮಹ ಷುುಯಯಹ ಷುಭಸಶಥಮಷತೇ 
ಷಂತಷುನಂದನ ಭುಖಹಷತವಥ ಯೇಾಮಹಥೌಃ  
ಧಹಭಹಂತಿಕೇ ತ ಸ ಭಂಗಳ ಷುತ ಸಷಹತೌಃ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (27) 

ಲ಼ಶಿೇರ್ನಹಷ ರ್ನಯದಮ ಗುಣೈಕ ಷಂಧ್ ೇ 
ಷಂಷಹಯಷಹಗಯ ಷಭುತತಯಣೈಕ ಷೇತ್ ೇ  
ೇದಹಂತ ೇದಮ ರ್ನಜೈಬ ಬಕತ ಬ್ ೇಗಮ 
ವಯೇ ೇಂಕಟಹಚಲತೇ ತ ಷುಯಬಹತಮ್ (28) 

ಇತಥಂ ೃಶಹಚಲತೇರಿಸ ಷುಯಬಹತಂ 
ಯೇ ಭಹನಹೌಃ ಯತಿರ್ದನಂ ಠಿತುಂ ಯೃತಹತೌಃ  
ತೇಶಹಂ ಯಬಹತ ಷಭಯೇ ಷೃತಿಯಂಗಬಹಜಹಂ 
ಯಙ್ಞಂ ಯಹಥಥ ಷುಲಬಹಂ ಯಭಹಂ ಯಷ್ತೇ (29) 
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶವರ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

ಕಭಲಹಕುಚ ಚ್ಚುಕ ಕುಂಕಭತ್ ೇ 
ರ್ನಮತಹಯುಣಿ ತಹತುಲ ರ್ನೇಲತನ್ ೇ  
ಕಭಲಹಮತ ಲ್ ೇಚನ ಲ್ ೇಕತೇ 
ಜಯೇಬ ೇಂಕಟ ವೈಲತೇ  

ಷಚತುಭುಥಖ ಶಣುಭಖ ಂಚಭುಖೇ 
ಯಭುಖಹ ಽಲದೈತ ಭ ಳಭಣೇ  
ವಯಣಹಗತ ತುಲ ಷಹಯರ್ನಧೇ 
ರಿಹಲಮ ಭಹಂ ೃಶ ವೈಲತೇ  

ಅತಿೇಲತಮಹ ತ ದುಥಶಸೈ 
ಯನು ೇಲಕೃತೈ ಯಯಹಧವತೈೌಃ  
ಬರಿತಂ ತವರಿತಂ ೃಶ ವೈಲತೇ 
ಯಮಹ ಕೃಮಹ ರಿಹಸ ಸಯೇ  
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ಅರ್ಧ ೇಂಕಟ ವೈಲ ಭುದಹಯಭತೇ- 
ಜಥನತಹರ್ಭ ಭತಹರ್ಧಕ ದಹನಯತಹತ್  
ಯದೇತಮಹ ಗರ್ದತಹರ್ನಗಮೈೌಃ 
ಕಭಲಹದಯತಹನನ ಯಂಕಲಯೇ  

ಕಲ ೇಣುಯ ಹವ ಗ್ ೇಧ್ 
ವತ ಕ್ೇಟಿ ೃತಹತುಿಯ ಕ್ೇಟಿ ಷಭಹತ್  
ಯತಿ ಲಲಕಹರ್ಭ ಭತಹತ್-ಷುಖದಹತ್ 
ಷುದೇ ಷುತಹನನ ಯಂಕಲಯೇ  

ಅರ್ಭಯಹಭ ಗುಣಹಕಯ ದಹವಯಧೇ 
ಜಗದೇಕ ಧನುಥಥಯ ರ್ಧೇಯಭತೇ  
ಯಘುನಹಮಕ ಯಹಭ ಯಮೇವ ಬ್ ೇ 
ಯದ್ ೇ ಬ ದೇ ದಮಹ ಜಲಧೇ  

ಅರ್ನೇ ತನಮಹ ಕಭರ್ನೇಮ ಕಯಂ 
ಯಜರ್ನೇಕಯ ಚಹಯು ಭುಖಹಂಫುಯುಸಮ್  
ಯಜರ್ನೇಚಯ ಯಹಜತ ಮೇಮಿ ಸಯಂ 
ಭಸರ್ನೇಮ ಭಸಂ ಯಘುಯಹಭಭಯೇ  

ಷುಭುಖಂ ಷುಸೃದಂ ಷುಲಬಂ ಷುಖದಂ 
ಷವನುಜಂ ಚ ಷುಕಹಮಭ ಮೇಘವಯಮ್  
ಅಸಹಮ ಯಘ್ದವಮ ಭನಮಭಸಂ 
ನ ಕಥಂಚನ ಕಂಚನ ಜಹತುಬಜೇ  
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ನಹ ೇಂಕಟೇವಂ ನ ನಹಥ್ ೇ ನ ನಹಥೌಃ 
ಷದಹ ೇಂಕಟೇವಂ ಷಭಯಹಮಿ ಷಭಯಹಮಿ 
ಸಯೇ ೇಂಕಟೇವ ಯಷೇದ ಯಷೇದ 
ರ್ಯಮಂ ೇಂಕಟವ ಯಮಚಛ ಯಮಚಛ  

ಅಸಂ ದ್ಯದಷತೇ ದಹಂ ಬ್ ೇಜಮುಗಭ 
ಯಣಹಮೇಚಛಮಹ ಗತಮ ಷೇಹಂ ಕಯ್ ೇಮಿ  
ಷಕೃತುೇಮಹ ರ್ನತಮ ಷೇಹಪಲಂ ತವಂ 
ಯಮಚಛ ಮಚಛ ಯಬ್ ೇ ೇಂಕಟೇವ  

ಅಸಹರ್ನನಹ ಭಮಹ ದ್ ೇಶಹ ನ ವೇಶಹರ್ನವಸತಹನ್ ಸಯೇ  
ವಭಷವ ತವಂ ವಭಷವ ತವಂ ವೇಶವೈಲ ವಖಹಭಣೇ (3 ಷಲ) 
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶವರ ಾತಿತ 

ಈವಹನಹಂ ಜಗತ್ ೇಽಷಮ ೇಂಕಟತೇ ಥಶ್ ಣೇೌಃ ಯಹಂ ಯೇಮಷೇಂ 
ತದವವೌಃಷಥಲ ರ್ನತಮಹಷಯಷಕಹಂ ತತ್-ಷಹಂತಿ ಷಂರ್ಧಥರ್ನೇಮ್  
ದಹಭಲಂಕೃತ ಹಣಿಲಲಮುಗಹಂ ದಹಭಷನಷಹಥಂ ವಯಮಂ 
ಹತುಲಹಮರ್ದ ಗುಣ್ ೇಜಜವಲಹಂ ಬಗತಿೇಂ ಂದೇ ಜಗನಹಭತಯಮ್ (1)  

ವಯೇಭನ್ ಕೃಹಜಲರ್ನಧೇ ಕೃತಷಥಲ್ ೇಕ 
ಷಥಶ ವಕತ ನತತುಲ ಷಥವೇಶನ್  
ಷಹವಮಿನ್ ಷುವೇಲ ಷುಲ ಬಹವಯತ ಹರಿಜಹತ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (2) 

ಆನ್ುಯಹಚಿಥತ ಷುಜಹತ ಷುಗಂರ್ಧ ುಶ 
ಷ ಯಬಮ ಷ ಯಬಕಯ  ಷಭಷರ್ನನೇವ   
ಷ ಭ ಮ ಷದಹನುಬನೇಽರ್ ನಹನುಬಹ ಮ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (3) 
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ಷದ್ ಮೇಕಹಷ ಷಭುರ್ದತತವಯ ಷಹಂದಯಯಹಗ 
ಷ ಯಬಮರ್ನಬಥಯ ಷಯ್ ೇಯುಸ ಷಹಭಮಹತಹಥಮ್  
ಷಭಮವು ಷಹಸಷದೇಶು ಲೇಖಮಂತ  
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (4) 

ಯೇಖಹಭಮ ಧವಜ ಷುಧಹಕಲವಹತತಯ 
ಜಹಯಂಕುವಹಂಫುಯುಸ ಕಲಕ ವಂಖಚಕೌಃ  
ಬಮೈಯಲಂಕೃತತಲ  ಯತತತವ ಚಿಸನೈೌಃ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (5) 

ತಹಮಯೇದಯದುಮತಿ ಯಹಜಿತ ದಭಯಹಗ  
ಫಹಸಮೈರ್-ಭಸ್ ೇರ್ಭ ಯರ್ಭಬ್ತ ಭಸೇಂದಯರ್ನೇಲ   
ಉದಮ ನನಖಹಂವುರ್ಭ ಯುದಷತ ವವಹಂಕ ಬಹಷ  
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (6) 

ಷ ಯೇಭರ್ಭೇತಿ ಕಭಲಹಕಯ ಲಲಹಬಹಮಂ  
ಷಂಹಸನೇಽರ್ ಷರ್ದ ಕಲಭ ಭಹಧಧಹನ    
ಕಹಂತಹ ನಹಙ್ಭನಷ ಗ್ ೇಚಯ ಷ ಕುಭಹಮ ಥ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (7) 

ಲಹಿೇ ಭಸೇ ತದನುಯ್ ರ್ನಜಹನುಬಹ 
ರ್ನೇಕಹರ್ದ ರ್ದಮ ಭಸಶೇ ಕಯಲಲಹನಹಮ್  
ಆಯುಣಮ ಷಂಕಯಭಣತೌಃ ಼ಲ ಷಹಂದಯಯಹಗ  
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (8) 
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ರ್ನತಹಮನಭರ್ದವರ್ಧ ವಹರ್ದ ಼ರಿೇಟಕ್ೇಟಿ  
ಯತುಮತ ರ್ದೇತ ನಯತನಭಸೌಃ ಯಯ್ ೇಸೈೌಃ  
ರ್ನೇಯಹಜನಹರ್ಧ ಭುದಹಯ ಭುಹದಧಹನ  
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (9) 

“ಶ್ ಣೇೌಃ ದೇ ಯಭ” ಇತುಮರ್ದತ ಯವಂಷ  
ಮ  “ಭಧವ ಉತು” ಇತಿ ಬ್ ೇಗಮ ತಮಹಽುಮಹತ ತ  
ಬ್ಮಷತಥೇತಿ ತ ಹಣಿತಲ ಯರ್ದಶ ಟ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (10) 

ಹಥಹಥಮ ತತ್-ಷದೃವ ಷಹಯರ್ಧನಹ ತವಯೈ 
ಮ  ದವಥತ  ಷವಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯಜೇತಿ  
ಬ್ಯೇಽರ್ ಭಸಮ ಮಿಸ ತ  ಕಯದವಥತ  ತೇ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (11) 

ಭನ್ಭರ್ಥನಥ ಕಹಳಮಪನೇ ಕಟಹಟೇಶು 
ವಯೇೇಂಕಟಹರ್ದಯ ವಖಯೇ ವಯಷ ವುಯತಿೇನಹಮ್   
ಚಿತತೇಽಮನನಮ ಭನಷಹಂ ಷಭಭಹಸತ  ತೇ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (12) 

ಅಭಹಲನ ಸೃಶಮ ದರ್ನೇತಲ ಼ೇಣಥುಶ  
ವಯೇೇಂಕಟಹರ್ದಯ ವಖಯಹಬಯಣಹಮ-ಭಹನ   
ಆನಂರ್ದತಹಽಲ ಭನ್ ೇ ನಮನ  ತೈ ತ  
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (13) 
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ಹಯಮೌಃ ಯನನ ಜನತಹ ಯಥಭಹಗಹಸ ಮ 
ಭಹತುೌಃ ಷತನಹ ವವೃೇ ಯಭೃತಹಮಭಹಣ  
ಹಯ ತ ಯಷಯ ತುಲಹ ಭತುಲಹಂತಯ  ತೇ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (14) 

ಷತ್ ತವೇತತಯೈೌಃ ಷತತ ಷೇಮದಹಂಫುಜೇನ 
ಷಂಷಹಯ ತಹಯಕ ದಮಹದಯಥ ದೃಗಂಚಲೇನ  
ಷ ಮಮೇಮಂತೃ ಭುರ್ನನಹ ಭಭ ದವಥತ  ತೇ 
ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಚಯಣ  ವಯಣಂ ಯದಮೇ (15) 

ವಯೇವ ವಯಮಹ ಘಟಿಕಮಹ ತವದುಹಮ ಬಹೇ 
ಹಯಮೇತವಯ ಷವಮಭುೇಮ ತಮಹ ಷುಪಯಂತಹಮ  
ರ್ನತಹಮವಯತಹಮ ರ್ನಯದಮ ಗುಣಹಮ ತುಬಮಂ 
ಷಹಮಂ ಼ಂಕಯ್ ೇ ೃಶಾರಿೇವ ನ ಜಹತು ಭಸಮಮ್ (16) 

ಇತಿ ವಯೇೇಂಕಟೇವ ಯತಿತೌಃ 
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ಶ್ಾೇ ವಿಷುು ಸಹಸಾನಮ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

ವುಕಹಲಂಫಯಧಯಂ ಶುಣಂ ವವಣಥಂ ಚತುಬುಥಜಮ್  
ಯಷನನದನಂ ಧಹಮಯೇತ್ ಷಥ ು್ನೇವಹಂತಯೇ (1) 

ಮಷಮರ್ದವಯದಕಹರದಹಮೌಃ ಹರಿಶದಹಮೌಃ ಯವಶತಮ್  
ಘನಂ ರ್ನಘನಂತಿ ಷತತಂ ವವಕುೇನಂ ತಭಹವಯಯೇ (2) 

ಹಮಷಂ ಷಶಠ ನಹತಯಂ ವಕತೇೌಃ  ತಯಭಕಲಭಶಮ್   
ಯಹವಯಹತಭಜಂ ಂದೇ ವುಕತಹತಂ ತಪೇರ್ನರ್ಧಮ್ (3) 

ಹಮಷಹಮ ಶುಣ ಯ್ಹಮ ಹಮಷಯ್ಹಮ ಶಣೇ  
ನಮೇ ೈ ಫಯಸಭರ್ನಧಯೇ ಹಷಶಹಠಮ ನಮೇ ನಭೌಃ (4) 

ಅಕಹಯಹಮ ವುದಹಧಮ ರ್ನತಹಮಮ ಯಭಹತಭನೇ  
ಷದೈಕ ಯ್ ಯ್ಹಮ ಶಣೇ ಷಥಜಿಶಣೇ (5) 

ಮಷಮ ಷಭಯಣಭಹತಯೇಣ ಜನಭ ಷಂಷಹಯ ಫಂಧನಹತ್  
ಭುಚಮತೇ ನಭಷತಷಲ ಶಣೇ ಯಬಶಣೇ (6) 
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ಓಂ ನಮೇ ಶಣೇ ಯಬಶಣೇ  

ವಯೇ ೈವಂಹಮನ ಉಹಚ 
ವುಯತಹವ ಧಭಹಥ ನವೇಶೇಣ ಹನಹರ್ನ ಚ ಷಥವೌಃ  
ಮುರ್ಧಶಠಯೌಃ ವಹಂತನಂ ುನಯೇಹಬಮ ಬಹಶತ (7) 

ಮುರ್ಧಶಠಯ ಉಹಚ 
಼ಮೇಕಂ ದೈತಂ ಲ್ ೇಕೇ ಼ಂ ಹಽಮೇಕಂ ಯಹಮಣಂ 
ಷುತಂತೌಃ ಕಂ ಕಭಚಥಂತೌಃ ಹಯುನಮುರ್-ಭಹನಹೌಃ ವುಬಮ್ (8) 

ಕ್ೇ ಧಭಥೌಃ ಷಥಧಭಹಥಣಹಂ ಬತೌಃ ಯಮೇ ಭತೌಃ  
಼ಂ ಜನ್-ಭುಚಮತೇ ಜಂತುರ್-ಜನಭಷಂಷಹಯ ಫಂಧನಹತ್ (9) 

ವಯೇ ರ್ಭೇಶಭ ಉಹಚ 
ಜಗತಱಬುಂ ದೇದೇ ಭನಂತಂ ುಯುಶ್ ೇತತಭಮ್  
ಷುತನಹನಭ ಷಸಷಯೇಣ ುಯುಶೌಃ ಷತತ್ ೇತಿಥತೌಃ (10) 

ತಮೇ ಚಹಚಥಮರ್ನನತಮಂ ಬಕಹಯ ುಯುಶಭಮಮಮ್  
ಧಹಮಮನ್ ಷುತನನಭಷಮಂವಚ ಮಜಭಹನಷತಮೇ ಚ (11) 

ಅನಹರ್ದ ರ್ನಧನಂ ಶುಣಂ ಷಥಲ್ ೇಕ ಭಸೇವವಯಮ್  
ಲ್ ೇಕಹಧಮವಂ ಷುತರ್ನನತಮಂ ಷಥ ದುೌಃಖಹತಿಗ್ ೇ ಬೇತ್ (12) 

ಫಯಸಭಣಮಂ ಷಥ ಧಭಥಙಞಂ ಲ್ ೇಕಹನಹಂ ಼ೇತಿಥ ಧಥನಮ್  
ಲ್ ೇಕನಹಥಂ ಭಸದ್ಬತಂ ಷಥಬ್ತ ಬವೇದಬಮ್(13) 
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ಏಶ ಮೇ ಷಥ ಧಭಹಥಣಹಂ ಧಮೇಥಽರ್ಧಕ ತಮೇಭತೌಃ  
ಮದಬಕಹಯ ುಂಡರಿೇಕಹವಂ ಷತೈಯಚೇಥನನಯೌಃ ಷದಹ (14) 

ಯಭಂ ಯೇ ಭಸತತೇಜೌಃ ಯಭಂ ಯೇ ಭಸತತೌಃ  
ಯಭಂ ಯೇ ಭಸದ್-ಫಯಸಭ ಯಭಂ ಮೌಃ ಯಹಮಣಮ್ (15) 

ತಹಯಣಹಂ ತಯಂ ಯೇ ಭಂಗಳಹನಹಂ ಚ ಭಂಗಳಮ್  
ದೈತಂ ದೇತಹನಹಂ ಚ ಬ್ತಹನಹಂ ಯೇಽಮಮೌಃ ರ್ತಹ (16) 

ಮತೌಃ ಷಹಥಣಿ ಬ್ತಹರ್ನ ಬಂತಹಮರ್ದ ಮುಗಹಗಮೇ  
ಮಷಭಂವಚ ಯಲಮಂ ಮಹಂತಿ ುನಯೇ ಮುಗವಯೇ (17) 

ತಷಮ ಲ್ ೇಕ ಯಧಹನಷಮ ಜಗನಹನಥಷಮ ಬ್ತೇ  
ಶ್ ಣೇನಹಥಭ ಷಸಷಯಂ ಮೇ ವುಯಣು ಹ ಬಮಹಸಮ್ (18) 

ಮಹರ್ನ ನಹಭಹರ್ನ ಗ ಣಹರ್ನ ಖಹಮತಹರ್ನ ಭಸಹತಭನೌಃ  
ಋಶರ್ಭೌಃ ರಿಾೇತಹರ್ನ ತಹರ್ನ ಷಹಯಮಿ ಬ್ತಯೇ (19) 

ಋಶನಹಥಭಹನಂ ಷಸಷಯಷಮ ೇದಹಮಷ್ ೇ ಭಸಹಭುರ್ನೌಃ  
ಛಂದ್ ೇಽನುಶುಟಪ್ ತಥಹ ದೇವೇ ಬಗಹನ್ ದೇ಼ೇಷುತೌಃ (20) 

 
ಅಭೃತಹಂ ವೃದಬವೇ ಬಿೇಜಂ ವ಼ತದೇಥ಼ನಂದನೌಃ  
ತಿಯಷಹಭಹ ಸೃದಮಂ ತಷಮ ವಹಂತಮಥೇಥ ರ್ನಮುಜಮತೇ (21) 
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ಶುಣಂ ಜಿಶುಣಂ ಭಸಹಶುಣಂ ಯಬಶುಣಂ ಭಸೇವವಯಮ್  
ಅನೇಕಯ್ ದೈತಹಮಂತಂ ನಭಹಮಿ ುಯುಶ್ ೇತತಭಮ್ (22) 

ೂಥನಹಮಷೌಃ 
ಅಷಮ ವಯೇ ಶ್ ಣೇರ್ದಥಮ ಷಸಷಯನಹಭ ಷ್ ತೇತಯ ಭಸಹಭಂತಯಷಮ  
ವಯೇ ೇದಹಮಷ್ ೇ ಬಗಹನ್ ಋಶೌಃ  
ಅನುಶುಟಪ್ ಛಂದೌಃ  
ವಯೇ ಭಸಹಶುಣೌಃ ಯಭಹತಹಭ ವಯೇಭನಹನಯಹಮಣ್ ೇ ದೇತಹ  
ಅಭೃತಹಂ ವೃದಬವೇ ಬಹನುರಿತಿ ಬಿೇಜಮ್  
ದೇ಼ೇ ನಂದನೌಃ ಷಯಶಟೇತಿ ವ಼ತೌಃ  
ಉದಬೌಃ, ಷ್ೇಬಣ್ ೇ ದೇ ಇತಿ ಯಮೇಭಂತಯೌಃ  
ವಂಖಬೃನನಂದ಼ೇ ಚ಼ಯೇತಿ ಼ೇಲಕಮ್  
ವಹರ್ಂಗಧನಹವ ಗದಹಧಯ ಇತಮಷರಮ್  
ಯಥಹಂಗಹಣಿ ಯಷ್ೇಬಮ ಇತಿ ನೇತಯಮ್  
ತಿಯಷಹಭಹಷಹಭಗೌಃ ಷಹಮೇತಿ ಕಚಮ್  
ಆನಂದಂ ಯಫಯಸಮತಿ ಯೇರ್ನೌಃ  
ಋತುಷುುದವಥನೌಃ ಕಹಲ ಇತಿ ರ್ದಗಫಂಧೌಃ  
ವಯೇ ವವಯ್ ಇತಿ ಧಹಮನಮ್  
ವಯೇ ಭಸಹಶುಣ ರ್ಯೇತಮಥೇಥ ಷಸಷಯನಹಭ ಜೇ ರ್ನಯೇಗೌಃ  

ಕಯನಹಮಷೌಃ 
ವವಂ ಶುಣಥಶಟಹುಯ ಇತಮಂಗುಶಹಠಬಹಮಂ ನಭೌಃ 
ಅಭೃತಹಂ ವೃದಬವೇ ಬಹನುರಿತಿ ತಜಥರ್ನೇಬಹಮಂ ನಭೌಃ  
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ಫಯಸಭಣ್ ಮೇ ಫಯಸಭಕೃತ್ ಫಯಸಮತಿ ಭಧಮಭಹಬಹಮಂ ನಭೌಃ 
ಷುಣಥಬಿಂದು ಯಷ್ೇಬಮ ಇತಿ ಅನಹಮಿಕಹಬಹಮಂ ನಭೌಃ 
ರ್ನಮಿಶ್ ೇಽರ್ನಮಿಶೌಃ ಷಯಾವೇತಿ ಕರ್ನಶಠಕಹಬಹಮಂ ನಭೌಃ 
ಯಥಹಂಗಹಣಿ ಯಷ್ೇಬಮ ಇತಿ ಕಯತಲ ಕಯೃಶಹಠಬಹಮಂ ನಭೌಃ 

ಅಂಗನಹಮಷೌಃ 
ಷುಯತೌಃ ಷುಭುಖೌಃ ಷ್ವಿ ಇತಿ ಸಹನಹಮ ಸೃದಮಹಮ ನಭೌಃ 
ಷಸಷಯಭ್ತಿಥೌಃ ವಹವತಹಭ ಇತಿ ಐವವಮಹಥಮ ವಯಷೇ ಷಹವಸಹ 
ಷಸಷಹಯಚಿಥೌಃ ಷತಜಿಸವ ಇತಿ ವಕಯೈ ವಖಹಯೈ ಶಟ್ 
ತಿಯಷಹಭಹ ಷಹಭಗಷಹುಮೇತಿ ಫಲಹಮ ಕಚಹಮ ಸುಂ 
ಯಥಹಂಗಹಣಿ ಯಷ್ೇಬಮ ಇತಿ ನೇತಹಯಬಹಮಂ  ಶಟ್ 
ವಹಂಗಧನಹವ ಗದಹಧಯ ಇತಿ ೇಮಹಥಮ ಅಷಹರಮಪಟ್ 
ಋತುೌಃ ಷುದವಥನೌಃ ಕಹಲ ಇತಿ ರ್ದಗಬಂಧೌಃ 

ಧಹಮನಮ್ 
ಹೇಯ್ ೇಧನವತ್ ಯದೇವೇ ವುಚಿಭಣಿ ಲಷತ್ ಷೈಕತೇ ಭ ಼ತಕಹನಹಮ್  
ಭಹಲಹಕುಲಹತ ಷನಷಥೌಃ ಷಪಟಿಕಭಣಿ ರ್ನಬೈರ್-ಭ ಼ತಕೈರ್-ಭಂಡಿತಹಂಗೌಃ  
ವುಬಯಬ ಯದಬ ಯುರಿಯಚಿತೈಭುಥಕತ ರ್ೇಮ್ಶ ಶೈಥೌಃ 
ಆನಂರ್ದೇ ನೌಃ ುರ್ನೇಮಹ ದರಿನಲನ ಗದಹ ವಂಖಹಣಿಭುಥಕುಂದೌಃ (1) 

ಬ್ೌಃ ಹದ  ಮಷಮ ನಹರ್ಭಥಮದಷುಯ ರ್ನಲವಚಂದಯ ಷ್ಮ ಥ ಚ ನೇತಯೇ  
ಕಣಹಥಹವಹೌಃ ವಯ್ ೇದ ಮಭುಥಖಭರ್ ದಸನ್ ೇ ಮಷಮ ಹಷತೇಮ ಭಬಿಧೌಃ  
ಅಂತಷಥಂ ಮಷಮ ವವಂ ಷುಯ ನಯಖಗಗ್ ೇ ಬ್ ೇಾ ಗಂಧಥ ದೈತಮೈೌಃ  
ಚಿತಯಂ ಯಂ ಯಭಮತೇ ತಂ ತಿಯಬುನ ುವಂ ಶುಣಮಿೇವಂ ನಭಹಮಿ (2) 
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ಓಂ ನಮೇ ಬಗತೇ ಹಷುದೇಹಮ  

ವಹಂತಹಕಹಯಂ ಬುಜಗವಮನಂ ದಭನಹಬಂ ಷುಯೇವಮ್  
ವಹವಕಹಯಂ ಗಗನ ಷದೃವಂ ಮೇಘಣಥಂ ವುಬಹಂಗಮ್  
ಲಹಿೇಕಹಂತಂ ಕಭಲನಮನಂ ಯೇಾ ಸೃದಹಧಯನ ಗಭಮಮ್  
ಂದೇ ಶುಣಂ ಬ ಬಮ ಸಯಂ ಷಥ ಲ್ ೇಕೈಕ ನಹಥಮ್ (3) 

ಮೇಘ ವಹಮಭಂ ರ್ೇತ ಕ ವೇಮ ಹಷಂ ವಯೇತಹುಕಂ ಕ ಷುತಬ್ ೇದಹಬಷತಹಂಗಮ್  
ುಣ್ ಮೇೇತಂ ುಂಡರಿೇಕಹಮತಹವಂ ಶುಣಂ ಂದೇ ಷಥಲ್ ೇಕೈಕ ನಹಥಮ್(4) 

ನಭೌಃ ಷಭಷತ ಬ್ತಹನಹಮ್ ಆರ್ದ ಬ್ತಹಮ ಬ್ಬೃತೇ  
ಅನೇಕಯ್ ಯ್ಹಮ ಶಣೇ ಯಬಶಣೇ (5) 

ಷವಂಖಚಕಯಂ ಷ಼ರಿೇಟ ಕುಂಡಲಂ ಷರ್ೇತಷರಂ ಷಯಷೇಯುಸೇವಣಮ್  
ಷಸಹಯ ವೌಃಷಥಲ ವೃೇರ್ಭ ಕ ಷುತಬಂ ನಭಹಮಿ ಶುಣಂ ವಯಷಹ ಚತುಬುಥಜಮ್ (6) 

ಛಹಮಹಮಹಂ ಹರಿಜಹತಷಮ ಸೇಭಷಂಸಹಷನ್ ೇರಿ 
ಆಷೇನಭಂಫುದವಹಮಭ ಭಹಮತಹವ ಭಲಂಕೃತಮ್ (7) 

ಚಂದಹಯನನಂ ಚತುಫಹಥಸುಂ ವಯೇತಹುಂ಼ತ ವಷಮ್ 
ಯು಼ಭಣಿೇ ಷತಮಬಹಭಹಬಹಮಂ ಷಸತಂ ಕೃಶಣಭಹವಯಯೇ (8) 

ಂಚೂಜ 
ಲಂ – ೃರ್ಥಹಮತಭನೇ ಗಂಥಂ ಷಭಥಮಹಮಿ 
ಸಂ – ಆಕಹವಹತಭನೇ ುಶೈೌಃ ೂಜಮಹಮಿ 
ಮಂ – ಹಮಹವತಭನೇ ಧ್ಭಹಿಯಮಹಮಿ 
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ಯಂ – ಅಗಹನಯತಭನೇ ರ್ದೇಂ ದವಥಮಹಮಿ 
ಂ – ಅಭೃತಹತಭನೇ ನೈೇದಮಂ ರ್ನೇದಮಹಮಿ 
ಷಂ – ಷಹಥತಭನೇ ಷವೇಥಚಹಯ ೂಜಹ ನಭಷಹುಯಹನ್ ಷಭಥಮಹಮಿ 

ಷ್ ತೇತಯಮ್ 
ಸರಿೌಃ ಓಂ 

ವವಂ ಶುಣಥಶಟಹುಯ್ ೇ ಬ್ತಬಮ ಬತಱಬುೌಃ  
ಬ್ತಕೃದ್ ಬ್ತಬೃದಹಬವೇ ಬ್ತಹತಹಭ ಬ್ತಬಹನೌಃ (1) 

ೂತಹತಹಭ ಯಭಹತಹಭ ಚ ಭುಕಹತನಹಂ ಯಭಹಗತಿೌಃ  
ಅಮಮೌಃ ುಯುಶೌಃ ಷಹಹೇ ಷೇತಯಸ್ೇಽವಯ ಏ ಚ (2) 

ಯೇಗ್ ೇ ಯೇಗದಹಂ ನೇತಹ ಯಧಹನ ುಯುಶೇವವಯೌಃ  
ನಹಯಷಂಸುೌಃ ವಯೇಭಹನ್ ಕೇವೌಃ ುಯುಶ್ ೇತತಭೌಃ (3) 

ಷಥೌಃ ವಥೌಃ ವೌಃ ಷಹಥಣುರ್-ಬ್ತಹರ್ದರ್ನಥರ್ಧಯಮಮೌಃ  
ಷಂಬವೇ ಬಹನ್ ೇ ಬತಹಥ ಯಬೌಃ ಯಬುರಿೇವವಯೌಃ (4) 

ಷವಮಂಬ್ೌಃ ವಂಬುಯಹರ್ದತಮೌಃ ುಶುಯಹಷ್ೇ ಭಸಹಷವನೌಃ  
ಅನಹರ್ದ ರ್ನಧನ್ ೇ ಧಹತಹ ಧಹತಹ ಧಹತುಯುತತಭೌಃ (5) 

ಅಯಮೇಯೇ ಸೃಶೇಕೇವೌಃ ದಭನಹಬ್ ೇಽಭಯಯಬುೌಃ 
ವವಕಭಹಥ ಭನುಷತವಶಹಟ ಷಥಶಠೌಃ ಷಥಯ್ ೇ ಧುಯೌಃ (6) 
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ಅಗಹಯಸಮೌಃ ವಹವವತ್ ೇ ಕೃಶ್ ಣೇ ಲ್ ೇಸತಹವೌಃ ಯತದಥನೌಃ 
ಯಬ್ತಷರಕಕುಫಹಧಭ ತಯಂ ಭಂಗಳಂ ಯಮ್ (7) 

ಈವಹನೌಃ ಹಯಣದೌಃ ಹಯಣ್ ೇ ಜಮೇಶಠೌಃ ವಯೇಶಠೌಃ ಯಜಹತಿೌಃ  
ಸಯಣಮಗಬ್ ೇಥ ಬ್ಗಬ್ ೇಥ ಭಹಧವೇ ಭಧುಷ್ದನೌಃ (8) 

ಈವವಯ್ ೇ ಕಯಮಿೇಧರ್ನವೇ ಮೇಧಹೇ ಕಯಭೌಃ ಕಯಭೌಃ  
ಅನುತತಮೇ ದುಯಹಧಶಥೌಃ ಕೃತಙಞೌಃ ಕೃತಿಯಹತಭಹನ್(9) 

ಷುಯೇವೌಃ ವಯಣಂ ವಭಥ ವವಯೇತಹೌಃ ಯಜಹಬೌಃ  
ಅಸಷುಂತುಯ್ ೇ ಹಮಳೌಃ ಯತಮಮೌಃ ಷಥದವಥನೌಃ (10) 

ಅಜಷುೇಥವವಯೌಃ ಷದಧೌಃ ಷರ್ದಧೌಃ ಷಹಥರ್ದಯಚುಮತೌಃ  
ೃಶಹ ಕರ್ಯಮೇಮಹತಹಭ ಷಥಯೇಗ ರ್ನಷುೆತೌಃ (11) 

ಷುಥಷುಭನಹೌಃ ಷತಮೌಃ ಷಭಹತಹಭ ಷಮಿಭತಷುಭೌಃ  
ಅಮೇಘೌಃ ುಂಡರಿೇಕಹಷ್ೇ ೃಶಕಭಹಥ ೃಶಹಕೃತಿೌಃ (12) 

ಯುದ್ ಯೇ ಫಸುವಯಹ ಫಬುಯಥವವಯೇರ್ನೌಃ ವುಚಿವಯಹೌಃ  
ಅಭೃತೌಃ ವಹವವತ ಷಹಥಣುಥಯಹಯ್ ೇಸ್ ೇ ಭಸಹತಹೌಃ (13) 

ಷಥಗೌಃ ಷಥ ದಹಬನುಥಶವಕುೇನ್ ೇ ಜನಹದಥನೌಃ  
ೇದ್ ೇೇದ ದಮಂಗ್ ೇ ೇದಹಂಗ್ ೇ ೇದತುೌಃ (14) 

ಲ್ ೇಕಹಧಮವೌಃ ಷುಯಹಧಮಷ್ೇ ಧಭಹಥಧಮವೌಃ ಕೃತಹಕೃತೌಃ  
ಚತುಯಹತಹಭ ಚತುೂಮಥಸೌಃ ಚತುದಥಂಶರೌಃ ಚತುಬುಥಜೌಃ (15) 
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ಬಹಯಜಿಶುಣಬ್ ೇಥಜನಂ ಬ್ ೇಕಹತ ಷಸಶುನಜಥಗದಹರ್ದಜೌಃ  
ಅನು್ೇ ಜಯೇ ಜೇತಹ ವವಯೇರ್ನೌಃ ುನಥಷುೌಃ (16) 

ಉೇಂದ್ ಯೇ ಹಭನೌಃ ಹಯಂವುಯಮೇಘೌಃ ವುಚಿಯ್ಜಿಥತೌಃ  
ಅತಿೇಂದಯೌಃ ಷಂಗಯಸೌಃ ಷಗ್ ೇಥ ಧೃತಹತಹಭ ರ್ನಮಮೇ ಮಭೌಃ (17) 

ೇದ್ ಮೇ ೈದಮೌಃ ಷದಹಯೇಾೇ ೇಯಸಹ ಭಹಧವೇ ಭಧುೌಃ  
ಅತಿೇಂರ್ದಯಯೇ ಭಸಹಭಹಯೇ ಭಸ್ ೇತಹುಸ್ ೇ ಭಸಹಫಲೌಃ (18) 

ಭಸಹಫುರ್ದಧಭಥಸಹೇಯೇಥ ಭಸಹವ಼ತಭಥಸಹದುಮತಿೌಃ  
ಅರ್ನದೇಥವಮುೌಃ ವಯೇಭಹನಮೇಮಹತಹಭ ಭಸಹರ್ದಯ ಧೃಕ್ (19) 

ಭಸೇವಹವಷ್ ೇ ಭಸೇಬತಹಥ ವಯೇರ್ನಹಷೌಃ ಷತಹಂಗತಿೌಃ  
ಅರ್ನಯುದಧೌಃ ಷುಯಹನಂದ್ ೇ ಗ್ ೇಂದ್ ೇ ಗ್ ೇದಹಂ ತಿೌಃ (20) 

ಭರಿೇಚಿದಥಭನ್ ೇ ಸಂಷೌಃ ಷುಣ್ ೇಥ ಬುಜಗ್ ೇತತಭೌಃ  
ಸಯಣಮನಹಬೌಃ ಷುತಹೌಃ ದಭನಹಬೌಃ ಯಜಹತಿೌಃ (21) 

ಅಭೃತುಮೌಃ ಷಥದೃಕ್-ಷಂಸೌಃ ಷಂಧಹತಹ ಷಂರ್ಧಭಹನ್ ಷಥಯೌಃ  
ಅಜ್ೇ ದುಭಥಶಥಣೌಃ ವಹಷಹತ ವುಯತಹತಹಭ ಷುಯಹರಿಸಹ (22) 

ಗುಯುರ್-ಗುಯುತಮೇ ಧಹಭೌಃ ಷತಮ-ಷುತಮ ಯಹಕಯಭೌಃ  
ರ್ನಮಿಶ್ ೇಽರ್ನಮಿಶೌಃ ಷಯಾವೇ ಹಚಷತಿ ಯುದಹಯರ್ಧೇೌಃ (23) 

ಅಗಯಣಿೇೌಃ ಗಹಯಭಣಿೇೌಃ ವಯೇಭಹನ್ ನಹಮಯೇನೇತಹ ಷಮಿೇಯಣೌಃ 
ಷಸಷಯಭ್ಧಹಥ ವಹವತಹಭ ಷಸಷಹಯವೌಃ ಷಸಷಯಹತ್ (24) 
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ಆತಥನ್ ೇ ರ್ನೃತಹತತಹಭ ಷಂೃತೌಃ ಷಂಯಭದಥನೌಃ 
ಅಸೌಃ ಷಂತಥಕ್ೇ ಸನ-ಯರ್ನಲ್ ೇ ಧಯಣಿೇಧಯೌಃ (25) 

ಷುಯಷಹದೌಃ ಯಷನಹನತಹಭ ವವಧೃಗ್-ವವಬುಗ್-ಬುೌಃ 
ಷತುತಹಥ ಷತೃತೌಃ ಷಹಧುರ್-ಜಸುನರ್-ನಹಯಹಮಣ್ ೇ ನಯೌಃ (26) 

ಅಷಂಖಮೇಯೇಽಯಮೇಮಹತಹಭ ವಶಟೌಃ ವಶಟ ಕೃಚುಛಚಿೌಃ 
ಷದಹಧಥಥೌಃ ಷದಧ ಷಂಕಲೌಃ ಷರ್ದಧದೌಃ ಷರ್ದಧ ಷಹಧನೌಃ (27) 

ೃಶಹಸೇ ೃಶಬ್ ೇ ಶುಣರ್-ೃಶಹಥ ೃಶ್ ೇದಯೌಃ 
ಧಥನ್ ೇ ಧಥಭಹನವಚ ಕತೌಃ ವುಯತಿಷಹಗಯೌಃ (28) 

ಷುಬುಜ್ೇ ದುಧಥಯ್ ೇ ಹಾಮ ಭಸೇಂದ್ ಯೇ ಷುದ್ ೇ ಷುೌಃ 
ನೈಕಯ್ಪೇ ಫೃಸದ್-ಯ್ೌಃ ವರ್ಶಟೌಃ ಯಕಹವನೌಃ (29) 

ಓಜಷತೇಜ್ೇ ದುಮತಿಧಯೌಃ ಯಕಹವಹತಹಭ ಯತಹನೌಃ  
ಋದದೌಃ ಷಶಹಟವಯ್ ೇ ಭಂತಯ-ವಚಂದಹಯಂವುರ್-ಬಹಷುಯದುಮತಿೌಃ (30) 

ಅಭೃತಹಂ ವೃದಬವೇ ಬಹನುೌಃ ವವಬಿಂದುೌಃ ಷುಯೇವವಯೌಃ  
ಔಶಧಂ ಜಗತೌಃ ಷೇತುೌಃ ಷತಮಧಭಥ ಯಹಕಯಭೌಃ (31) 

ಬ್ತಬಮ ಬನಹನಥೌಃ ನೌಃ ಹನ್ ೇಽನಲೌಃ  
ಕಹಭಸಹ ಕಹಭಕೃತ್-ಕಹಂತೌಃ ಕಹಭೌಃ ಕಹಭಯದೌಃ ಯಬುೌಃ (32) 

ಮುಗಹರ್ದ ಕೃದುಮಗಹತ್ ೇಥ ನೈಕಭಹಯೇ ಭಸಹವನೌಃ  
ಅದೃವೃಮೇ ಮಕತಯ್ವಚ ಷಸಷಯಜಿದನಂತಜಿತ್ (33) 
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ಇಶ್ ಟೇಽವಶಟೌಃ ವಶಟೇಶಟೌಃ ವಖಂಡಿೇ ನಸುಶ್ ೇ ೃಶೌಃ  
ಕ್ಯೇಧಸಹ ಕ್ಯೇಧ ಕೃತುತಹಥ ವವಫಹಸುರ್-ಭಸೇಧಯೌಃ (34) 

ಅಚುಮತೌಃ ಯರ್ಥತೌಃ ಹಯಣೌಃ ಹಯಣದ್ ೇ ಹಷಹನುಜೌಃ  
ಅಹಂ ರ್ನರ್ಧಯರ್ಧಶಹಠನ ಭಯಭತತೌಃ ಯತಿಶಠತೌಃ (35) 

ಷುಂದೌಃ ಷುಂದಧಯ್ ೇ ಧುಯೇಥ ಯದ್ ೇ ಹಮುಹಸನೌಃ 
ಹಷುದೇವೇ ಫೃಸದ್-ಬಹನುಯಹರ್ದದೇೌಃ ುಯಂಧಯೌಃ (36) 

ಅವೃೇಕಷಹತಯಣ ಷಹತಯೌಃ ವೃಯೌಃ ವ ರಿರ್-ಜನೇವವಯೌಃ  
ಅನುಕ್ಲೌಃ ವತಹತಥೌಃ ರ್ದಮ ದಭ ರ್ನಬೇವಣೌಃ (37) 

ದಭನಹಬ್ ೇಽಯಂದಹವೌಃ ದಭಗಬಥೌಃ ವರಿೇಯಬೃತ್ 
ಭಸರ್ಧಥರ್-ಋದ್ ಧೇ ೃದಹಧತಹಭ ಭಸಹಷ್ೇ ಗಯುಡಧವಜೌಃ (38) 

ಅತುಲೌಃ ವಯಬ್ ೇ ರ್ಭೇಭೌಃ ಷಭಮಙ್್ೃಞೇ ಸಸಥರಿೌಃ  
ಷಥಲವಣ ಲವಣ್ ಮೇ ಲಹಿೇಹನ್ ಷಮಿತಿಂಜಮೌಃ (39) 

ವಯ್ ೇ ಯ್ ೇಸತ್ ೇ ಭಹಗ್ ೇಥ ಸೇತುರ್-ದಹಮೇದಯೌಃ ಷಸೌಃ 
ಭಸೇಧಯ್ ೇ ಭಸಹಬಹಗ್ ೇ ೇಗಹನ ಮಿತಹವನೌಃ (40) 

ಉದಬೌಃ, ಷ್ೇಬಣ್ ೇ ದೇೌಃ ವಯೇಗಬಥೌಃ ಯಮೇವವಯೌಃ  
ಕಯಣಂ ಕಹಯಣಂ ಕತಹಥ ಕತಹಥ ಗಸನ್ ೇ ಗುಸೌಃ (41) 

ಮಷಹಯೇ ಮಷಹಥನೌಃ ಷಂಷಹಥನೌಃ ಷಹಥನದ್ ೇ ಧುಯೌಃ  
ಯರ್ಧಥೌಃ ಯಭಷಶಟೌಃ ತುಶಟೌಃ ುಶಟೌಃ ವುಬೇವಣೌಃ (42) 
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ಯಹಮೇ ಯಹಮೇ ಯಜ್ೇ ಭಹಗ್ ೇಥನೇಯೇ ನಯೇಽನಮೌಃ  
ೇಯೌಃ ವ಼ತಭತಹಂ ವಯೇಶ್ ಠೇ ಧಮೇಥಧಭಥ ದುತತಭೌಃ (43) 

ೈಕುಂಠೌಃ ುಯುಶೌಃ ಹಯಣೌಃ ಹಯಣದೌಃ ಯಣೌಃ ೃಥುೌಃ 
ಸಯಣಮಗಬಥೌಃ ವತುಯು್ನೇ ಹಮಪತೇ ಹಮುಯಧ್ ೇವಜೌಃ (44) 

ಋತುೌಃ ಷುದವಥನೌಃ ಕಹಲೌಃ ಯಮೇಶಠೇ ರಿಗಯಸೌಃ  
ಉಗಯೌಃ ಷಂತುಯ್ ೇ ದಷ್ೇ ವಹಯಮೇ ವವದಹಣೌಃ (45) 

ಷಹತಯೌಃ ಷಹಥಯ ಷಹಥಣುೌಃ ಯಭಹಣಂ ಬಿೇಜಭಮಮಮ್  
ಅಥ್ ೇಥಽನಥ್ ೇಥ ಭಸಹಕ್ೇವೃೇ ಭಸಹಬ್ ೇಗ್ ೇ ಭಸಹಧನೌಃ (46) 

ಅರ್ನಥಣಣೌಃ ಷಥಶ್ ಠೇ ಬ್ದಧಭಥಮ್ಪೇ ಭಸಹಭಖೌಃ 
ನವತಯನೇಮಿರ್-ನವತಿಯೇ ವಭೌಃ, ಷಹಭೌಃ ಷಮಿೇಸನೌಃ (47) 

ಮಶ ಇಜ್ಮೇ ಭಸೇಜಮವಚ ಕಯತು-ಷುತಯಂ ಷತಹಂಗತಿೌಃ 
ಷಥದವೇಥ ಭುಕಹತತಹಭ ಷಥಙ್್ೃಞೇ ಸಹನಭುತತಭಮ್ (48) 

ಷುಯತೌಃ ಷುಭುಖೌಃ ಷ್ವಿೌಃ ಷುು್ೇಶೌಃ ಷುಖದೌಃ ಷುಸೃತ್  
ಭನ್ ೇಸಯ್ ೇ ಜಿತಕ್ಯೇಧ್ ೇ ೇಯ ಫಹಸುರ್-ದಹಯಣೌಃ (49) 

ಷಹವನೌಃ ಷವವೃೇ ಹಮರ್ೇ ನೈಕಹತಹಭ ನೈಕಕಭಥಕೃತ್ 
ತುಯ್ ೇ ತುಲ್ ೇ ತಿುೇ ಯತನಗಬ್ ೇಥ ಧನೇವವಯೌಃ (50) 

ಧಭಥಗುಫಧಭಥಕೃದಧಮಿೇಥ ಷದಷತ್-ವಯಭವಯಮ್ 
ಅಸಹತಹ ಷಸಷಹರಂವುಥಧಹತಹ ಕೃತಲವಣೌಃ (51) 
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ಗಬಷತನೇಮಿೌಃ ಷತತವಷಥೌಃ ಷಂಸ್ ೇ ಬ್ತ ಭಸೇವವಯೌಃ  
ಆರ್ದದೇವೇ ಭಸಹದೇವೇ ದೇೇವೃೇ ದೇಬೃದ್-ಗುಯುೌಃ (52) 

ಉತತಯ್ ೇ ಗ್ ೇತಿರ್-ಗ್ ೇಹತ ಸಹನಗಭಮೌಃ ುಯಹತನೌಃ  
ವರಿೇಯ ಬ್ತಬೃದ್ ಬ್ ೇಕಹತ ಕರ್ೇಂದ್ ಯೇ ಬ್ರಿದಹಣೌಃ (53) 

ಷ್ ೇಭಪೇಽಭೃತೌಃ ಷ್ ೇಭೌಃ ುಯುಜಿತ್ ುಯುಷತತಭೌಃ  
ನಯೇ ಜಮೌಃ ಷತಮಷಂಧ್ ೇ ದಹವಹಸಥೌಃ ಷಹತವತಹಂ ತಿೌಃ (54) 

ಜಿೇವೇ ನಯತಹ ಷಹಹೇ ಭುಕುಂದ್ ೇಽಮಿತ ಕಯಭೌಃ  
ಅಂಬ್ ೇರ್ನರ್ಧಯನಂತಹತಹಭ ಭಸ್ ೇದರ್ಧ ವಯೇಂತಕೌಃ (55) 

ಅಜ್ೇ ಭಸಹಸಥೌಃ ಷಹವಬಹವಮೇ ಜಿತಹಮಿತಯೌಃ ಯಮೇದನೌಃ  
ಆನಂದ್ ೇಽನಂದನ್ ೇನಂದೌಃ ಷತಮಧಭಹಥ ತಿಯಕಯಭೌಃ (56) 

ಭಸಶಥೌಃ ಕರ್ಲಹಚಹಮಥೌಃ ಕೃತಙ್್ೃಞೇ ಮೇರ್ದರ್ನೇತಿೌಃ  
ತಿಯದಸ್-ತಿಯದವಹಧಮಷ್ೇ ಭಸಹವೃಂಗೌಃ ಕೃತಹಂತಕೃತ್ (57) 

ಭಸಹಯಹಸ್ ೇ ಗ್ ೇಂದೌಃ ಷುಶೇಣೌಃ ಕನಕಹಂಗರ್ದೇ  
ಗುಸ್ ಮೇ ಗರ್ಭೇಯ್ ೇ ಗಸನ್ ೇ ಗುತವಚಕಯ ಗದಹಧಯೌಃ (58) 

ೇಧಹೌಃ ಷಹವಂಗ್ ೇಽಜಿತೌಃ ಕೃಶ್ ಣೇ ದೃಢೌಃ ಷಂಕಶಥಣ್ ೇಽಚುಮತೌಃ  
ಯುಣ್ ೇ ಹಯುಣ್ ೇ ೃವೌಃ ುಶುಯಹಷ್ೇ ಭಸಹಭನಹೌಃ (59) 

ಬಗಹನ್ ಬಗಸಹಽಽನಂರ್ದೇ ನಭಹಲೇ ಸಲಹಮುಧೌಃ  
ಆರ್ದತ್ ಮೇ ಜ್ಮೇತಿಯಹರ್ದತಮೌಃ ಷಸಶುನರ್-ಗತಿಷತತಭೌಃ (60) 
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ಷುಧನಹವ ಖಂಡಯವುರ್-ದಹಯುಣ್ ೇ ದಯಣಯದೌಃ  
ರ್ದಷೆಕ್-ಷಥ ದೃಗಹವಷ್ ೇ ಹಚಷತಿಯಯೇರ್ನಜೌಃ (61) 

ತಿಯಷಹಭಹ ಷಹಭಗೌಃ ಷಹಭ ರ್ನಹಥಣಂ ಬೇಶಜಂ ರ್ಭಶಕ್  
ಷನಹಮಷ ಕೃಚಛಭೌಃ ವಹಂತ್ ೇ ರ್ನಶಹಠ ವಹಂತಿೌಃ ಯಹಮಣಮ್ (62) 

ವುಬಹಂಗೌಃ ವಹಂತಿದೌಃ ಷಯಶಹಠ ಕುಭುದೌಃ ಕುಲೇವಮೌಃ  
ಗ್ ೇಸತ್ ೇ ಗ್ ೇತಿರ್-ಗ್ ೇಹತ ೃಶಬಹಷ್ೇ ೃಶರ್ಯಮೌಃ (63) 

ಅರ್ನತಿೇಥ ರ್ನೃತಹತತಹಭ ಷಂಷೇಹತ ಷೇಭಕೃಚಿಛೌಃ  
ವಯೇತುಷಹೌಃ ವಯೇಹಷೌಃ ವಯೇತಿೌಃ ವಯೇಭತಹಂಯೌಃ (64) 

ವಯೇದೌಃ ವಯೇವೌಃ ವಯೇರ್ನಹಷೌಃ ವಯೇರ್ನರ್ಧೌಃ ವಯೇಬಹನೌಃ  
ವಯೇಧಯೌಃ ವಯೇಕಯೌಃ ವಯೇಮೌಃ ವಯೇಭಹನ್ ಲ್ ೇಕತಯಮಹವಯಮೌಃ (65) 

ಷವವೌಃ ಷವಂಗೌಃ ವತಹನಂದ್ ೇ ನಂರ್ದರ್-ಜ್ಮೇತಿರ್-ಗಣೇವವಯೌಃ  
ಜಿತಹತಹಭ ಧೇಮಹತಹಭ ಷತಿುೇತಿಥ-ಚಿಛನನ ಷಂವಮೌಃ (66) 

ಉರ್ದೇಣಥೌಃ ಷಥತವಚವು ಯರ್ನೇವೌಃ ವಹವವತಷಥಯೌಃ  
ಬ್ವಯೇ ಬ್ಶಣ್ ೇ ಬ್ತಿರ್-ವೃೇಕೌಃ ವೃೇಕನಹವನೌಃ (67) 

ಅಚಿಥಶಹಭ ನಚಿಥತೌಃ ಕುಂಬ್ ೇ ವುದಹಧತಹಭ ವೃೇಧನೌಃ  
ಅರ್ನಯುದ್ ಧೇಽಯತಿಯಥೌಃ ಯದುಮಮನೇಽಮಿತ ಕಯಭೌಃ (68) 

ಕಹಲನೇಮಿರ್ನಸಹ ೇಯೌಃ ವ ರಿೌಃ ವೃಯೌಃ ಜನೇವವಯೌಃ  
ತಿಯಲ್ ೇಕಹತಹಭ ತಿಯಲ್ ೇಕೇವೌಃ ಕೇವೌಃ ಕೇವಸಹ ಸರಿೌಃ (69) 
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ಕಹಭದೇೌಃ ಕಹಭಹಲೌಃ ಕಹಮಿೇ ಕಹಂತೌಃ ಕೃತಹಗಭೌಃ  
ಅರ್ನದೇಥವಮುರ್-ಶುಣರ್-ೇಯ್ ೇಽನಂತ್ ೇ ಧನಂಜಮೌಃ (70) 

ಫಯಸಭಣ್ ಮೇ ಫಯಸಭಕೃತ್ ಫಯಸಹಭ ಫಯಸಭ ಫಯಸಭಧಥನೌಃ  
ಫಯಸಭದ್-ಫಹಯಸಭಣ್ ೇ ಫಯಸಮ ಫಯಸಭಙ್್ೃಞೇ ಫಹಯಸಭಣರ್ಯಮೌಃ (71) 

ಭಸಹಕಯಮೇ ಭಸಹಕಭಹಥ ಭಸಹತೇಜಹ ಭಸ್ ೇಯಗೌಃ  
ಭಸಹಕಯತುರ್-ಭಸಹಮಜಹವ ಭಸಹಮಙ್್ೃಞೇ ಭಸಹಸೌಃ (72) 

ಷತಮೌಃ ಷತರ್ಯಮೌಃ ಷ್ ತೇತಯಂ ಷುತತಿೌಃ ಷ್ ತೇತಹ ಯಣರ್ಯಮೌಃ  
ೂಣಥೌಃ ೂಯಯತಹ ುಣಮೌಃ ುಣಮ ಼ೇತಿಥ ಯನಹಭಮೌಃ (73) 

ಭನ್ ೇಜ-ಷತೇಥಥಕಯ್ ೇ ಷುಯೇತಹ ಷುಯದೌಃ  
ಷುಯದ್ ೇ ಹಷುದೇವೇ ಷುರ್-ಷುಭನಹ ಸೌಃ (74) 

ಷದಗತಿೌಃ ಷತೃತಿೌಃ ಷತಹತ ಷದ್ಬತಿೌಃ ಷತಯಹಮಣೌಃ  
ವೃಯಷೇನ್ ೇ ಮದುವಯೇಶಠೌಃ ಷರ್ನನಹಷೌಃ ಷುಮಹಭುನೌಃ (75) 

ಬ್ತಹಹಷ್ ೇ ಹಷುದೇೌಃ ಷಹಥಷು ರ್ನಲಯೇಽನಲೌಃ  
ದಥಸಹ ದಥದ್ ೇ ದೃಪತೇ ದುಧಥಯ್ ೇಽಥಹಯಹಜಿತೌಃ (76) 

ವವಭ್ತಿಥರ್-ಭಸಹಭ್ತಿಥರ್-ರ್ದೇತಭ್ತಿಥ ಯಭ್ತಿಥಭಹನ್  
ಅನೇಕ ಭ್ತಿಥಯಮಕತೌಃ ವತಭ್ತಿಥೌಃ ವತಹನನೌಃ (77) 

ಏಕ್ೇ ನೈಕೌಃ ಷೌಃ ಕೌಃ ಼ಂ ಮತತತ್-ದಭ ನುತತಭಮ್  
ಲ್ ೇಕಫಂಧುರ್-ಲ್ ೇಕನಹಥ್ ೇ ಭಹಧವೇ ಬಕತತುಲೌಃ (78) 
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ಷುಣಥಣ್ ೇಥ ಸೇಭಹಂಗ್ ೇ ಯಹಂಗವಚಂದನಹಂಗರ್ದೇ 
ೇಯಸಹ ಶಭೌಃ ವೃನ್ ಮೇ ಘತಹ ವೇಯಚಲವಚಲೌಃ (79) 

ಅಭಹರ್ನೇ ಭಹನದ್ ೇ ಭಹನ್ ಮೇ ಲ್ ೇಕಷಹವಮಿೇ ತಿಯಲ್ ೇಕಧೃತ್ 
ಷುಮೇಧಹ ಮೇಧಜ್ೇ ಧನಮೌಃ ಷತಮಮೇಧಹ ಧಯಹಧಯೌಃ (80) 

ತೇಜ್ೇಽೃಶ್ ೇ ದುಮತಿಧಯೌಃ ಷಥವಷರ ಬೃತಹಂಯೌಃ  
ಯಗಯಸ್ ೇ ರ್ನಗಯಸ್ ೇ ಮಗ್ ಯೇ ನೈಕವೃಂಗ್ ೇ ಗದಹಗಯಜೌಃ (81) 

ಚತುಭ್ಥತಿಥ ವಚತುಫಹಥಸು ವಚತುೂಮಥಸ ವಚತುಗಥತಿೌಃ  
ಚತುಯಹತಹಭ ಚತುಬಹಥೌಃ ಚತುೇಥದ ದೇಕಹತ್ (82) 

ಷಭಹತ್ ೇಥಽರ್ನೃತಹತತಹಭ ದುಜಥಯೇ ದುಯತಿಕಯಭೌಃ  
ದುಲಥಬ್ ೇ ದುಗಥಮೇ ದುಗ್ ೇಥ ದುಯಹಹಷ್ ೇ ದುಯಹರಿಸಹ (83) 

ವುಬಹಂಗ್ ೇ ಲ್ ೇಕಷಹಯಂಗೌಃ ಷುತಂತುೌಃ ತಂತುಧಥನೌಃ  
ಇಂದಯಕಭಹಥ ಭಸಹಕಭಹಥ ಕೃತಕಭಹಥ ಕೃತಹಗಭೌಃ (84) 

ಉದಬೌಃ ಷುಂದಯೌಃ ಷುಂದ್ ೇ ಯತನನಹಬೌಃ ಷುಲ್ ೇಚನೌಃ  
ಅಕ್ೇಥ ಹಜಷನೌಃ ವೃಂಾೇ ಜಮಂತೌಃ ಷಥಜಜಯೇ (85) 

ಷುಣಥಬಿಂದು ಯಷ್ೇಬಮೌಃ ಷಥಹಾೇ ವವಯೇವವಯೌಃ  
ಭಸಹಸೃದ್ ೇ ಭಸಹಗತ್ ೇಥ ಭಸಹಬ್ತ್ ೇ ಭಸಹರ್ನರ್ಧೌಃ (86) 

ಕುಭುದೌಃ ಕುಂದಯೌಃ ಕುಂದೌಃ ಜಥನಮೌಃ ಹನ್ ೇಽರ್ನಲೌಃ  
ಅಭೃತಹವೃೇಽಭೃತುೌಃ ಷಥಙಞೌಃ ಷಥತ್ ೇಭುಖೌಃ (87) 
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ಷುಲಬೌಃ ಷುಯತೌಃ ಷದಧೌಃ ವತುಯಜಿಚಛತುಯತಹನೌಃ  
ನಮಗ್ ಯೇಧ್ ೇ ದುಂಫಯ್ ೇಽವವತಥೌಃ ಛಹಣ್ಯಹಂಧಯ ರ್ನಶ್ದನೌಃ (88) 

ಷಸಷಹಯಚಿಥೌಃ ಷತಜಿಸವೌಃ ಷೈಧಹೌಃ ಷತಹಸನೌಃ  
ಅಭ್ತಿಥ ಯನು್ೇಽಚಿಂತ್ ಮೇ ಬಮಕೃದ್-ಬಮನಹವನೌಃ (89) 

ಅಣುರ್-ಫೃಸತ್-ಕೃವೌಃ ಷ್ಥಲ್ ೇ ಗುಣಬೃರ್ನನಗುಥಣ್ ೇ ಭಸಹನ್  
ಅಧೃತೌಃ ಷವಧೃತೌಃ ಷಹವಷಮೌಃ ಹಯಗವಂವೃೇ ಂವಧಥನೌಃ (90) 

ಬಹಯಬೃತ್-ಕರ್ಥತ್ ೇ ಯೇಾೇ ಯೇಾೇವೌಃ ಷಥಕಹಭದೌಃ  
ಆವಯಭೌಃ ವಯಭಣೌಃ, ಷಹಭೌಃ ಷುಣ್ ೇಥ ಹಮುಹಸನೌಃ (91) 

ಧನುಧಥಯ್ ೇ ಧನುೇಥದ್ ೇ ದಂಡ್ ೇ ದಭಯತಹ ದಭೌಃ  
ಅಯಹಜಿತೌಃ ಷಥಷಸ್ ೇ ರ್ನಮಂತಹಽರ್ನಮಮೇಽಮಭೌಃ (92) 

ಷತತವಹನ್ ಷಹತಿತವಕೌಃ ಷತಮೌಃ ಷತಮ ಧಭಥ ಯಹಮಣೌಃ  
ಅರ್ಭಹಯಮೌಃ ರ್ಯಮಹಸ್ ೇಥಽಸಥೌಃ ರ್ಯಮಕೃತ್-ರ್ಯೇತಿಧಥನೌಃ (93) 

ಸಹಮ ಷಗತಿರ್-ಜ್ಮೇತಿೌಃ ಷುಯುಚಿರ್-ಸುತಬುಾವಬುೌಃ  
ಯರ್-ಯ್ ೇಚನೌಃ ಷ್ಮಥೌಃ ಷತಹ ಯಲ್ ೇಚನೌಃ (94) 

ಅನಂತ್ ೇ ಸುತಬುಗ್ ಬ್ ೇಕಹತ ಷುಖದ್ ೇ ನೈಕಜ್ೇಽಗಯಜೌಃ  
ಅರ್ನಥಣಣೌಃ ಷದಹಭಶೇಥ ಲ್ ೇಕರ್ಧಶಹಠನ ಭದುಬತೌಃ (95) 

ಷನಹತ್ ಷನಹತನತಭೌಃ ಕರ್ಲೌಃ ಕರ್ಯಮಮೌಃ  
ಷವಷತದೌಃ ಷವಷತಕೃತ್-ಷವಷತೌಃ ಷವಷತಬುಕ್ ಷವಷತದಹಣೌಃ (96) 
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ಅಯ ದಯೌಃ ಕುಂಡಲೇ ಚ಼ಯೇ ಕಯಭ್ಮಜಿಥತವಹವನೌಃ  
ವಫಹದತಿಗೌಃ ವಫದಷಸೌಃ ವವಯೌಃ ವಥರಿೇಕಯೌಃ (97) 

ಅಕ್ಯಯೌಃ ೇವಲ್ ೇ ದಷ್ೇ ದಹಣೌಃ, ವಮಿಣಹಂ ಯೌಃ 
ದವತತಮೇ ೇತಬಮೌಃ ುಣಮವಯಣ ಼ೇತಥನೌಃ (98) 

ಉತಹತಯಣ್ ೇ ದುಶೃತಿಸಹ ುಣ್ ಮೇ ದುೌಃಷವನನಹವನೌಃ  
ೇಯಸಹ ಯವಣೌಃ ಷಂತ್ ೇ ಜಿೇನೌಃ ಮಥಷಥತೌಃ (99) 

ಅನಂತಯ್ಪೇಽನಂತ ವಯೇಜಿಥತಭನುಮರ್-ಬಮಹಸೌಃ  
ಚತುಯವೃಯೇ ಗರ್ಭೇಯಹತಹಭ ರ್ದವೃೇ ಹಮರ್ದವೃೇ ರ್ದವೌಃ (100) 

ಅನಹರ್ದರ್-ಬ್ಬುಥವೇ ಲಹಿೇೌಃ ಷುೇಯ್ ೇ ಯುಚಿಯಹಂಗದೌಃ  
ಜನನ್ ೇ ಜನಜನಹಭರ್ದರ್-ರ್ಭೇಮೇ ರ್ಭೇಭ ಯಹಕಯಭೌಃ (101) 

ಆಧಹಯ ರ್ನಲಯೇಽಧಹತಹ ುಶಸಹಷೌಃ ಯಜಹಗಯೌಃ 
ಊಧವಥಗೌಃ ಷತಥಹಚಹಯೌಃ ಹಯಣದೌಃ ಯಣೌಃ ಣೌಃ (102) 

ಯಭಹಣಂ ಹಯಣರ್ನಲಮೌಃ ಹಯಣಬೃತ್ ಹಯಣಜಿೇನೌಃ  
ತತತವಂ ತತತವ ದೇಕಹತಹಭ ಜನಭಭೃತುಮ ಜಯಹತಿಗೌಃ (103) 

ಬ್ಬುಥೌಃ ಷವಷತಯುಷಹತಯೌಃ ಷತಹ ಯರ್ತಹಭಸೌಃ  
ಮಸ್ೇ ಮಶತಿರ್-ಮಜಹವ ಮಸಹಂಗ್ ೇ ಮಶಹಸನೌಃ (104) 

ಮಶಬೃತ್ ಮಶಕೃತ್ ಮಙ್ಞೇ ಮಶಬುಕ್ ಮಶಷಹಧನೌಃ  
ಮಙ್ಞಂತಕೃತ್ ಮಶ ಗುಸಮ ಭನನಭನಹನದ ಏ ಚ (105) 
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ಆತಭಯೇರ್ನೌಃ ಷವಮಂಜಹತ್ ೇ ೈಖಹನೌಃ ಷಹಭಗಹಮನೌಃ 
ದೇ಼ೇನಂದನೌಃ ಷಯಶಹಠ ಹತಿೇವೌಃ ಹನಹವನೌಃ (106) 

ವಂಖಬೃನನಂದ಼ೇ ಚ಼ಯೇ ವಹರ್ಂಗ ಧನಹವ ಗದಹಧಯೌಃ  
ಯಥಹಂಗಹಣಿ ಯಷ್ೇಬಮೌಃ ಷಥಯಸಯಣಹಮುಧೌಃ (107) 

ವಯೇ ಷಥಯಸಯಣಹಮುಧ ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ನಭಹಲೇ ಗರ್ದೇ ವಹರ್ಂಾೇ ವಂಽೇ ಚ಼ಯೇ ಚ ನಂದ಼ೇ 
ವಯೇಭಹನಹನಯಹಮಣ್ ೇ ಶುಣರ್-ಹಷುದೇವೇಽರ್ಭಯವತು (108) (3 times) 

ವಯೇ ಹಷುದೇವೇಽರ್ಭಯವತು ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ಉತತಯ ಬಹಗಂ 
 
ಪಲವುಯತಿೌಃ 
ಇತಿೇದಂ ಼ೇತಥರ್ನೇಮಷಮ ಕೇವಷಮ ಭಸಹತಭನೌಃ  
ನಹಭಹನಂ ಷಸಷಯಂ ರ್ದಹಮನಹ ಭವೇಶೇಣ ಯ಼ೇತಿಥತಮ್ (1) 

ಮ ಇದಂ ವೃಣುಮಹರ್ನನತಮಂ ಮವಹಚರ್ ರಿ಼ೇತಥಯೇತ್ 
ನಹವುಬಂ ಹಯುನಮಹತ್ ಼ಂಚಿತ್-ಷ್ ೇಽಭುತಯೇಸ ಚ ಭಹನೌಃ (2) 

ೇದಹಂತಗ್ ೇ ಫಹಯಸಭಣೌಃ ಷಹಮತ್ ವತಿಯಯೇ ಜಯೇ ಬೇತ್ 
ೈವೃಮೇ ಧನಷಭೃದಧೌಃ ಷಹಮತ್ ವೃದಯೌಃ ಷುಖ ಭಹುನಮಹತ್ (3) 
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ಧಭಹಥರ್ಥೇಥ ಹಯುನಮಹದಧಭಥ ಭಥಹಥರ್ಥೇಥ ಚಹಥಥ ಭಹುನಮಹತ್ 
ಕಹಭಹನ ಹುನಮಹತ್ ಕಹಮಿೇ ಯಜಹರ್ಥೇಥ ಚಹುನಮಹತ್ ಯಜಹಮ್ (4) 

ಬ಼ತಭಹನ್ ಮೌಃ ಷದ್ ೇತಹಥಮ ವುಚಿೌಃ ಷದಗತಭಹನಷೌಃ 
ಷಸಷಯಂ ಹಷುದೇಷಮ ನಹಭಹನಮೇತತ್ ಯ಼ೇತಥಯೇತ್ (5) 

ಮವೌಃ ಹಯಪನೇತಿ ುಲಂ ಮಹತಿ ಹಯಧಹನಮಮೇ ಚ 
ಅಚಲಹಂ ವಯಮಭಹಪನೇತಿ ವಯೇಮೌಃ ಹಯಪನೇತಮ ನುತತಭಮ್ (6) 

ನ ಬಮಂ ಕವಚಿದಹಪನೇತಿ ೇಮಥಂ ತೇಜವಚ ಂದತಿ 
ಬತಮಯ್ ೇಗ್ ೇ ದುಮತಿಭಹನ್ ಫಲಯ್ ಗುಣಹರ್ನವತೌಃ (7) 

ಯ್ ೇಗಹತ್ ೇಥ ಭುಚಮತೇ ಯ್ ೇಗಹದ್-ಫದ್ ಧೇ ಭುಚಮೇತ ಫಂಧನಹತ್  
ಬಮಹನ್-ಭುಚಮೇತ ರ್ಭೇತಷುತ ಭುಚಮೇತಹನನ ಆದೌಃ (8) 

ದುಗಹಥಣಮತಿತಯ ತಹಮವು ುಯುಶೌಃ ುಯುಶ್ ೇತತಭಮ್ 
ಷುತನಹನಭ ಷಸಷಯೇಣ ರ್ನತಮಂ ಬ಼ತ ಷಭರ್ನವತೌಃ (9) 

ಹಷುದೇಹವಯಯೇ ಭತ್ ಮೇಥ ಹಷುದೇ ಯಹಮಣೌಃ 
ಷಥಹ ವುದಹಧತಹಭ ಮಹತಿ ಫಯಸಭ ಷನಹತನಮ್ (10) 

ನ ಹಷುದೇ ಬಕಹತನಹ ಭವುಬಂ ದಮತೇ ಕವಚಿತ್  
ಜನಭ ಭೃತುಮ ಜಯಹಹಮರ್ಧ ಬಮಂ ನೈವೇಜಹಮತೇ (11) 

ಇಭಂ ಷತಭರ್ಧೇಮಹನೌಃ ವಯದಹಧಬ಼ತ ಷಭರ್ನವತೌಃ  
ಮುಜಮೇತಹತಭ ಷುಖಷಹಂತಿ ವಯೇಧೃತಿ ಷೃತಿ ಼ೇತಿಥರ್ಭೌಃ (12) 
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ನ ಕ್ಯೇಧ್ ೇ ನ ಚ ಭಹತುಮಥಂ ನ ಲ್ ೇಬ್ ೇ ನಹವುಬಹಭತಿೌಃ 
ಬಂತಿ ಕೃತುಣಹಮನಹಂ ಬಕಹತನಹಂ ುಯುಶ್ ೇತತಮೇ (13) 

ದ ವೌಃ ಷ ಚಂದಹಯಕಥ ನವತಹಯ ಖಂ ರ್ದವೃೇ ಬ್ಭಥಸ್ ೇದರ್ಧೌಃ 
ಹಷುದೇಷಮ ೇಯೇಥಣ ಧೃತಹರ್ನ ಭಸಹತಭನೌಃ (14) 

ಷಷುಯಹಷುಯ ಗಂಧಥಂ ಷಮಷ್ೇಯಗ ಯಹವಷಮ್ 
ಜಗದವವೇ ತಥತೇದಂ ಕೃಶಣಷಮ ಷ ಚಯಹಚಯಮ್ (15) 

ಇಂರ್ದಯಮಹಣಿ ಭನ್ ೇಫುರ್ದಧೌಃ ಷತತವಂ ತೇಜ್ೇ ಫಲಂ ಧೃತಿೌಃ 
ಹಷುದೇಹತಭ ಕಹನಹಮಸುೌಃ, ಷೇತಯಂ ಷೇತಯಶ ಏ ಚ (16) 

ಷಹಥಗಭಹನಹ ಭಹಚಹಯೌಃ ಯಥಭಂ ರಿಕಲತೇ 
ಆಚಯ ಯಬವೇ ಧಮೇಥ ಧಭಥಷಮ ಯಬುಯಚುಮತಿೌಃ (17) 

ಋಶಮೌಃ ರ್ತಯ್ ೇ ದೇಹ ಭಸಹಬ್ತಹರ್ನ ಧಹತೌಃ  
ಜಂಗಭಹ ಜಂಗಭಂ ಚೇದಂ ಜಗನಹನಯಹಮಣ್ ೇದಬಮ್ (18) 

ಯೇಗ್ ೇಸಹನಂ ತಥಹ ಷಹಂಖಮಂ ದಹಮೌಃ ವಲಹರ್ದಕಭಥ ಚ 
ೇದಹೌಃ ವಹಷಹರಣಿ ಸಹನಮೇತತ್ ಷಥಂ ಜನಹದಥನಹತ್ (19) 

ಏಕ್ೇ ಶುಣರ್-ಭಸದ್-ಬ್ತಂ ೃಥಗ್ಬತಹ ನಮನೇಕವೌಃ 
ತಿಯೇನ್ ಲೇಕಹನ್ ಹಮಮ ಬ್ತಹತಹಭ ಬುಂಕತೇ ವವಬುಗಮಮೌಃ (20) 

ಇಭಂ ಷತಂ ಬಗತ್ ೇ ಶ್ ಣೇರ್-ಹಮಷೇನ ಼ೇತಿಥತಮ್ 
ಠೇದಮ ಇಚಚೇತ್-ುಯುಶೌಃ ವಯೇಮೌಃ ಹಯುತಂ ಷುಖಹರ್ನ ಚ (21) 
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ವವೇವವಯಭಜಂ ದೇಂ ಜಗತೌಃ ಯಬುಭಮಮಮ್ 
ಬಜಂತಿ ಯೇ ುಶುಯಹವಂ ನ ತೇ ಮಹಂತಿ ಯಹಬಮ್ (22) 

ನ ತೇ ಮಹಂತಿ ಯಹಬಮ್ ಓಂ ನಭ ಇತಿ  

ಅಜುಥನ ಉಹಚ 
ದಭತಯ ವಹಲಹವ ದಭನಹಬ ಷುಯ್ ೇತತಭ 
ಬಕಹತನಹ ಭನುಯಕಹತನಹಂ ತಹಯತಹಬ ಜನಹದಥನ (23) 

ವಯೇಬಗಹನ್ ಉಹಚ 
ಯೇ ಭಹಂ ನಹಭ ಷಸಷಯೇಣ ಷ್ ತೇತುಮಿಚಛತಿ ಹಂಡ 
ಷ್ ೇಽಸಮೇಕೇನ ವೃಲೇಕೇನ ಷುತತ ಏ ನ ಷಂವಮೌಃ (24) 

ಷುತತ ಏ ನ ಷಂವಮ ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ಹಮಷ ಉಹಚ 
ಹಷನಹದ್-ಹಷುದೇಷಮ ಹಷತಂ ಬುನತಯಮಮ್ 
ಷಥಬ್ತ ರ್ನಹಷ್ ೇಽಷ ಹಷುದೇ ನಮೇಽಷುತತೇ (25) 

ವಯೇಹಷುದೇ ನಮೇಷುತತ ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ಹಥತುಮಹಚ 
ಕೇನ್ ೇಹಯೇನ ಲಘುನಹ ಶ್ ಣೇರ್-ನಹಭ ಷಸಷಯಕಮ್ 
ಠಮತೇ ಂಡಿತೈರ್-ರ್ನತಮಂ ವೃಯೇತು ಮಿಚಹಛಭಮಸಂ ಯಬ್ ೇ (26) 
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ಈವವಯ ಉಹಚ 
ವಯೇಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಮೇತಿ ಯಮೇ ಯಹಮೇ ಭನ್ ೇಯಮೇ 
ಷಸಷಯನಹಭ ತತುತಲಮಂ ಯಹಭನಹಭ ಯಹನನೇ (27) 

ವಯೇಯಹಭ ನಹಭ ಯಹನನ ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ಫಯಸ್ ಮಹಚ 
ನಮೇಽಷತವನಂತಹಮ ಷಸಷಯಭ್ತಥಯೇ ಷಸಷಯ ಹದಹಹ ವಯ್ ೇಯು ಫಹಸೇ 
ಷಸಷಯ ನಹಮನೇ ುಯುಶಹಮ ವಹವವತೇ ಷಸಷಯಕ್ೇಟಿೇ ಮುಗ ಧಹರಿಣೇ ನಭೌಃ (28) 

ವಯೇ ಷಸಷಯ ಕ್ೇಟಿೇ ಮುಗಧಹರಿಣೇ ನಭ ಓಂ ನಭ ಇತಿ 

ಷಂಜಮ ಉಹಚ 
ಮತಯ ಯೇಗೇವವಯೌಃ ಕೃಶ್ ಣೇ ಮತಯ ಹಥ್ ೇಥ ಧನುಧಥಯೌಃ 
ತತಯ ವಯೇರ್-ಜಯೇ ಬ್ತಿರ್-ಧುಯಹ ರ್ನೇತಿರ್-ಭತಿರ್-ಭಭ (29) 

ವಯೇ ಬಗಹನ್ ಉಹಚ 
ಅನನಹಮವಚಂತ ಮಂತ್ ೇ ಭಹಂ ಯೇ ಜನಹೌಃ ಮುಥಹಷತೇ  
ತೇಶಹಂ ರ್ನತಹಮರ್ಭಮುಕಹತನಹಂ ಯೇಗಷೇಭಂ ಸಹಭಮಸಮ್ (30) 

ರಿತಹಯಣಹಮ ಷಹಧ್ನಹಂ ನಹವಹಮ ಚ ದುಶೃತಹಮ್ 
ಧಭಥ ಷಂಷಹಥನಹಥಹಥಮ ಷಂಬಹಮಿ ಮುಗೇ ಮುಗೇ (31) 

ಆತಹಥೌಃ ಶಣಹಣೌಃ ವರ್ಥಲಹವಚ ರ್ಭೇತಹೌಃ ು್ೇಯೇಶು ಚ ಹಮರ್ಧಶು ತಥಭಹನಹೌಃ 
ಷಂ಼ೇತಮಥ ನಹಯಹಮಣ ವಫದಭಹತಯಂ ಭುಕತ ದುೌಃಖಹೌಃ ಷುಽನ್ ೇ ಬಂತಿ (32) 
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ಕಹಯೇನ ಹಚಹ ಭನಷೇಂರ್ದಯ ಯೈಹಥ ಫುದಹಧಯತಭನಹ ಹ ಯಕೃತೇೌಃ ಷವಬಹಹತ್ 
ಕಯ್ ೇಮಿ ಮದಮತ್-ಷಕಲಂ ಯಷಲ ನಹಯಹಮಣಹಯೇತಿ ಷಭಥಮಹಮಿ (33)  

ಮದವಯ ದಬಯಶಟಂ ಭಹತಹಯಸೇನಂ ತು ಮದಬೇತ್ 
ತಥುಥಂ ವಭಮತಹಮ್ ದೇ ನಹಯಹಮಣ ನಮೇಽಷುತತೇ 
ಷಗಥ ಬಿಂದು ಭಹತಹಯಣಿ ದ ಹದಹವಯಹಣಿ ಚ 
ನ್ಮನಹರ್ನ ಚಹತಿರಿಕಹತರ್ನ ವಭಷವ ುಯುಶ್ ೇತತಭೌಃ 
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶವರ ರ್ ್ ೇವಿಂದ ನಮಲು 
 

ವಯೇರ್ನಹಷಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ವಯೇ ೇಂಕಟೇವಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಬಕತ ತುಲ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಬಹಗತಹ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ 
ರ್ನತಮ ರ್ನಭಥಲ ಗ್ ೇಂದಹ  
ರ್ನೇಲಮೇಘ ವಹಮಭ ಗ್ ೇಂದಹ 
ುಯಹಣ ುಯುಶಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ುಂಡರಿೇಕಹವ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (10)  
 
 
 

http://telugu.devotionalonly.com/wp-content/uploads/2011/11/sri-govinda-namalu
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ನಂದ ನಂದನಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ನರ್ನೇತ ಚ್ೇಯಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವುಹಲಕ ವಯೇ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಹ ಮೇಚನ ಗ್ ೇಂದಹ 
ದುಶಟ ಷಂಸಹಯ ಗ್ ೇಂದಹ  
ದುರಿತ ರ್ನಹಯಣ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವಶಟ ರಿಹಲಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಕಶಟ ರ್ನಹಯಣ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (20) 
 
ಜಯ ಭಕುಟಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಯಹಸ ಭ್ತಿೇಥ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇರ್ೇಜನ ಲ್ ೇಲ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಧಥನ್ ೇದಹಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ದವಯಧ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ  
ದವಭುಖ ಭಧಥನ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಹ ಹಸನಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಹಂಡ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (30) 
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ಭತುಯ ಕ್ಭಥ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಭಧು ಷ್ಧನಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಯಹಸ ನುಯಷಂಸ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಹಭನ ಬೃಗುಯಹಭ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಫಲಯಹಭಹನುಜ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಫ ದಧ ಕಲುಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ೇಣು ಗಹನ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ  
ೇಂಕಟ ಯಭಣಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (40) 
 
ಷೇತಹ ನಹಮಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ವಯತರಿಹಲಕ ಗ್ ೇಂದಹ 
ದರಿದಯಜನ ಪೇಶಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಧಭಥ ಷಂಷಹಥಕ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಅನಹಥ ಯವಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಆಧಹಬಂದ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವಯಣಹಗತತುಲ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಕಯುಣಹ ಷಹಗಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (50) 
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ಕಭಲ ದಳಹಷಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಕಹಮಿತ ಪಲದಹತ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಹ ನಹವಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಹಸ ಭುಯಹಯೇ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವಯೇಭುದಹಯಂ಼ತ ಗ್ ೇಂದಹ  
ವಯೇತಹುಂ಼ತ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಧಯಣಿೇ ನಹಮಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ರ್ದನಕಯ ತೇಜಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (60)  
 
ದಹಭತಿೇ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಯಷನನ ಭ್ತೇಥ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಅಬಮ ಸಷತ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಅವಮ ಯದಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವಂಖ ಚಕಯಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಷಹಯಂಗ ಗದಹಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಯಹಜ ತಿೇಥಥ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಯ್ ೇರ್ಧ ಭಧಥನ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (70)  
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ಷಹಲಗಹಯಭ ಸಯ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಷಸಷಯ ನಹಭ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಲಹಿೇ ಲಲಬ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಲವಿಣಹಗಯಜ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಕಷ್ತರಿ ತಿಲಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಕಹಂಚನಹಂಫಯಧಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗಯುಡ ಹಸನಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗಜಯಹಜ ಯವಕ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (80) 
 
ಹನಯ ಷೇತ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಹಯರ್ಥ ಫಂಧನ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಏಡು ಕ್ಂಡಲ ಹಡಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಏಕತವ ಯ್ಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಯಹಭ ಼ಯಶಹಣ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಯಘುಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಯತಮವ ದೇ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಯಭ ದಮಹಕಯ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (90)  
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ಜಯ ಭಕುಟದಯ ಗ್ ೇಂದಹ  
ೈಜಮಂತಿ ಭಹಲ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಡಿಡೇ ಕಹಷುಲ ಹಡಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಹಷುದೇ ತನಮಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಬಿಲವತಹಯಚಿಥತ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ರ್ಭವುಕ ಷಂಷುತತ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಷರೇ ುಂ ಯ್ಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ವಕೇವ ಭ್ತಿಥ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಫಯಸಹಭನಂದ ಯ್ಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಬಕತ     ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (102) 
ರ್ನತಮ ಕಳಹಮಣ ಗ್ ೇಂದಹ  
ರ್ನೇಯಜ ನಹಬಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಸತಿ ಯಹಭ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಸರಿ ಷವೇಥತತಭ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಜನಹಧಥನ ಭ್ತಿಥ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಜಗತ್ ಷಹಹ ಯ್ಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಅರ್ಭಶೇಕ ರ್ಯಮ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಅಬರ್ನನಯಹಷಹದ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (112) 
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 ಮನ ಜನ            
                    
               
ರ್ನತಮ ವುಬಹತ ಗ್ ೇಂದಹ  
ರ್ನಽಲ ಲ್ ೇಕೇವಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಆನಂದ ಯ್ಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಅಧಮಂತ ಯಸತ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (122)  
 
ಇಸಯ ದಹಮಕ ಗ್ ೇಂದಹ  
ಇಯಹಜ ಯವಕ ಗ್ ೇಂದಹ 
  ಮ       ಗ್ ೇಂದಹ  
   ನ     ಗ್ ೇಂದಹ 
ತಿಯುಭಲ ರ್ನಹಷಹ ಗ್ ೇಂದಹ  
ತುಲಷೇ ನಭಹಲ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವೇಶಹರ್ದಯ ರ್ನಲಮ ಗ್ ೇಂದಹ 
ವಯೇ ವಯೇರ್ನಹಷಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ವಯೇ ೇಂಕಟೇವಹ ಗ್ ೇಂದಹ 
ಗ್ ೇಂದಹ ಸರಿ ಗ್ ೇಂದಹ 
 ಗ್ ೇಕುಲ ನಂದನ ಗ್ ೇಂದಹ (134) 
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶವರ ವಜ್ಾ ಕವಚಂ 

ಭಹಕಥಂಡೇಮ ಉಹಚ 

ನಹಯಹಮಣಂ ಯಫಯಸಭ ಷಥಕಹಯಣ ಕಹಯಕಂ 
ಯದಮೇ ಂಕಟೇವಹಖಹಮಂ ತದೇ ಕಚಂ ಭಭ 

ಷಸಷಯವೇಶಹಥ ುಯುಶ್ ೇ ೇಂಕಟೇವವಶಯ್ ೇ ತು 
ಹಯಣೇವೌಃ ಹಯಣರ್ನಲಮೌಃ ಹಯಣಹಣ್ ಯವತು ಮೇ ಸರಿೌಃ 

ಆಕಹವಯಹಟ್ ಷುತಹನಹಥ ಆತಹಭನಂ ಮೇ ಷದಹತು 
ದೇದೇವೇತತಮೇಹಮಹದದೇಸಂ ಮೇ ೇಂಕಟೇವವಯೌಃ 

ಷಥತಯ ಷಥಕಹಲೇಶು ಭಂಗಹಂಫಹಜಹರ್ನವವಯೌಃ 
ಹಲಯೇನಹಭಂ ಷದಹ ಕಭಥಷಹಪಲಮಂ ನೌಃ ಯಮಚಛತು 

ಮ ಏತದವಜಯಕಚಭಬೇದಮಂ ೇಂಕಟೇವತುೌಃ 
ಷಹಮಂ ಹಯತೌಃ ಠೇರ್ನನತಮಂ ಭೃತುಮಂ ತಯತಿ ರ್ನಬಥಮೌಃ 

ಇತಿ ವಯೇ ಂಕಟೇಷವಯ ಜಯಕಚಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂೂಣಥಮ್ 
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ಶ್ಾೇ ವ ಂಕಟ ೇಶ ಮಂಗಲಶಸನಂ 

ವಯಮೌಃ ಕಹಂತಹಮ ಕಲಹಮಣರ್ನಧಯೇ ರ್ನಧಯೇಽರ್ಥಥನಹಮ್ 
ವಯೇೇಂಕಟ ರ್ನಹಷಹಮ ವಯೇರ್ನಹಷಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (1) 

ಲಹಿೇ ಷಬಯಭಹಲ್ ೇಕ ಷುಬ್ಯ ಬಯಭ ಚವುಶೇ 
ಚವುಶೇ ಷಥಲ್ ೇಕಹನಹಂ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (2) 

ವಯೇೇಂಕಟಹರ್ದಯ ವೃಂಗಹಗಯ ಭಂಗಳಹಬಯಣಹಂಘಯಯೇ 
ಭಂಗಳಹನಹಂ ರ್ನಹಷಹಮ ವಯೇರ್ನಹಷಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (3) 

ಷಹಥಮ ಷ ಂದಮಥ ಷಂದಹ ಷಥಚೇತಷಹಮ್ 
ಷದಹ ಷಮಮಸನಹಮಹಷುತ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (4) 

ರ್ನತಹಮಮ ರ್ನಯದಹಮಮ ಷತಹಮನಂದ ಚಿದಹತಭನೇ 
ಷಹಥಂತಯಹತಭನೇ ವೇಭದ್-ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (5) 

ಷವತ ಷುಥದೇ ಷಥ ವಕತಯೇ ಷಥವೇಶಣೇ 
ಷುಲಬಹಮ ಷುವೇಲಹಮ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (6) 
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ಯಷಲ ಫಯಸಭಣೇ ೂಣಥಕಹಭಹಮ ಯಭಹತಭನೇ 
ಯಮುಂಜೇ ಯತತಹತವಮ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (7) 

ಆಕಹಲತತತವ ಭವಹಯಂತ ಭಹತಭನಹ ಭನುವಮತಹಮ್ 
ಅತೃಯಭೃತ ಯ್ಹಮ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (8) 

ಹಯಮೌಃ ಷವಚಯಣ  ುಂಷಹಂ ವಯಣಮತವೇನ ಹಣಿನಹ 
ಕೃಮಹಽಽರ್ದವತೇ ವಯೇಭದ್-ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (9) 

ದಮಹಽಭೃತ ತಯಂಾಣಹಮ ಷತಯಂಗೈರಿ ವೇತಲೈೌಃ 
ಅಹಂಗೈ ಷುಂಚತೇ ವವಂ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (10) 

ಷಯಗ್-ಬ್ಶಹಂಫಯ ಸೇತಿೇನಹಂ ಷುಶಭಹಽಽಸಭ್ತಥಯೇ 
ಷಹಥತಿಥ ವಭನಹಮಹಷುತ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (11) 

ವಯೇೈಕುಂಠ ಯಕಹತಮ ಷಹವಮಿ ುಶುರಿಣಿೇತಟೇ 
ಯಭಮಹ ಯಭಭಹಣಹಮ ೇಂಕಟೇವಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (12) 

ವಯೇಭತ್-ಷುಂದಯಜಹ ಭಹತೃಭುರ್ನ ಭಹನಷಹಷನೇ 
ಷಥಲ್ ೇಕ ರ್ನಹಷಹಮ ವಯೇರ್ನಹಷಹಮ ಭಂಗಳಮ್ (13) 

ಭಂಗಳಹ ವಹಷನಯೈರ್-ಭದಹಚಹಮಥ ುಯ್ ೇಗಮೈೌಃ  
ಷೈಥವಚ ೂೈಥಯಹಚಹಯೈಥೌಃ ಷತೃತಹಮಹಷುತ ಭಂಗಳಮ್ (14) 

ವಯೇ ದಹಭತಿೇ ಷಮೇತ ವಯೇ ವಯೇರ್ನಹಷ ಯಫಯಸಭಣೇ ನಭೌಃ 
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ಶ್ಾೇ ಸುಬ್ಾಮಣಾ ಄ಷಟಕಂ 

ಸೇ ಷಹವಮಿನಹಥ ಕಯುಣಹಕಯ ರ್ದೇನಫಂಧ್ ೇ 
ವಯೇಹಥತಿೇವಭುಖಂಕಜ ದಭಫಂಧ್ ೇ 
ವಯೇವಹರ್ದದೇಗಣೂಜಿತಹದದಭ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (1) 

ದೇಹರ್ದದೇನುತ ದೇಗಣಹರ್ಧನಹಥ 
ದೇೇಂದಯಂದಮ ಭೃದುಂಕಜಭಂಜುಹದ 
ದೇಶಥನಹಯದಭುರ್ನೇಂದಯಷುಾೇತ಼ೇತೇಥ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (2) 

ರ್ನತಹಮನನದಹನ ರ್ನಯತಹಽಲ ಯ್ ೇಗಸಹರಿನ್ 
ತಷಹಭತಱದಹನ ರಿೂರಿತಬಕತಕಹಭ 
ವೃತಹಮಗಭಯಣಹಚಮರ್ನಜಷವಯ್ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (3) 
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ಕ ಯಂಚಹಷುಯೇಂದಯ ರಿಖಂಡನ ವ಼ತವೃಲ 
ಹವಹರ್ದವಷರರಿಭಂಡಿತರ್ದಮಹಣೇ 
ವಯೇಕುಂಡಲೇವ ಧೃತತುಂಡ ವಽೇಂದಯಹಸ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (4) 

ದೇಹರ್ದದೇ ಯಥಭಂಡಲ ಭಧಮ ೇದಮ 
ದೇೇಂದಯ ರ್ೇಠನಗಯಂ ದೃಢಚಹಸಷತಮ್ 
ವೃಯಂ ರ್ನಸತಮ ಷುಯಕ್ೇಟಿರ್ಭರಿೇಡಮಭಹನ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (5) 

ಸಹಯಹರ್ದಯತನಭಣಿಮುಕತ಼ರಿೇಟಸಹಯ 
ಕೇಮ್ಯಕುಂಡಲಲಷತುಚಹರ್ಭಯಹಭ 
ಸೇ ೇಯ ತಹಯಕ ಜಮಹಜ್ಭಯಫೃಂದಂದಮ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (6) 

ಂಚಹವಯಹರ್ದಭನುಭಂತಿಯತ ಗಹಂಗತ್ ೇಯೈೌಃ 
ಂಚಹಭೃತೈೌಃ ಯಭುರ್ದತೇಂದಯಭುಖೈಭುಥರ್ನೇಂದೌಃ 
ಟಹಟರ್ಭಶಕತ ಸರಿಮುಕತ ಯಹಷನಹಥ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (7) 

ವಯೇಕಹತಿಥಕೇಮ ಕಯುಣಹಭೃತೂಣಥದೃಶಹಟಯ 
ಕಹಭಹರ್ದಯ್ ೇಗಕಲುಶೇಕೃತದುಶಟಚಿತತಮ್  
ಬಕಹತವ ತು ಭಹಭಕಳಹಧಯ ಕಹಂತಿಕಹಂತಹಮ 
ಲಲೇವನಹಥ ಭಭ ದೇಸ ಕಯಹಲಂಫಮ್ (8) 
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ಷುಫಯಸಭಣಮ ಕಯಹಲಂಫಂ ುಣಮಂ ಯೇ ಠಂತಿ ರ್ದವಜ್ೇತತಭಹೌಃ 
ತೇ ಷೇಥ ಭು಼ತ ಭಹಮಹಂತಿ ಷುಫಯಸಭಣಮ ಯಷಹದತೌಃ  
ಷುಫಯಸಭಣಮ ಕಯಹಲಂಫಮಿದಂ ಹಯತಯುತಹಥಮ ಮೌಃ ಠೇತ್ 
ಕ್ೇಟಿಜನಭಕೃತಂ ಹಂ ತತ್ವಣಹದೇ ನವಮತಿ (9) 
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ಸುಬ್ಾಹಮಣಾ ಂಚ ರತ್ನ ಸ ್ ತೇತ್ಾಂ 

ಶಡಹನನಂ ಚಂದನಲೇರ್ತಹಂಗಂ ಭಸ್ ೇಯಷಂ ರ್ದಮಭಮ್ಯಹಸನಮ್  
ಯುದಯಷಮಷ್ನುಂ ಷುಯಲ್ ೇಕನಹಥಂ ಫಯಸಭಣಮದೇಂ ವಯಣಂ ಯದಮೇ (1) 

ಜಹಜವಲಮಭಹನಂ ಷುಯೃಂದಂದಮಂ ಕುಭಹಯ ಧಹಯಹತಟ ಭಂರ್ದಯಷಥಮ್  
ಕಂದಥಯ್ಂ ಕಭರ್ನೇಮಗಹತಯಂ ಫಯಸಭಣಮದೇಂ ವಯಣಂ ಯದಮೇ (2) 

ರ್ದವಶಡುಬಜಂ ದಹವದವರ್ದಮನೇತಯಂ ತಯಯೇತನುಂ ವೃಲಭಷೇ ದಧಹನಮ್  
ವೇಶಹತಹಯಂ ಕಭರ್ನೇಮಯ್ಂ ಫಯಸಭಣಮದೇಂ ವಯಣಂ ಯದಮೇ (3) 

ಷುಯಹರಿು್ೇಯಹಸವೃೇಬಭಹನಂ ಷುಯ್ ೇತತಭಂ ವ಼ತಧಯಂ ಕುಭಹಯಮ್ 
ಷುಧಹಯ ವಕಹಯಮುಧ ವೃೇರ್ಭಸಷತಂ ಫಯಸಭಣಮದೇಂ ವಯಣಂ ಯದಮೇ (4) 

ಇಶಹಟಥಥಷರ್ದಧಯದಮಿೇವುತಯಮ್ ಇಶಹಟನನದಂ ಬ್ಷುಯಕಹಭಧೇನುಮ್  
ಗಂಗ್ ೇದಬಂ ಷಥಜನಹನುಕ್ಲಂ ಫಯಸಭಣಮದೇಂ ವಯಣಂ ಯದಮೇ (5) 
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ಮೌಃ ವೃಲೇಕಂಚಮಿದಂ ಠತಿೇಸ ಬಕಹಯ 
ಫಯಸಭಣಮದೇ ರ್ನೇವತ ಭಹನಷೌಃ ಷನ್ 
ಹಯಪನೇತಿ ಬ್ ೇಗಭಽಲಂ ಬು ಮದಮರ್ದಶಟಮ್ 
ಅಂತೇ ಷ ಗಚಛತಿ ಭುದಹ ಗುಸಷಹಭಮಮೇ (6) 
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ಶ್ಾೇ ರಮ ಂಚರತ್ನಂ  

ಕಂಜಹತತಹಯಮತ ಲ್ ೇಚನಹಮ ಕಣಹಥತಂಷ್ ೇಜಜವಲ ಕುಂಡಲಹಮ 
ಕಹಯುಣಮಹತಹಯಮ ಷುಂವಜಹಮ ನಮೇಷುತ ಯಹಭಹಮಷಲವಿಣಹಮ (1) 

ದುಮರ್ನನಬಹಂಬ್ ೇದ ಷುಗಯಸಹಮ ದಹಮಧಯೈಷುಂಷುತತ ಷದುಗಣಹಮ 
ೇಯಹತಹಯಮ ಯ್ ೇರ್ಧಸತಯೇಥ ನಮೇಷುತ ಯಹಭಹಮಷಲವಿಣಹಮ (2) 

ಷಂಷಕತ ರ್ದಹಮಮುಧ ಕಹಭುಥಕಹಮ ಷಭುದಯ ಗಹಥಸಯಹಮುಧಹಮ 
ಷುಾಯೇಮಿತಹಯಮ ಷುಯಹರಿಸಂತಯೇ ನಮೇಷುತ ಯಹಭಹಮಷಲವಿಣಹಮ (3) 

ರ್ೇತಹಂಫಯಹಲಂಕೃತ ಭಧಮಕಹಮ ರ್ತಹಭಸೇಂದಹಯಭಯ ಂರ್ದತಹಮ 
ರ್ತಯೇ ಷವಬಕತಷಮ ಜನಷಮ ಭಹತಯೇ ನಮೇಷುತ ಯಹಭಹಮಷಲವಿಣಹಮ (4) 

ನಮೇ ನಭಷತೇ ಽಲ ೂಜಿತಹಮ ನಮೇ ನಭಷತೇಂದುರ್ನಬಹನನಹಮ 
ನಮೇ ನಭಷತೇ ಯಘುಂವಜಹಮ ನಮೇಷುತ ಯಹಭಹಮಷಲವಿಣಹಮ (5) 

ಇಭಹರ್ನ ಂಚಯತಹನರ್ನ ತಿಯಷಂಧಮಂ ಮೌಃ ಠೇನನಯೌಃ 
ಷಥಹ ರ್ನಭುಥಕತೌಃ ಷ ಮಹತಿ ಯಭಹಂ ಗತಿಮ್ 

ಇತಿ ವಯೇವಂಕಯಹಚಹಮಥ ಯಚಿತ ವಯೇಯಹಭಂಚಯತನಂ ಷಂೂಣಥಂ 
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ಶ್ಾೇ ಹನುಮನ್ ಚಲಸ  

ದ್ ೇಸಹ 
ವಯೇ ಗುಯು ಚಯನ ಷಯ್ ೇಜ ಯಜ ರ್ನಜಭನು ಭುಕುಯು ಷುಧಹರಿ 
ಫಯನಊ ಯಘುಫಯ ಬಿಭಲ ಜಷು ಜ್ೇ ದಹಮಕು ಪಲ ಚಹರಿ 

ಫುರ್ದಧಸೇನ ನನು ಜಹರ್ನಕೇ ಷುಮಿಯ  ನ ಕುಭಹಯ 
ಫಲ ಫುರ್ದಧ ದಹಮ ದೇಸು ಮೇಸ ಸಯಸು ಕಲೇಷ ಬಿಕಹರ್ 

ಧಹಮನಮ್ 
ಗ್ ೇಶರ್ದೇಕೃತ ಹಯಹವಂ ಭವ಼ೇಕೃತ ಯಹವಷಮ್ 

ಯಹಭಹಮಣ ಭಸಹಭಹಲಹ ಯತನಂ ಂದೇ ಅರ್ನಲಹತಭಜಮ್ 
ಮತಯ ಮತಯ ಯಘುನಹಥ ಼ೇತಥನಂ ತತಯ ತತಯ ಕೃತಭಷತ ಕಹಂಜಲಮ್ 

ಬಹಶಹರಿ ರಿೂಣಥ ಲ್ ೇಚನಂ ಭಹಯುತಿಂ ನಭತ ಯಹವಷಹಂತಕಮ್ 

ಚ ಹಈ 
ಜಮ ಸನುಭಹನ ಸಹನ ಗುಣ ಷಹಗಯ 

ಜಮ ಕರ್ೇವ ತಿಸು ಲ್ ೇಕ ಉಜಹಗಯ (1) 
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ಯಹಭದ್ತ ಅತುಲತ ಫಲಧಹಭಹ 
ಅಂಜರ್ನ ುತಯ ನಷುತ ನಹಭಹ (2) 

ಭಸಹೇಯ ಕಯಭ ಫಜಯಂಾೇ 
ಕುಭತಿ ರ್ನಹಯ ಷುಭತಿ ಕೇ ಷಂಾೇ (3) 

ಕಂಚನ ಯಣ ಯಹಜ ಷುೇವಹ  
ಕಹನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇವಹ (4) 

ಸಹಥಜಯ ಔ ಧವಜಹ ಯಹಜೈ 
ಕಹಂಥೇ ಭ್ಂಜ ಜನೇಊ ಷಹಜೈ (5) 

ವಂಕಯ ಷುನ ಕೇಷರಿೇ ನಂದನ 
ತೇಜ ಯತಹ ಭಸಹಜಗ ಂದನ (6) 

ದಹಮಹನ ಗುಣಿೇ ಅತಿ ಚಹತುಯ 
ಯಹಭ ಕಹಜ ಕರಿೇ ಕ್ೇ ಆತುಯ (7) 

ಯಬು ಚರಿತಯ ಷುರ್ನೇ ಕ್ೇ ಯಷಮಹ 
ಯಹಭಲಖನ ಷೇತಹ ಭನ ಫಷಮಹ (8) 

ಷ್ವಿ ಯ್ಧರಿ ಷಮಸಂ ರ್ದಖಹಹ 
ಕಟ ಯ್ಧರಿ ಲಂಕ ಜಯಹಹ (9) 

ರ್ಭೇಭ ಯ್ಧರಿ ಅಷುಯ ಷಂಸಹಯೇ 
ಯಹಭಚಂದಯ ಕೇ ಕಹಜ ಷಂಹಯೇ (10) 
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ಲಹಮ ಷಂಜಿೇನ ಲಖನ ಜಿಮಹಯೇ 
ವಯೇ ಯಘುೇಯ ಸಯಶ ಉಯ ಲಹಯೇ (11) 

ಯಘುತಿ ಼ೇರ್ನಹೇ ಫಸುತ ಫಡಹಈ 
ತುಭ ಭಭ ರ್ಯಮ ಬಯತಸ ಷಭ ಬಹಈ (12) 

ಷಸಷ ದನ ತುಭಹಯ್ ೇ ಜಹಷ ಗಹೈ 
ಅಷ ಕಸ ವಯೇತಿ ಕಂಠ ಲಗಹೈ (13) 

ಷನಕಹರ್ದಕ ಫಯಸಹಭರ್ದ ಭುರ್ನೇವಹ 
ನಹಯದ ವಹಯದ ಷಸತ ಅಸೇವಹ (14) 

ಜಭ(ಮಭ) ಕುಫೇಯ ರ್ದಗಹಲ ಜಸಹಂ ತೇ 
ಕ ಕ್ೇದ ಕಸ ಷಕೇ ಕಸಹಂ ತೇ (15) 

ತುಭ ಉಕಹಯ ಷುಾಯೇಸ ಼ೇನಹಹ 
ಯಹಭ ಮಿಲಹಮ ಯಹಜದ ರ್ದೇನಹಹ (16) 

ತುಭಹಯ್ ೇ ಭಂತಯ ರ್ಭೇಶಣ ಭಹನಹ 
ಲಂಕೇವವಯ ಬಏ ಷಫ ಜಗ ಜಹನಹ (17) 

ಮುಗ ಷಸಷಯ ಯೇಜನ ಯ ಬಹನ್ 
ಲೇಲ್ ಮೇ ತಹಸ ಭಧುಯ ಪಲ ಜಹನ್ (18) 

ಯಬು ಭುರ್ದಯಕಹ ಮೇಲ ಭುಖ ಭಹಸೇ 
ಜಲರ್ಧ ಲಹಂೀ ಗಯೇ ಅಚಯಜ ನಹಸೇ (19) 
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ದುಗಥಭ ಕಹಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ 
ಷುಗಭ ಅನುಗಯಸ ತುಭಹಯೇ ತೇತೇ (20) 

ಯಹಭ ದುಆಯೇ ತುಭ ಯಖಹಯೇ 
ಸ್ ೇತ ನ ಆಸಹ ಬಿನು ೈಷಹಯೇ (21) 

ಷಫ ಷುಖ ಲಸೈ ತುಭಹಹರಿೇ ವಯಣಹ 
ತುಭ ಯವಕ ಕಹಸ್ ಕ್ೇ ಡಯ ನಹ (22) 

ಆನ ತೇಜ ತುಭಹಹಯ್ ೇ ಆೈ 
ತಿೇನ್ ೇಂ ಲ್ ೇಕ ಸಹಂಕ ತೇ ಕಹಂೈ (23) 

ಬ್ತ ರ್ವಹಚ ರ್ನಕಟ ನಸ ಆೈ 
ಭಸೇಯ ಜಫ ನಹಭ ಷುನಹೈ (24) 

ನಹಷೈ ಯ್ ೇಗ ಸಯೈ ಷಫ ರ್ೇಯಹ 
ಜತ ರ್ನಯಂತಯ ಸನುಭತ ೇಯಹ (25) 

ಷಂಕಟ ತೇಂ ಷೇಂ ಸನುಭಹನ ಛುಡಹೈ 
ಭನ ಕಯಭ ಚನ ಧಹಮನ ಜ್ೇ ಲಹೈ (26) 

ಷಫ ಯ ಯಹಭ ತಷವೇ ಯಹಜಹ 
ತಿನಕೇ ಕಹಜ ಷಕಲ ತುಭ ಷಹಜಹ (27) 

ಔಯ ಭನ್ ೇಯಧ ಜ್ೇ ಕ್ೇಇ ಲಹೈ 
ಷ್ ೇಈ ಅಮಿತ ಜಿೇನ ಪಲ ಹೈ (28) 
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ಚಹಯ್ ೇ ಮುಗ ರಿತಹ ತುಭಹಹಯಹ 
ಸೈ ಯಷದಧ ಜಗತ ಉಜಿಮಹಯಹ (29) 

ಷಹಧು ಷಂತ ಕೇ ತುಭ ಯಖಹಯೇ 
ಅಷುಯ ರ್ನಕಂದನ ಯಹಭ ದುಲಹಯೇ (30) 

ಅಶಠಷರ್ದಧ ನ  ನ ರ್ನರ್ಧ ಕೇ ದಹತಹ 
ಅಷ ಯ ರ್ದೇನಹ ಜಹನ಼ೇ ಭಹತಹ (31) 

ಯಹಭ ಯಷಹಮನ ತುಭಹಹಯೇ ಹಷಹ 
ಷಹದ ಯಸ್ ೇ ಯಘುತಿ ಕೇ ದಹಷಹ (32) 

ತುಭಹಯೇ ಬಜನ ಯಹಭಕ್ೇ ಹ 
ಜನಭ ಜನಭ ಕೇ ದುಖ ಬಿಷಯಹೈ (33) 

ಅಂತ ಕಹಲ ಯಘುಯ ುಯಜಹಈ  
ಜಸಹಂ ಜನಭ ಸರಿಬಕತ ಕಸಹಈ (34) 

ಔಯ ದೇತಹ ಚಿತತ ನ ಧಯಈ 
ಸನುಭತ ಷೇಇ ಷಥ ಷುಖ ಕಯಈ (35) 

ಷಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಷಫ ರ್ೇಯಹ 
ಜ್ೇ ಷುಮಿಯೈ ಸನುಭತ ಫಲ ೇಯಹ (36) 

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಸನುಭಹನ ಗ್ ೇಷಹಈ 
ಕೃಹ ಕಯ್ ೇ ಗುಯುದೇ ಼ೇ ನಹಈ (37) 
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ಜ್ೇ ವತ ಹಯ ಹಠ ಕಯ ಕ್ೇಈ 
ಛ್ಟಸ ಫಂರ್ದ ಭಸಹ ಷುಖ ಸ್ ೇಈ (38) 

ಜ್ೇ ಮಸ ಡೈ ಸನುಭಹನ ಚಹಲೇಷಹ 
ಸ್ ೇಮ ಷರ್ದಧ ಷಹಽೇ ಗ ರಿೇವಹ (39) 

ತುಲಷೇದಹಷ ಷದಹ ಸರಿ ಚೇಯಹ 
಼ೇಜೈ ನಹಥ ಸೃದಮ ಭಸ ಡೇಯಹ (40) 

ದ್ ೇಸಹ 
ನ ತನಮ ಷಂಕಟ ಸಯಣ – ಭಂಗಳ ಭ್ಯತಿ ಯ್ಪ್  
ಯಹಭ ಲಖನ ಷೇತಹ ಷಸತ – ಸೃದಮ ಫಷಸು ಷುಯಬ್ಪ್  

ಷಮಹಯ ಯಹಭಚಂದಯ಼ೇ ಜಮ  ನಷುತ ಸನುಭಹನ಼ೇ ಜಮ  ಫ್ ೇಲ್ ೇ 
ಬಹಈ ಷಫ ಷಂತನ಼ೇ ಜಮ 
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ಅಂಜ್ನ ೇಯ ದಂಡಕಂ  
 

ವಯೇ ಆಂಜನೇಮಂ ಯಷನಹನಂಜನೇಮಂ 
ಯಬಹರ್ದಮಕಹಮಂ ಯ಼ೇತಿಥ ಯದಹಮಂ 
ಬಜೇ ಹಮುುತಯಂ ಬಜೇ ಹಲಗಹತಯಂ ಬಜೇಸಂ ತಯಂ 
ಬಜೇ ಷ್ಮಥಮಿತಯಂ ಬಜೇ ಯುದಯಯ್ಂ 
ಬಜೇ ಫಯಸಭತೇಜಂ ಫಟಂಚುನ್ ಯಬಹತಂಫು 
ಷಹಮಂತಯಭುನ್ ರ್ನೇನಹಭಷಂ಼ೇತಥನಲ್ ಜೇಷ 
ರ್ನೇ ಯ್ು ಣಿಥಂಚಿ ರ್ನೇಮಿೇದ ನೇ ದಂಡಕಂ ಫ್ ಕುಟಿನ್ ಜೇಮ 
ರ್ನೇ ಭ್ತಿಥಗಹಂಚಿ ರ್ನೇಷುಂದಯಂ ಫಂಚಿ ರ್ನೇ ದಹಷದಹಷುಂಡೈ 
ಯಹಭಬಕುತಂಡನೈ ರ್ನನುನ ನೇಗ್ ಲಚದನ್ 
ರ್ನೇ ಕಟಹವಂಫುನನ್ ಜ್ಚಿತೇ ೇಡುಕಲ್ ಚೇಷತೇ 
ನಹ ಮಯಹಲಂಚಿತೇ ನನುನ ಯಹಂಚಿತೇ 
ಅಂಜನಹದೇ ಗಬಹಥನವಮಹ ದೇ 
ರ್ನನನಂಚ ನೇನಂತಹಡನ್ 
ದಮಹವಹಲೈ ಜ್ಚಿಮುನ್ ದಹತೈ ಫ್ ಯೇಚಿಮುನ್ 
ದಗಗಯನ್ ರ್ನಲಚಮುನ್ ದ್ ಲಲ ಷುಾಯೇುಕುನ್-ಭಂತಿಯೈ 
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ಷಹವಮಿ ಕಹಮಹಥಥಥಮೈ ಯೇಾ 
ವಯೇಯಹಭ ಷ ಮಿತುಯಲಂ ಜ್ಚಿ ಹರಿರ್ನವಚಹರಿಂಚಿ 
ಷೇಥವು ಫ್ಜಿಂಚಿ ಮಫಹಬನುಜುಂ ಫಂಟು ಗಹಂಚಿ 
ಹಲರ್ನನ್ ಜಂರ್ಂಚಿ ಕಹಕುತಥಸ ತಿಲಕುನ್ ಕೃಹದೃಶಟ ೇಹಂಚಿ 
಼ಶುಂಧಕೇತಂಚಿ ವಯೇಯಹಭ ಕಹಮಹಥಥಥಮೈ ಲಂಕ ಕೇತಂಚಿಮುನ್ 
ಲಂ಼ಣಿನ್ ಜಂರ್ಮುನ್ ಲಂಕನುನ್ ಗಹಲಚಮುನ್ 
ಮಬ್ಬಮಿಜಂ ಜ್ಚಿ ಮಹನಂದಭುಪಂಾ ಮಹಮುಂಗಯಂಬಿಚಿಚ 
ಮಹಯತನಭುನ್ ದಚಿಚ ವಯೇಯಹಭುನಕುರ್ನನಚಿಚ ಷಂತ್ ೇಶಭುನ್ಜೇಷ 
ಷುಾಯೇುರ್ನನ್ ಮಂಗದುನ್ ಜಹಂಫಂತು ನನಲುರ್ನನೇಲುಲನ್ ಗ್ಡಿ 
ಮಹಷೇತುುನ್ ದಹಟಿ ಹನಯುಲ್ಭ್ಕಲೈ ನ್ಭಕಲೈ 
ಮಹದೈತುಮಲನ್ ದುಯಂಚಗಹ ಯಹಣುಂಡಂತ ಕಹಲಹಾನ ಯುದುಯಂಡುಗಹ ಚಿಚ 
ಫಯಸಹಭಂಡಮೈನಟಿಟ ಮಹ ವ಼ತರ್ನನ್ೈಚಿ ಮಹಲವಣುನ್ 
ಭ್ಛಥನ್ ಂರ್ದಂಗಹನುಡೇ ರ್ನೇು 
ಷಂಜಿೇರ್ನನ್ದಚಿಚ ಷ ಮಿತಿಯ಼ರ್ನನಚಿಚ ಹಯಣಂಫು ಯಹಂಗಹ 
ಕುಂಬಕಣಹಥದುಲ ರ್ನವೇಯುಲಂ ಫ್ ೇಯ ವಯೇಯಹಭ ಫಹಣಹಾನ 
ಹಯಂದರಿನ್ ಯಹಣುನ್ ಜಂಗಹ ನಂತ ಲ್ ೇಕಂಫು ಲಹನಂದಮೈ ಮುಂಡ 
ನವೇಳನು ರ್ನವರ್ಭೇಶುಣುನ್ ೇಡುಕನ್ ದ್ ೇಡುಕನ್ ಚಿಚ ಟಹಟರ್ಭಶೇಕಂಫು 
ಚೇಯಂಚಿ, 
ಷೇತಹಭಸಹದೇರ್ನನ್ ದಚಿಚ ವಯೇಯಹಭುಕುರ್ನನಚಿಚ, 
ಮಂತನನಯೇಧಹಮುರಿನ್ಜ್ಚಿಚ ಟಹಟರ್ಭಶೇಕಂಫು ಷಂಯಂಬಮೈಮುನನ 
ರ್ನೇಕನನ ನಹಕವಯುನ್ ಗ್ಮಿಥ ಲೇಯಂಚು ಭರ್ನನಂಚಿ ವಯೇಯಹಭಬಕತ ಯವಷತಂಫುಗಹ 
ರ್ನನುನ ಷೇಂಚಿ ರ್ನೇ ಼ೇತಥನಲ್ ಚೇಷನನ್ ಹಭುಲ್ಲಹಫಮುನೇ ಬಮಭುಲುನ್ 
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ರ್ದೇಯುನೇ ಬಹಗಮಭುಲ್ ಗಲುಗನೇ ಷಹಭಹಯಜಮಭುಲ್ ಗಲುಗ ಷಂತುತಲುನ್ ಕಲುಗನ್ ೇ 
ಹನಯಹಕಹಯ ಯೇಬಕತ ಭಂದಹಯ ಯೇುಣಮ ಷಂಚಹಯ ಯೇರ್ಧೇಯ ಯೇೇಯ 
ರ್ನೇೇ ಷಭಷತಂಫುಗಹ ನ್ ರ್ ಮಹತಹಯಕ ಫಯಸಭ ಭಂತಯಂಫು ಠಿಯಂಚುಚುನ್ 
ಷಥಯಭುಭಗನ್ 
ಜಯದೇಸಂಫುನುನ್ ದಹಲಚ ವಯೇಯಹಭ ವಯೇಯಹಭಮಂಚುನ್ ಭನೌಃೂತಮೈನ 
ಎುಡುನ್ ತಕನ್ 
ತಲತುನಹ ಜಿಸವಮಂದುಂಡಿ ರ್ನೇ ರ್ದೇಘಥದೇಸಭುಭ ತಲ್ ೇಕಮ ಷಂಚಹರಿೈ ಯಹಭ 
ನಹಭಹಂ಼ತಧಹಮರ್ನೈ ಫಯಸಭತೇಜಂಫುನನ್ ಯ ದಯರ್ನೇಜಹವಲ 
ಕಲ್ ಲೇಲ ಸಹೇಯ ಸನುಭಂತ ಓಂಕಹಯ ವಫದಂಫುಲನ್ ಬ್ತ ಯೇತಂಫುಲನ್ ಫನ್ 
ರ್ವಹಚಂಫುಲನ್ ವಹ಼ರ್ನೇ ಢಹ಼ರ್ನೇತಹಮದುಲನ್ ಗಹಲದಮಮಂಫುಲನ್ 
ರ್ನೇದು ಹಲಂಫುನನ್ ಜುಟಿಟ ನೇಲಂಫಡಂ ಗ್ ಟಿಟ ರ್ನೇಭುಶಟ ಿತಂಫುಲನ್ 
ಫಹಸುದಂಡಂಫುಲನ್ ಯ್ ೇಭಖಂಡಂಫುಲನ್ ದುಯಂಚಿ ಕಹಲಹಾನ 
ಯುದುಯಂಡೈ ರ್ನೇು ಫಯಸಭಯಬಹಬಹಷತಂಫೈನ ರ್ನೇರ್ದಮ ತೇಜಂಫುನುನ್ ಜ್ಚಿ 
ಯಹಯ್ ೇರಿ ನಹಭುದುದ ನಯಷಂಸ ಮನ್ಚುನ್ ದಮಹದೃಶಟ 
ೇಹಂಚಿ ನನನೇಲು ನಹಷಹವಮಿಯೇ ಮಹಂಜನೇಮಹ 
ನಭಷತೇ ಷದಹ ಫಯಸಭಚಹರಿೇ 
ನಭಷತೇ ನಮೇಹಮುುತಹಯ ನಭಷತೇ ನಭೌಃ 
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ುರುಷ ಸ್ಕತಂ 

ಓಂ ತಚಛಂಯೇಯಹೃ’ಣಿೇಭಸೇ   ಗಹತುಂ ಮಸಹಮ’   ಗಹತುಂ ಮಶ’ತಯೇ   
ದೈೇ” ಷವಷತಯ’ಷುತ ನೌಃ   ಷವಷತಭಹಥನು’ಶೇಬಮೌಃ   ಊಧವಥಂ ಜಿ’ಗಹತು ಬೇಶಜಮ್    
ವಂ ನ್ ೇ’ ಅಷುತ ರ್ದವದೇ”   ವಂ ಚತು’ಶದೇ  

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ’  

ಷಸಷಯ’ವೇಶಹಥ ುಯು’ಶೌಃ   ಷಸಷಹಯವೌಃ ಷಸಷಯ’ಹತ್  
ಷ ಬ್ಮಿಂ’ ವವತ್ ೇ’ ೃತಹವ   ಅತಮ’ತಿಶಠದದವಹಂಗುಲಮ್  

ುಯು’ಶ ಏೇದಗ್ಮ್ ಷಥಮ್”   ಮದ್ಬತಂ ಮಚಚ ಬಮಮ್”  
ಉತಹಭೃ’ತತವ ಷಮೇವಹ’ನೌಃ   ಮದನನೇ’ನಹತಿಯ್ ೇಸ’ತಿ  

ಏತಹಹ’ನಷಮ ಭಸಭಹ   ಅತ್ ೇ ಜಹಮಮಹಗ್’ವಚ ೂಯು’ಶೌಃ  
ಹದ್ ೇ”ಽಷಮ ವಹವ’ ಬ್ತಹರ್ನ’   ತಿಯಹದ’ಷಹಮಭೃತಂ’ ರ್ದ  

ತಿಯಹದ್ಧವಥ ಉದೈತುಯು’ಶೌಃ   ಹದ್ ೇ”ಽಷಮೇಸಹಽಽಬ’ಹತುನೌಃ’  
ತತ್ ೇ ಶವಣ್-ಮ’ಕಹಯಭತ್   ಷಹವನಹನವನೇ ಅರ್ಭ  

ತಷಹಭ”ರ್ದವಯಹಡ’ಜಹಮತ   ಯಹಜ್ೇ ಅರ್ಧ ೂಯು’ಶೌಃ  
ಷ ಜಹತ್ ೇ ಅತಮ’ರಿಚಮತ   ವಹಚದ್-ಬ್ಮಿಭಥ್ ೇ’ ುಯೌಃ  

ಮತುಯು’ಶೇಣ ಸಶಹ”   ದೇಹ ಮಶಭತ’ನವತ  
ಷಂತ್ ೇ ಅ’ಷಹಮಷೇದಹಜಮಮ್”   ಾಯೇಶಭ ಇಧಭವಶಯಧಧೌಃ  
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ಷಹತಷಹಮ’ಷನ್-ರಿಧಮೌಃ’   ತಿಯೌಃ ಷತ ಷಮಿಧೌಃ’ ಕೃತಹೌಃ  
ದೇಹ ಮದಮಙಞಂ ತ’ನಹವನಹೌಃ   ಅಫ’ಧನನ್-ುಯು’ಶಂ ವುಮ್  

ತಂ ಮಙಞಂ ಫಸಥಶ  ಯವನ್’   ುಯು’ಶಂ ಜಹತಭ’ಗಯತೌಃ  
ತೇನ’ ದೇಹ ಅಮ’ಜಂತ   ಷಹಧಹಮ ಋಶ’ಮವಚ ಯೇ  

ತಷಹಭ”ದಮಸಹತ್-ಷ’ಥಸುತೌಃ’   ಷಂಬೃ’ತಂ ೃಶದಹಜಮಮ್  
ವೃಗ್-ಷಹತಗ್ವಚ’ಕಯೇ ಹಮಹಮನ್’   ಆಯಣಹಮನ್-ಗಹಯಭಹಮವಚ ಯೇ 

ತಷಹಭ”ದಮಸಹತು’ಥಸುತೌಃ’   ಋಚೌಃ ಷಹಭಹ’ರ್ನ ಜಯೇ  
ಛಂದಹಗ್ಮ್’ಷ ಜಙ್ಞಯೇ ತಷಹಭ”ತ್   ಮಜುಷತಷಹಭ’ದಜಹಮತ  

ತಷಹಭದವಹವ’ ಅಜಹಮಂತ   ಯೇ ಕೇ ಚ್ೇ’ಬಮಹದ’ತೌಃ  
ಗಹವೇ’ ಸ ಜಙ್ಞಯೇ ತಷಹಭ”ತ್   ತಷಹಭ”ಜಹಜತಹ ಅ’ಜಹಮೌಃ’  

ಮತುಯು’ಶಂ ಮ’ದಧುೌಃ   ಕತಿಥಹ ಮ’ಕಲಮನ್  
ಭುಖಂ ಼ಭ’ಷಮ ಕ  ಫಹಸ್   ಕಹೂಯ್ ಹದಹ’ುಚಮೇತೇ  

ಫಹಯಸಭಣ್ ೇ”ಽಷಮ ಭುಖ’ಭಹಷೇತ್   ಫಹಸ್ ಯಹ’ಜನಮೌಃ’ ಕೃತೌಃ  
ಊಯ್ ತದ’ಷಮ ಮದವೈವಮೌಃ’   ದಹಬಯಗ್ಮ್ ವೃದ್ ಯೇ ಅ’ಜಹಮತೌಃ  

ಚಂದಯಭಹ ಭನ’ಷ್ ೇ ಜಹತೌಃ   ಚಷ್ೇೌಃ ಷ್ಯೇಥ’ ಅಜಹಮತ  
ಭುಖಹರ್ದಂದಯ’ವಹಚಾನವಚ’   ಹಯಣಹದಹವಮುಯ’ಜಹಮತ  
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ನಹಬಹಮ’ ಆಷೇದಂತರಿ’ವಮ್   ವೇಶ್ ಣೇಥ ದ ಮೌಃ ಷಭ’ತಥತ  
ದಹಬಯಂ ಬ್ಮಿರ್ದಥವೌಃ ವೃಯೇತಹಯ”ತ್   ತಥಹ’ ಲ್ ೇಕಹಗ್ಭ ಅಕ’ಲಮನ್  

ೇದಹಸಮೇ’ತಂ ುಯು’ಶಂ ಭಸಹಂತಮ್”   ಆರ್ದತಮ’ಣಥಂ ತಭ’ಷಷುತ ಹಯೇ  

ಷಹಥ’ಣಿ ಯ್ಹಣಿ’ ಚಿತಮ ರ್ಧೇಯೌಃ’   ನಹಭಹ’ರ್ನ ಕೃತಹವಽರ್ಭದನ್, ಮದಹಽಽಷತೇ”  

ಧಹತಹ ುಯಷಹತದಮಭು’ದಹಜಸಹಯ’   ವಕಯೌಃ ಯದಹವನ್-ಯರ್ದವವಚತ’ಷಯೌಃ  
ತಮೇಂ ದಹವನಭೃತ’ ಇಸ ಬ’ತಿ   ನಹನಮೌಃ ಂಥಹ ಅಮ’ನಹಮ ದಮತೇ  

ಮಙ್ ಞ್ೇನ’ ಮಶಭ’ಮಜಂತ ದೇಹೌಃ   ತಹರ್ನ ಧಭಹಥ’ಣಿ ಯಥಭಹನಹಮ’ಷನ್  
ತೇ ಸ ನಹಕಂ’ ಭಸಭಹನೌಃ’ ಷಚಂತೇ   ಮತಯ ೂೇಥ’ ಷಹಧಹಮಷುಂತಿ’ ದೇಹೌಃ  

ಅದಬಯೌಃ ಷಂಬ್’ತೌಃ ೃರ್ಥಮೈ ಯಷಹ”ಚಚ   ವವಕ’ಭಥಣೌಃ ಷಭ’ತಥತಹರ್ಧ’  
ತಷಮ ತವಶಹಟ’ ದಧ’ದ್ಯಮೇ’ತಿ   ತತುಯು’ಶಷಮ ವವಭಹಜಹ’ನಭಗಯೇ”  

ೇದಹಸಮೇತಂ ುಯು’ಶಂ ಭಸಹಂತಮ್”   ಆರ್ದತಮ’ಣಥಂ ತಭ’ಷೌಃ ಯ’ಷಹತತ್  
ತಮೇಂ ದಹವನಭೃತ’ ಇಸ ಬ’ತಿ   ನಹನಮೌಃ ಂಥಹ’ ದಮತೇಽಮ’ನಹಮ  

ಯಜಹ’ತಿವಚಯತಿ ಗಬೇಥ’ ಅಂತೌಃ   ಅಜಹಮ’ಭಹನ್ ೇ ಫಸುಧಹ ಜಹ’ಮತೇ  
ತಷಮ ರ್ಧೇಯಹೌಃ ರಿ’ಜಹನಂತಿ ಯೇರ್ನಮ್”   ಭರಿೇ’ಚಿೇನಹಂ ದಮಿಚಛಂತಿ ೇಧಷೌಃ’  

ಯೇ ದೇೇಬಮ ಆತ’ತಿ   ಯೇ ದೇಹನಹಂ” ುಯ್ ೇಸ’ತೌಃ   
ೂವೇಥ ಯೇ ದೇೇಬ್ ಮೇ’ ಜಹತೌಃ   ನಮೇ’ ಯುಚಹಮ ಫಹಯಸಭ’ಯೇ  
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ಯುಚಂ’ ಫಹಯಸಭಂ ಜನಮ’ಂಂತೌಃ   ದೇಹ ಅಗಯೇ ತದ’ಫುಯನ್  
ಮಷತವೈಂ ಫಹಯ”ಸಭಣ್ ೇ ದಹಮತ್   ತಷಮ ದೇಹ ಅಷನ್ ವೇ”  

ಸಯೇವಚ’ ತೇ ಲಹಿೇವಚ ತ ನಯ”   ಅಸ್ ೇಯಹತಯೇ ಹವವೇಥ   
ನವ’ತಹಯಣಿ ಯ್ಮ್   ಅವವನ  ಹಮತತಮ್”   
ಇಶಟಂ ಭ’ರ್ನಶಹಣ  ಅಭುಂ ಭ’ರ್ನಶಹಣ   ಷಥಂ’ ಭರ್ನಶಹಣ   

ತಚಚಂ ಯೇಯಹೃ’ಣಿೇಭಸೇ  ಗಹತುಂ ಮಸಹಮ’  ಗಹತುಂ ಮಶ’ತಯೇ  ದೈೇ” 
ಷವಷತಯ’ಷುತ ನೌಃ  ಷವಷತಭಹಥನು’ಶೇಬಮೌಃ  ಊಧವಥಂ ಜಿ’ಗಹತು ಬೇಶಜಮ್  ವಂ ನ್ ೇ’ 
ಅಷುತ ರ್ದವದೇ”  ವಂ ಚತು’ಶದೇ  

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ’  
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ಶ್ಾೇ ಸ್ಕತಂ 

 

 ಓಂ  ಸಯ’ಣಮಣಹಥಂ ಸರಿ’ಣಿೇಂ ಷುಣಥ’ಯಜತಷಯ’ಜಹಮ್  ಚಂದಹಯಂ ಸಯಣಭ’ಯೇಂ 
ಲಹಿೇಂ ಜಹತ’ೇದ್ ೇ ಭ ಆ’ಸ  

ತಹಂ ಭ ಆ’ಸ ಜಹತ’ೇದ್ ೇ ಲಹಿೇಭನ’ಗಹಮಿರ್ನೇ”ಮ್  
ಮಷಹಮಂ ಸಯ’ಣಮಂ ಂದೇಮಂ ಗಹಭವವಂ ುಯು’ಶಹನಸಮ್  

ಅವವೂಹಥಂ ಯ’ಥಭಧಹಮಂ ಸಷತನಹ”ದ-ಯಫ್ ೇರ್ಧ’ರ್ನೇಮ್  
ವಯಮಂ’ ದೇೇಭು’ಸವಯೇ ವಯೇಭಹಥ ದೇೇಜುಥ’ಶತಹಮ್  

ಕಹಂ ಷ್ ೇ”ಷಭತಹಂ ಸಯ’ಣಮಹಯಕಹಯಹ’ಭಹದಹಯಥಂ ಜವಲಂ’ತಿೇಂ ತೃಹತಂ 
ತಥಮಂ’ತಿೇಮ್  
ದಮ ಷಥತಹಂ ದಭ’ಣಹಥಂ ತಹಮಿಸ್ ೇ’ಸವಯೇ ವಯಮಮ್  

ಚಂದಹಯಂ ಯ’ಬಹಷಹಂ ಮವಷಹ ಜವಲಂ’ತಿೇಂ ವಯಮಂ’ ಲ್ ೇಕೇ 
ದೇಜು’ಶಹಟಭುದಹಯಹಮ್  
ತಹಂ ರ್ದಭರ್ನೇ’ಮಿೇಂ ವಯ’ಣಭಸಂ ಯ’ದಮೇಲಹಿೇಮೇಥ’ ನವಮತಹಂ ತಹವಂ ೃ’ಣೇ  

ಆರ್ದತಮ’ಣೇಥ ತಷ್ ೇರ್ಧ’ಜಹತ್ ೇ ನಷತಿಷತ’ ೃಷ್ೇಽಥ ಬಿಲವೌಃ  
ತಷಮ ಪಲಹ’ರ್ನ ತಷಹನು’ದಂತು ಭಹಮಹಂತ’ಯಹಮಹವಚ’ ಫಹಸಹಮ ಅ’ಲಹಿೇೌಃ  

ಉೈತು ಭಹಂ ದೇಷಖೌಃ ಼ೇತಿಥವಚ ಭಣಿ’ನಹ ಷಸ  
ಹಯದುಬ್ಥತ್ ೇಷಭ’ ಯಹಶರೇಷಭನ್ ಼ೇತಿಥಭೃ’ರ್ದಧಂ ದದಹದು’ ಮೇ  
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ವುತಿ’ಹಷಹಭ’ಲಹಂ ಜಮೇಶಹಠಭ’ಲಹೇಂ ನಹ’ವಮಹಭಮಸಮ್  
ಅಬ್’ತಿಭಷ’ಭೃರ್ದಧಂ ಚ ಷಹಥಂ ರ್ನಣುಥ’ದ ಮೇ ಗೃಸಹತ್  

ಗಂಧದಹವಯಹಂ ದು’ಯಹಧಶಹಥಂ ರ್ನತಮು’ಶಹಟಂ ಕರಿೇಶಣಿೇ”ಮ್  
ಈವವರಿೇಗ್ಮ್’ ಷಥ’ಬ್ತಹನಹಂ ತಹಮಿಸ್ ೇ’ಸವಯೇ ವಯಮಮ್  

ಭನ’ಷೌಃ ಕಹಭಭಹಕ್ತಿಂ ಹಚೌಃ ಷತಮಭ’ವೇಭಸ  
ವೃನಹಂ ಯ್ಭನಮ’ಷಮ ಭಯ ವಯೇೌಃ ವಯ’ಮತಹಂ ಮವೌಃ’  

ಕದಥಮೇ’ನ ಯ’ಜಹಬ್ತಹ ಭಯ ಷಂಬ’ ಕದಥಭ  
ವಯಮಂ’ ಹಷಮ’ ಮೇ ಕುಲೇ ಭಹತಯಂ’ ದಭಭಹಲ’ರ್ನೇಮ್  

ಆೌಃ’ ಷೃಜಂತು’ ಷನಗಹದರ್ನ ಚಿ಼ಲೇತ ’ಷ ಮೇ ಗೃಸೇ  
ರ್ನ ಚ’ ದೇೇಂ ಭಹತಯಂ ವಯಮಂ’ ಹಷಮ’ ಮೇ ಕುಲೇ  

ಆದಹಯಥಂ ುಶುರಿ’ಣಿೇಂ ುಶಟಂ ಷುಣಹಥಮ್ ಸೇ’ಭಭಹಲರ್ನೇಮ್  
ಷ್ಮಹಥಂ ಸಯಣಭ’ಯೇಂ ಲಹಿೇಂ ಜಹತ’ೇದ್ ೇ ಭ ಆ’ಸ  

ಆದಹಯಥಂ ಮೌಃ ಕರಿ’ಣಿೇಂ ಮಶಟಂ ರ್ಂಗಲಹಮ್ ’ದಭಭಹಲರ್ನೇಮ್  
ಚಂದಹಯಂ ಸಯಣಭ’ಯೇಂ ಲಹಿೇಂ ಜಹತ’ೇದ್ ೇ ಭ ಆ’ಸ  

ತಹಂ ಭ ಆ’ಸ ಜಹತ’ೇದ್ ೇ ಲಹೇಭನ’ಗಹಮಿರ್ನೇ”ಮ್  
ಮಷಹಮಂ ಸಯ’ಣಮಂ ಯಬ್’ತಂ ಗಹವೇ’ ದಹಷ್ ಮೇಽವಹವ”ನ್, ಂದೇಮಂ 
ುಯು’ಶಹನಸಮ್  
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ಓಂ ಭಸಹದೇಮೈ ಚ’ ದಭಸೇ’ ಶುಣತಿನೇ ಚ’ ರ್ಧೇಭಸ  ತನ್ ನೇ’ ಲಹಿೇೌಃ 
ಯಚ್ೇದಮಹ”ತ್  

ವಯೇ-ಥಚಥ’ಷವ-ಭಹಮು’ಶಮ-ಭಹಯ್ ೇ”ಗಮಭಹೇ’ಧಹತ್ ’ಭಹನಂ ಭಸೇಮತೇ”  
ಧಹನಮಂ ಧನಂ ವುಂ ಫಸುು’ತಯಲಹಬಂ ವತಷಂ”ತುಯಂ ರ್ದೇಘಥಭಹಮುೌಃ 

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ 
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ಮಂತ್ಾ ುಷಪಂ 

ಯೇ’ಽಹಂ ುಶಂ ೇದ’ ುಶ’ಹನ್ ಯಜಹಹ”ನ್ ವುಭಹನ್ ಬ’ತಿ  
ಚಂದಯಭಹ ಹ ಅಹಂ ುಶಮ್”  ುಶ’ಹನ್ ಯಜಹಹ”ನ್ ವುಭಹನ್ ಬ’ತಿ ಮ 
ಏಂ ೇದ’  ಯೇಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತನ’ಹನ್ ಬತಿ  

ಅಾನಹಥ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಯೇ”ಗನೇಯಹಮತ’ನಂ 
ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇಹ ಅಗನೇಯಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ 
ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’ಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  

ಹಮುಹಥ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಯೇ 
ಹಯೇಯಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ ೈ 
ಹಯೇಯಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’
ಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  
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ಅಷ  ೈ ತ’ನನಹಭಹಮತ’ನಮ್ ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಯೇ’ಽಭುಶಮತ’ತ 
ಆಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ’ ಹ ಅಭುಶಮತ’ತ 
ಆಮತ’ನಮ್ ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’ಽಹಭಹಮತ’ನಂ 
ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  

ಚಂದಯಭಹ ಹ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮೌಃ ಚಂದಯಭ’ಷ 
ಆಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ ೈ ಚಂದಯಭ’ಷ ಆಮತ’ನಮ್  
ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’ಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  
ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  

ನವ್ರ’ತಹಯಣಿ ಹ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಯೇ 
ನವ್ರ’ತಹಯಣಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ ೈ 
ನವ’ತಹಯಣಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’
ಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  

ಜಥನ್ ಮೇ ಹ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮೌಃ 
ಜಥನಮ’ಷಹಮಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ ೈ 
ಜಥನಮಷಹಮಮತ’ನಮ್  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ’
ಽಹಭಹಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  

ಷಂತುಯ್ ೇ ಹ ಅಹಭಹಮತ’ನಮ್   ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ   ಮೌಃ 
ಷಂ’ತುಯಷಹಮಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಆಪೇ ೈ 
ಷಂ’ತುಯಷಹಮಮತ’ನಂ ೇದ’  ಆಮತ’ನಹನ್ ಬತಿ  ಮ ಏಂ ೇದ’  ಯೇ”
ಽುು ನಹಂ ಯತಿ’ಶಠತಹಂ ೇದ’  ಯತಮೇ ತಿ’ಶಠತಿ  
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ಓಂ ಯಹಜಹರ್ಧಯಹಜಹಮ’ ಯಷಸಮ ಷಹಸನೇ”  ನಮೇ’ ಮಂ ೈ”ವಯಣಹಮ’ 
ಕುಭಥಸೇ  ಷ ಮೇ ಕಹಭಹನ್ ಕಹಭ ಕಹಭಹ’ಮ ಭಸಮಮ್”  ಕಹಮೇವವಯ್ ೇ 

ೈ”ವಯಣ್ ೇ ದ’ದಹತು ಕುಫೇಯಹಮ’ ೈವಯಣಹಮ’ ಭಸಹಯಹಜಹಮ ನಭೌಃ’  

ಓಂ” ತದಫರಸಭ  ಓಂ” ತದಹವಮುೌಃ  ಓಂ” ತದಹತಹಭ  
ಓಂ” ತದುತಮಮ್  ಓಂ” ತತುಥಮ್”  ಓಂ” ತತ್-ುಯ್ ೇನಥಭೌಃ  

ಅಂತವಚಯತಿ ಬ್ತೇಶು ಗುಸಹಮಹಂ ವವಭ್ತಿಥಶು 
ತವಂ ಮಶಷತವಂ ಶಟಹುಯಷತವ-ಮಿಂದಯಷತವಗ್ಮ್  
ಯುದಯಷತವಂ ಶುಣಷತವಂ ಫಯಸಭತವಂ’ ಯಜಹತಿೌಃ  
ತವಂ ತದಹ ಆಪೇ ಜ್ಮೇತಿೇಯಷ್ ೇಽಭೃತಂ ಫಯಸಭ ಬ್ಬುಥಷುುಯ್ ೇಮ್  

ಈವಹನಷುಥ ದಹಮನಹಮಿೇವವಯ ಷುಥಬ್ತಹನಹಂ ಫಯಸಹಭರ್ಧತಿರ್-ಫಯಸಭಣ್ ೇ
ಽರ್ಧತಿರ್-ಫಯಸಹಭ ವವೇ ಮೇ ಅಷುತ ಷದಹ ವವೇಮ್  

ತರ್ದವಶ್ ನೇೌಃ ಯಭಂ ದಗ್ಮ್ ಷದಹ ವಮಂತಿ ಷ್ಯಮೌಃ ರ್ದೇಚವು ಯಹತತಂ ತರ್ದವ 
ಹಯಷ್ ೇ ಷಮವೇ ಜಹಗೃಸಹನ್ ಷತುಮಿಂಧತೇ ತರ್ದವಶ್ ನೇಮಥ-ತಯಭಂ ದಮ್  

ಋತಗ್ಮ್ ಷತಮಂ ’ಯಂ ಫಯಸಭ ುಯುಶಂ’ ಕೃಶಣರ್ಂಗ’ಲಮ್  
ಊಧವಥಯೇ’ತಂ ’ಯ್ಹ’ವಂ ವವಯ್’ಹಮ ೈ ನಮೇ ನಭೌಃ’   

ಓಂ ನಹಯಹಮಣಹಮ’ ದಭಸೇ’ ಹಷುದೇಹಮ’ ರ್ಧೇಭಸ  ತನ್ ನೇ’ ಶುಣೌಃ 
ಯಚ್ೇದಮಹ”ತ್  

ಓಂ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ ವಹಂತಿೌಃ’ 
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ಓಂ ಜ್ಯ ಜ್ಗರ್ದೇಶ ಹರ ೇ 

ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ 
ಷಹವಮಿೇ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ 
ಬಕತ ಜನ್ ೇಂ ಕೇ ಷಂಕಟ, 
ದಹಷ ಜನ್ ೇಂ ಕೇ ಷಂಕಟ, 
ವಣ ಮೇಂ ದ್ಯ ಕಯೇ, 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (1) 

ಜ್ೇ ಧಹಮೇ ಪಲ ಹೇ, 
ದುಖ ಬಿನಷೇ ಭನ ಕಹ 
ಷಹವಮಿೇ ದುಖ ಬಿನಷೇ ಭನ ಕಹ 
ಷುಖ ಷಭಭತಿ ಘಯ ಆೇ, 
ಷುಖ ಷಭಭತಿ ಘಯ ಆೇ, 
ಕಶಟ ಮಿಟೇ ತನ ಕಹ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (2) 

ಭಹತ ರ್ತಹ ತುಭ ಮೇಯೇ, 
ವಯಣ ಗಸ್ಂ ಮೈಂ ಼ಷ಼ೇ 
ಷಹವಮಿೇ ವಯಣ ಗಸ್ಂ ಮೈಂ ಼ಷ಼ೇ . 
ತುಭ ಬಿನ ಔಯ ನ ದ್ಜಹ, 
ತುಭ ಬಿನ ಔಯ ನ ದ್ಜಹ, 
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ಆಷ ಕಯ್ಂ ಮೈಂ ಜಿಷ಼ೇ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (3) 

ತುಭ ೂಯಣ ಯಭಹತಹಭ, 
ತುಭ ಅಂತಯಮಹಮಿೇ 
ಷಹವಮಿೇ ತುಭ ಅಂತಯಮಹಮಿೇ 
ಯಹಫಯಸಭ ಯಮೇವವಯ, 
ಯಹಫಯಸಭ ಯಮೇವವಯ, 
ತುಭ ಷಫ ಕೇ ಷಹವಮಿೇ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (4) 

ತುಭ ಕಯುಣಹ ಕೇ ಷಹಗಯ, 
ತುಭ ಹಲನಕತಹಥ 
ಷಹವಮಿೇ ತುಭ ಹಲನಕತಹಥ, 
ಮೈಂ ಭ್ಯಖ ಖಲ ಕಹಮಿೇ 
ಮೈಂ ಷೇಕ ತುಭ ಷಹವಮಿೇ, 
ಕೃಹ ಕಯ್ ೇ ಬತಹಥಯ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (5) 

ತುಭ ಸ್ ೇ ಏಕ ಅಗ್ ೇಚಯ, 
ಷಫಕೇ ಹಯಣತಿ, 
ಷಹವಮಿೇ ಷಫಕೇ ಹಯಣತಿ, 
಼ಷ ಧ ಮಿಲ್ಂ ದಮಹಭಮ, 
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಼ಷ ಧ ಮಿಲ್ಂ ದಮಹಭಮ, 
ತುಭಕ್ೇ ಮೈಂ ಕುಭತಿ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (6) 

ರ್ದೇನಫಂಧು ದುಖಸತಹಥ, 
ಠಹಕುಯ ತುಭ ಮೇಯೇ, 
ಷಹವಮಿೇ ತುಭ ಯಮೇಯೇ 
ಅನೇ ಸಹಥ ಉಠಹವೇ, 
ಅರ್ನೇ ವಯಣ ಲಗಹವೇ 
ದಹವಯ ಡಹ ತೇಯೇ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (7) 

ಶಮ ಕಹಯ ಮಿಟಹವೇ, 
ಹ ಸಯ್ ೇ ದೇಹ, 
ಷಹವಮಿೇ ಹ ಸಯ್ ೇ ದೇಹ, 
ವಯದಹಧ ಬ಼ತ ಫಢಹವೇ, 
ವಯದಹಧ ಬ಼ತ ಫಢಹವೇ, 
ಷಂತನ ಼ೇ ಷೇಹ 
ಓಂ ಜಮ ಜಗರ್ದೇವ ಸಯೇ (8) 
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ಬ ್ ೇಲ ್ ೇ ಬ ್ ೇಲ ್ ೇ ಸಬ್ ಮಿಲ್ ಬ ್ ೇಲ ್ ೇ  

ಫ್ ೇಲ್ ೇ ಫ್ ೇಲ್ ೇ ಷಬ್ ಮಿಲ್ ಫ್ ೇಲ್ ೇ 
ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ  

ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ 

ಝ್ಟ್ ಜಟಹ ಮೇ ಗಂಗಹಧಹರಿ ತಿಯವೃಲಧಹರಿ ಡಭಯ್ ಫಜಹ 
ಡಂ ಡಂ ಡಂ ಡಂ ಡಭಯ್ ಫಹಜಹ 
ಗ್ಂಜ್ ಉಠಹವೇ ನಭೌಃ ವಹಮ 

ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ 
ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ 

ಸರಿ ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ ಸರಿ ಓಂ ನಭೌಃ ವಹಮ 
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ಜ್ಯ ಶ್ವ ಶಂಕರ ಜ್ಯ ಗಂರ್ಧರ  

ಜಮ ವ ವಂಕಯ ಜಮ ಗಂಗಹಧಯ ಕಯುಣಹಕಯ ಕತಹಥ ಸಯ  

ಜಮ ಕೈಲಹಷ ಜಮ ಅನಹವ ಷುಖಯಹವ ಷುಖಷಹಯ ಸಯ  

ಜಮ ವವವೇಖಯ ಜಮ ಡಭಯ್ಧಯ ಜಮ ಜಮ ಯೇಭಹಗಯ ಸಯ  

ಜಮ ತಿಯುಯಹರಿ ಜಮ ಭದಸಹರಿೇ ಅಮಿತ ಅನಂತ ಅಹಯ ಸಯ   

ಜಮ ಯಹಮೇವವಯ ಜಮ ನಹಗೇವವಯ ೈದಮನಹಥ ಕೇದಹಯ ಸಯ  

ಕಹವೇತಿ ವಯೇ ವವನಹಥ ಜಮ ಭೃತುಮಂಜಮ ಅಕಹಯ ಸಯ 
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    ನಮ ರಮಯಣಂ 

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್  
ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 

ಫಹಲಕಹಂಡಂ 

ವುದಧ ಫಯಸಭ ಯಹತಯ ಯಹಮ್ ಕಹಲಹತಭಕ ಯಮೇವವಯ ಯಹಮ್  
ವೇಶತಲ ಷುಖ ರ್ನರ್ದಯತ ಯಹಮ್   ಫಯಸಹಭದಮಭಯ ಹಯರ್ಥಥತ ಯಹಮ್    

ಚಂಡ ಼ಯಣ ಕುಲ ಭಂಡನ ಯಹಮ್  ವಯೇಭದ್ ದವಯಥ ನಂದನ ಯಹಮ್   
ಕ ಷಲಮ ಷುಖ ಧಥನ ಯಹಮ್   ವಹವಮಿತಯ ರ್ಯಮಧನ ಯಹಮ್    
ು್ೇಯ ತಹಟಕಹ ಿತಕ ಯಹಮ್   ಭಹರಿೇಚಹರ್ದ ರ್ನಹತಕ ಯಹಮ್   
ಕ ವಕ ಭಖ ಷಂಯವಕ ಯಹಮ್   ವಯೇಭದಸಲ್ ಮೇದಹಧಯಕ ಯಹಮ್   

ಗ ತಭ ಭುರ್ನ ಷಂೂಜಿತ ಯಹಮ್   ಷುಯ ಭುರ್ನ ಯ ಗಣ ಷಂಷುತತ ಯಹಮ್    
ನಹಕಧಹಕ ಭೃದುದ ಯಹಮ್   ಮಿರ್ಥಲಹುಯ ಜನ ಮೇಸಕ ಯಹಮ್    
ದೇಸ ಭಹನಷ ಯಂಜಕ ಯಹಮ್   ತಯಯಂಫಕ ಕಹಭುಥಖ ಬಂಜಕ ಯಹಮ್   
ಷೇತಹರ್ಥತ ಯ ಭಹಲಕ ಯಹಮ್   ಕೃತೈಹಸಕ ಕ ತುಕ ಯಹಮ್   
ಬಹಗಥ ದಥ ನಹವಕ ಯಹಮ್   ವಯೇಭದಯೇಧಹಮ ಹಲಕ ಯಹಮ್    

 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್   

ಅಯೇಧಹಮ ಕಹಂಡಂ 

ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣ ಬ್ಶತ ಯಹಮ್   ಅರ್ನೇತನಮಹ ಕಹಮಿತ ಯಹಮ್    
ಯಹಕಹ ಚಂದಯ ಷಭಹನನ ಯಹಮ್   ರ್ತೃ ಹಕಹಮವಯತ ಕಹನನ ಯಹಮ್    
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ರ್ಯಮ ಗುಸ ರ್ನೇರ್ದತ ದ ಯಹಮ್   ತತಹಹಲತ ರ್ನಜ ಭೃದುದ ಯಹಮ್    
ಬಯದಹವಜ ಭುಖಹನಂದಕ ಯಹಮ್   ಚಿತಯಕ್ಟಹರ್ದಯ ರ್ನಕೇತನ ಯಹಮ್    
ದವಯಥ ಷಂತತ ಚಿಂತಿತ ಯಹಮ್  ಕೈಕೇಯ ತನಮಹರ್ಥತ ಯಹಮ್   

ಯಚಿತ ರ್ನಜ ರ್ತೃ ಕಭಥಕ ಯಹಮ್   ಬಯತಹರ್ಥತ ರ್ನಜ ಹದುಕ ಯಹಮ್              

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್  

ಅಯಣಮ ಕಹಂಡಂ 

ದಂಡಕಹನಜನ ಹನ ಯಹಮ್   ದುಶಟ ಯಹಧ ನಹವನ ಯಹಮ್    
ವಯಬಂಗ ಷುತಿೇಹಚಿಥತ ಯಹಮ್   ಅಗಷಹಯನುಗಯಸ ರ್ಧಥತ ಯಹಮ್    
ಗೃಧಹಯರ್ಧ ಷಂಷೇತ ಯಹಮ್   ಂಚಟಿೇ ತಟ ಷುಷಥತ ಯಹಮ್    

ವೃಥನಖಹತಿಥ ಧಹಮಕ ಯಹಮ್   ಖಯದ್ಶಣ ಭುಖ ಷ್ದಕ ಯಹಮ್    
ಷೇತಹರ್ಯಮ ಸರಿಣಹನುಗ ಯಹಮ್   ಭಹರಿೇಚಹತಿಥ ಕೃತಹವುಗ ಯಹಮ್    
ನಶಟ ಷೇತಹನವೇಶಕ ಯಹಮ್   ಗೃಧಹಯರ್ಧ ಗತಿದಹಮಕ ಯಹಮ್    
ವಫರಿೇ ದತತ ಪಲಹವನ ಯಹಮ್   ಕಫಂಧ ಫಹಸುಚಛೇದನ ಯಹಮ್    

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್  

಼ಶುಂಧಹ ಕಹಂಡಂ 

ಸನುಭತುೇತ ರ್ನಜದ ಯಹಮ್   ನತ ಷುಾಯೇ ರ್ಭೇಶಟದ ಯಹಮ್    
ಗಥತ ಹಲ ಷಂಸಹಯಕ ಯಹಮ್   ಹನಯ ದ್ತ ಯೇಶಕ ಯಹಮ್    

ಸತಕಯ ಲವಿಣ ಷಂಮುತ ಯಹಮ್    

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್    
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ಷುಂದಯ ಕಹಂಡಂ 

ಕರ್ಯ ಷಂತತ ಷಂಷೃತ ಯಹಮ್   ತದಗತಿ ಘನ ಧವಂಷಕ ಯಹಮ್    
ಷೇತಹ ಹಯಣಹಧಹಯಕ ಯಹಮ್   ದುಶಟ ದವಹನನ ದ್ಶತ ಯಹಮ್    

ವಶಟ ಸನುಭದ್ ಬ್ಶತ ಯಹಮ್   ಷೇತಹ ೇರ್ದತ ಕಹಕಹನ ಯಹಮ್     
ಕೃತ ಚ್ಡಹಭಣಿ ದವಥನ ಯಹಮ್   ಕರ್ಯ ಚನಹ ವಹವಷತ ಯಹಮ್    

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 

ಮುದಧ ಕಹಂಡಂ  

ಯಹಣ ರ್ನಧನ ಯಷಥತ ಯಹಮ್   ಹನಯ ಷೈನಮ ಷಭಹೃತ ಯಹಮ್    
ವೃೇಶತ ವರಿರ್ದೇವಹತಿಥತ ಯಹಮ್   ರ್ಭಶಣಹಬಮ ದಹಮಕ ಯಹಮ್    
ಥತ ಷೇತು ರ್ನಫಂಧಕ ಯಹಮ್   ಕುಂಬಕಣಥ ವಯವಛೇದಕ ಯಹಮ್    
ಯಹವಷ ಷಂಘ ಭಧಥಕ ಯಹಮ್   ಅಸಭಸ ಯಹಣ ಚಹಯಣ ಯಹಮ್     

ಷಂಸೃತ ದವಭುಖ ಯಹಣ ಯಹಮ್   ರ್ಧಬ ಭುಖಷುಯ ಷಂಷುತತ ಯಹಮ್    
ಖೌಃಷಥತ ದವಯಥ ೇಹತ ಯಹಮ್   ಷೇತಹ ದವಥನ ಮೇರ್ದತ ಯಹಮ್    
ಅರ್ಭಶಕತ ರ್ಭೇಶಣ ನುತ ಯಹಮ್   ುಶಕಮಹನಹ ಯ್ ೇಸಣ ಯಹಮ್    
ಬಯದಹವಜಹರ್ದರ್ನಶೇಣ ಯಹಮ್   ಬಯತ ಹಯಣ ರ್ಯಮಕಯ ಯಹಮ್    
ಷಹಕೇತುರಿ ಬ್ಶಣ ಯಹಮ್   ಷಕಲ ಷವೇಮ ಷಭಹನಷ ಯಹಮ್    
ಯತನಲಷತಿೇಠಹಷಥತ ಯಹಮ್   ಟಹಟರ್ಭಶೇಕಹಲಂಕೃತ ಯಹಮ್    

ಹರ್ಥಥ ಕುಲ ಷಭಹಭರ್ನತ ಯಹಮ್   ರ್ಭೇಶಣಹರ್ಥತ ಯಂಗಕ ಯಹಮ್    
಼ೇವ ಕುಲಹನುಗಯಸಕಯ ಯಹಮ್   ಷಕಲ ಜಿೇ ಷಂಯವಕ ಯಹಮ್    

ಷಭಷತ ಲ್ ೇಕ್ೇದಹಧಯಕ ಯಹಮ್    
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ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 

ಉತತಯ ಕಹಂಡಂ 

ಆಗತ ಭುರ್ನಗಣ ಷಂಷುತತ ಯಹಮ್   ವುಯತ ದವಕಂಠ್ ೇದಬ ಯಹಮ್    
ಷೇತಹ ಲಂಗನ ರ್ನೃಥತ ಯಹಮ್   ರ್ನೇತಿ ಷುಯಹತ ಜನದ ಯಹಮ್    
ರ್ನತಹಮಜಿತ ಜನಕಜ ಯಹಮ್   ಕಹರಿತ ಲಣಹಷುಯಧ  ಯಹಮ್    

ಷವಗಥತ ಚಂಫುಕ ಷಂಷುತತ ಯಹಮ್   ಷವತನಮ ಕುವಲ ನಂರ್ದತ ಯಹಮ್    
ಅವವಮೇಧ ಕೃತು ರ್ದೇಹತ ಯಹಮ್   ಕಹಲಹೇರ್ದತ ಷುಯದ ಯಹಮ್    

ಆಯೇಧಮಕ ಜನ ಭು಼ತತ ಯಹಮ್   ರ್ಧ ಭುಖ ಫುಧಹನಂದಕ ಯಹಮ್    
ತೇಜ್ೇಭಮ ರ್ನಜ ಯ್ಕ ಯಹಮ್   ಷಂಷೃತಿ ಫಂಧ ಮೇಚಕ ಯಹಮ್    

ಧಭಥ ಷಹಥನ ತತಯ ಯಹಮ್   ಬ಼ತ ಯಹಮಣ ಭು಼ತದ ಯಹಮ್    
ಷಥ ಚಯಹಚಯ ಹಲಕ ಯಹಮ್   ಷಥ ಬಹಭಮ ಹಯಕ ಯಹಮ್    
ೈಕುಂಠಹಲಮ ಷಂಷಥತ  ಯಹಮ್   ರ್ನತಹಮನಂದ ದಷಥತ ಯಹಮ್    

ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಯಹಜ ಯಹಮ್ ಯಹಭ ಯಹಭ ಜಮ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 

ಬಮಸಯ ಭಂಗಳ ದವಯಥ ಯಹಭ   ಜಮ ಜಮ ಭಂಗಳ ಷೇತಹ ಯಹಭ   
ಭಂಗಳಕಯ ಜಮ ಭಂಗಳ ಯಹಭ   ಷಂಗತವುಬಬವೇದಮ ಯಹಭ   
ಆನಂದಹಭೃತಧಥಕ ಯಹಭ   ಆವಯತತುಲ ಜಮ ಜಮ ಯಹಭ   
ಯಘುತಿ ಯಹಘ ಯಹಜಹ ಯಹಭ   ತಿತಹನ ಷೇತಹ ಯಹಭ   
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ಮಧುರಷಟಕಂ  

ಅಧಯಂ ಭಧುಯಂ ದನಂ ಭಧುಯಂ 
ನಮನಂ ಭಧುಯಂ ಸಷತಂ ಭಧುಯಂ   
ಸೃದಮಂ ಭಧುಯ ಗಭನಂ ಭಧುಯಂ 
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (1) 

ಚನಂ ಭಧುಯಂ ಚರಿತಂ ಭಧುಯಂ 
ಷನಂ ಭಧುಯಂ ಲತಂ ಭಧುಯಂ 
ಚಲತಂ ಭಧುಯಂ ಬಯಮಿತಂ ಭಧುಯಂ 
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (2) 

ೇಣುಭಥಧುಯ್ ೇ ಯೇಣುಭಥಧುಯೌಃ 
ಹಣಿಭಥಧುಯೌಃ ಹದ  ಭಧುಯ   

 ನೃತಮಂ ಭಧುಯಂ ಷಖಮಂ ಭಧುಯಂ  
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (3) 

ಾೇತಂ ಭಧುಯಂ ರ್ೇತಂ ಭಧುಯಂ 
ಬುಕತಂ ಭಧುಯಂ ಷುತಂ ಭಧುಯಂ  
ಯ್ಂ ಭಧುಯಂ ತಿಲಕಂ ಭಧುಯಂ 
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (4) 

ಕಯಣಂ ಭಧುಯಂ ತಯಣಂ ಭಧುಯಂ 
ಸಯಣಂ ಭಧುಯಂ ಷಭಯಣಂ ಭಧುಯಂ 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 157 

 

ಮಿತಂ ಭಧುಯಂ ವಮಿತಂ ಭಧುಯಂ 
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (5) 

ಗುಂಜಹ ಭಧುಯಹ ಭಹಲಹ ಭಧುಯಹ 
ಮಭುನಹ ಭಧುಯಹ ೇಚಿೇ ಭಧುಯಹ   
ಷಲಲಂ ಭಧುಯಂ ಕಭಲಂ ಭಧುಯಂ  
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (6) 

ಗ್ ೇರ್ೇ ಭಧುಯಹ ಲೇಲಹ ಭಧುಯಹ  
ಮುಕತಂ ಭಧುಯಂ ಭುಕತಂ ಭಧುಯಂ   
ದೃಶಟಂ ಭಧುಯಂ ವಶಟಂ ಭಧುಯಂ  

ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (7) 

ಗ್ ೇಹ ಭಧುಯಹ ಗಹವೇ ಭಧುಯಹ  
ಮಶಟಭಥಧುಯಹ ಷೃಶಟಭಥಧುಯಹ   

ದಲತಂ ಭಧುಯಂ ಪಲತಂ ಭಧುಯಂ  
ಭಧುಯಹರ್ಧತೇಯಽಲಂ ಭಧುಯಂ (8) 

   ಇತಿ ವಯೇಭದವಲಲಬಹಚಹಮಥಯಚಿತಂ ಭಧುಯಹಶಟಕಂ ಷಂೂಣಥಂ     
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     ಜನ                  ನ  ನ       
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 ಾೇಮಮುರ್ದತ್ ಮನ ಸ  ಕಹ ್ ೇ  

ಯೇಭಭುರ್ದತ ಭನ ಷ ಕಸ್ ೇ 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (1) 

ಹ ಕಟೇ ದುೌಃಖ ಮಿಟೇ ಲೇತ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಬ ಷಭುದಯ ಷುಖದ ನಹ ಏಕ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (2) 

ಯಭ ವಹಂತಿ ಷುಖ ರ್ನಧಹನ ರ್ದಮ ಯಹಭ ನಹಭ 
ರ್ನಯಹಧಹಯಹ ಕ್ೇ ಆಧಹಯ ಏಕ ಯಹಭ ನಹಭ 

ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (3) 

ಯಭ ಗ ಮ ಯಭ ಇಶಟ ಭಂತಯ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಷಂತ ಸೃದಮ ಷದಹ ಫಷತ ಏಕ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (4) 

ಭಸಹದೇ ಷತತ ಜತ ರ್ದಮ ಯಹಭ ನಹಭ  
ಕಹವ ಭಯತ ಭು಼ತ ಕಯತ ಕಸತ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (5) 

ಭಹತಹ ರ್ತಹ ಫಂಧು ಷಖಹ ಷಬಹ ಸೇ ಯಹಭ ನಹಭ 
ಬಕತ ಜನನ ಜಿೇನ ಧನ ಏಕ ಯಹಭ ನಹಭ  

ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ ವಯೇ ಯಹಭ ಯಹಭ ಯಹಭ (6) 
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ರಘುತಿ ರಘವ ರಜ ರಮ್  

ಯಘುತಿ ಯಹಘ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ತಿತ ಹನ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 

ಷೇತಹ ಯಹಮ್ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ ಬಜ್ ಹಮಯ ತು ಷೇತಹ ಯಹಮ್ 
ಜಹನ಼ೇ ಲಲಬ ಷೇತಹ ಯಹಮ್ ಜಮ ಯಘುನಂದನ ಜಮ ಷಮಹ ಯಹಮ್ || ಯ ||   

ಕ ಷಲಹಮ ಕ ಹಮಯ ಯಹಮ್ ದವಯಥ್ ಯಹಜ್ ದುಲಹಯೇ ಯಹಮ್ 
ಜಗ ಕ ಹಲನ್ ಸಯ ಯಹಮ್ ಜಮ ಯಘುನಂದನ ಜಮ ಷಮಹ ಯಹಮ್ || ಯ ||   

ಈವವಯ ಅಲಹಲಹ್ ತಯ ನಹಮ್ ಷಫಕ್ೇ ಷಭಭತಿ ದ ಬಗಹನ್  
ಜಮ ಯಘುನಂದನ ಜಮ ಷಮಹ ಯಹಮ್ ಜಹನ಼ೇ ಲಲಬ ಷೇತಹ ಯಹಮ್  || ಯ ||   

ಜಮ ಗ್ ೇಂದ ಜಮ ಗ್ ೇಹಲ ಕೇವ ಭಹಧ ರ್ದೇನ ದಮಹಳ್  
ರ್ದೇನ ದಮಹಳ್ ಯಹಜಹ ಯಹಮ್ ತಿತ ಹನ ಷೇತಹ ಯಹಮ್  || ಯ ||   
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ಸ ಂದಯಥ ಲಹರಿ 

ಾರ್ಮ ಭಗಃ – ಅನಂದ ಲಹರಿ 
ಬುಭ ಷಿಲತ ಹದಹನಹಮ್ ಬ್ಮಿಯೇಹ ಲಂಫನಮ್ 
ತವಯೇ ಜಹತಹ ಯಹಧಹನಹಮ್ ತವಮೇ ವಯಣಮ್ ವೇ 

ವೌಃ ವಕಹಯ ಮುಕ್ತೇ ಮರ್ದ ಬತಿ ವಕತೌಃ ಯಬತುಂ 
ನ ಚೇದೇಂ ದೇವೇ ನ ಖಲು ಕುವಲೌಃ ಷಂರ್ದತುಭರ್ 
ಅತಷಹತವಮ್ ಆಯಹಧಹಮಂ ಸರಿ-ಸಯ-ರಿನಹಚರ್ದರ್ಭ ಯರ್ 
ಯಣಂತುಂ ಷ್ ತೇತುಂ ಹ ಕಥ-ಭಕಯ್ ುಣಮೌಃ ಯಬತಿ (1) 

ತರ್ನೇಮಹಂಷುಂ ಹಂಷುಂ ತ ಚಯಣ ಂಕೇಯುಸ-ಬಂ 
ರಿಂಚಿೌಃ ಷಂಚಿನವನ್ ಯಚಮತಿ ಲ್ ೇಕಹ-ನಕಲಮ್  
ಸತಮೇನಂ ವ ರಿೌಃ ಕಥಭರ್ ಷಸಷಯೇಣ ವಯಷಹಂ 
ಸಯೌಃ ಷಂವುದ್-ಯೈನಂ ಬಜತಿ ಬಷತ್ ೇದ್ಧಳ ನರ್ಧಮ್ (2) 

ಅದಹಮನಹ-ಭಂತ-ಷತಮಿಯ-ಮಿಸಯ ರ್ದವೇನಗರಿೇ 
ಜಡಹನಹಂ ಚೈತನಮ-ಷತಫಕ ಭಕಯಂದ ವುಯತಿಝರಿೇ 
ದರಿದಹಯಣಹಂ ಚಿಂತಹಭಣಿ ಗುಣರ್ನಕಹ ಜನಭಜಲಧ  
ರ್ನಭಗಹನನಹಂ ದಂಶಹರ ಭುಯರಿು ಯಹಸಷಮ ಬತಿ (3) 

ತವದನಮೌಃ ಹಣಿಬಮಹ-ಭಬಮಯದ್ ೇ ದೈತಗಣೌಃ 
ತವಮೇಕಹ ನೈಹಷ ಯಕಟಿತ-ಯರ್ಭೇತಮರ್ಭನಮಹ 
ಬಮಹತ್ ತಹಯತುಂ ದಹತುಂ ಪಲಭರ್ ಚ ಹಂಛಹಷಭರ್ಧಕಂ 
ವಯಣಮೇ ಲ್ ೇಕಹನಹಂ ತ ಸ ಚಯಣಹೇ ರ್ನುಣ  (4) 
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ಸರಿಷಹತವಭಹಯಧಮ ಯಣತ-ಜನ-ಷ ಬಹಗಮ-ಜನರ್ನೇಂ 
ುಯಹ ನಹರಿೇ ಬ್ತಹವ ುಯರಿುಭರ್ ಷ್ೇಬ ಭನಮತ್  
ಷಭಯ್ ೇಽರ್ ತಹವಂ ನತಹವ ಯತಿನಮನ-ಲೇಸಮೇನ ುಶಹ 
ಭುರ್ನೇನಹಭಮಂತೌಃ ಯಬತಿ ಸ ಮೇಸಹಮ ಭಸತಹಮ್ (5) 

ಧನುೌಃ  ಶಂ ಭ ೇಥ ಭಧುಕಯಭಯೇ ಂಚ ವಖಹೌಃ 
ಷಂತೌಃ ಷಹಭಂತ್ ೇ ಭಲಮಭಯು-ದಹಯೇಧನ-ಯಥೌಃ 
ತಥಹಮೇಕೌಃ ಷಥಂ ಸಭಾರಿಷುತೇ ಕಹಭರ್ ಕೃಹಂ 
ಅಹಂಗಹತತೇ ಲಫಹಧವ ಜಗರ್ದದ-ಭನಂಗ್ ೇ ಜಮತೇ (6) 

ಕವಣತಹುಂಚಿೇ-ದಹಭಹ ಕರಿ ಕಲಬ ಕುಂಬ-ಷತನನತಹ 
ರಿಹೇಣಹ ಭಧಮೇ ರಿಣತ ವಯಚಚಂದಯ-ದನಹ 
ಧನುಫಹಥಣಹನ್ ಹವಂ ಷೃಣಿಭರ್ ದಧಹನಹ ಕಯತಲೈೌಃ 
ುಯಷಹತ ದಹಷಹತಂ ನೌಃ ುಯಭರ್ಥತು ಯಹಸ್ ೇ-ುಯುಶಕಹ (7) 

ಷುಧಹಷಂಧ್ ೇಭಥಧಮೇ ಷುಯಟ-ರ್ಹಟಿೇ-ರಿೃತೇ 
ಭಣಿರ್ದವೇೇ ರ್ನೇಪೇ-ನತಿ ಚಿಂತಹಭಣಿ ಗೃಸೇ 
ವಕಹಯೇ ಭಂಚೇ ಯಭವ-ಮಥಂಕ ರ್ನಲಮಹಮ್ 
ಬಜಂತಿ ತಹವಂ ಧನಹಮೌಃ ಕತಿಚನ ಚಿದಹನಂದ-ಲಸರಿೇಮ್ (8) 

ಭಸೇಂ ಭ್ಲಹಧಹಯೇ ಕಭರ್ ಭಣಿೂಯೇ ಸುತಸಂ 
ಷಥತಂ ಷವರ್ಧಶಹಟನೇ ಸೃರ್ದ ಭಯುತ-ಭಹಕಹವ-ಭುರಿ 
ಭನ್ ೇಽರ್ ಬ್ಯಭಧಮೇ ಷಕಲಭರ್ ರ್ಭತಹವ ಕುಲಥಂ 
ಷಸಷಹಯಯೇ ದಮ ಷ ಸಯಸಷ ತಹಮ ಸಯಷೇ (9) 
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ಷುಧಹಧಹಯಹಷಹಯೈ-ವಚಯಣಮುಗಲಹಂತ-ಥಗಲತೈೌಃ 
ಯಂಚಂ ಷನ್ಞಂತಿೇ ುನಯರ್ ಯಷಹಭಹನಮ-ಭಸಷೌಃ 
ಅಹಮ ಷಹವಂ ಬ್ಮಿಂ ಬುಜಗರ್ನಬ-ಭಧುಮಶಟ-ಲಮಂ 
ಷವಭಹತಹಭನಂ ಕೃತಹವ ಷವರ್ಶ ಕುಲಕುಂಡೇ ಕುಸರಿಣಿ (10) 

ಚತುರ್ಭಥೌಃ ವಯೇಕಂಠೈೌಃ ವಮುತಿರ್ಭೌಃ ಂಚರ್ಭರ್ 
ಯರ್ಭನಹನರ್ಭೌಃ ವಂಬ್ ೇನಥರ್ಭಯರ್ ಭ್ಲಯಕೃತಿರ್ಭೌಃ  
ಚತುವಚತಹವರಿಂವದ್-ಷುದಲ-ಕಲಹಶ್ಚ-ತಿಯಲಮ- 
ತಿಯಯೇಖರ್ಭೌಃ ಷಹಧಥಂ ತ ವಯಣಕ್ೇಣಹೌಃ ರಿಣತಹೌಃ (11) 

ತವರ್ದೇಮಂ ಷ ಂದಮಥಂ ತುಸನಾರಿಕನಮೇ ತುಲಯತುಂ 
ಕೇಂದಹಯೌಃ ಕಲಂತೇ ಕಥಭರ್ ರಿಂಚಿ-ಯಬೃತಮೌಃ 
ಮದಹಲ್ ೇಕ ತುುಕಹಮ-ದಭಯಲಲನಹ ಮಹಂತಿ ಭನಷಹ 
ತಪೇರ್ಭದುಥಶಹಱಹಭರ್ ಾರಿವ-ಷಹಮುಜಮ-ದೇಮ್ (12) 

ನಯಂ ಶೇಥಮಹಂಷಂ ನಮನಯಷಂ ನಭಥಷು ಜಡಂ 
ತಹಹಂಗಹಲ್ ೇಕೇ ತಿತ-ಭನುಧಹಂತಿ ವತವೌಃ 
ಗಲದವೇಣಿೇಫಂಧಹೌಃ ಕುಚಕಲವ-ಷರಷತ-ಷಚಮಹ 
ಸಟಹತ್ ತುಯಟಮತಹುಞ್ೃಮೇ ಗಲತ-ದುಕ್ಲಹ ಮುತಮೌಃ (13) 

ಹತ  ಶಟಂಚಹವದ್-ರ್ದವಷಭರ್ಧಕ-ಂಚಹವ-ದುದಕೇ 
ಸುತವೇ ದಹವಶಶಟ-ವಚತುಯರ್ಧಕ-ಂಚಹವ-ದರ್ನಲೇ 
ರ್ದ ರ್ದವೌಃ ಶಟ್ ತಿಯಂವನ್ ಭನಷ ಚ ಚತುೌಃಶಶಟರಿತಿ ಯೇ 
ಭಮ್ಖಹ-ಷತೇಶಹ-ಭುಮರಿ ತ ಹದಹಂಫುಜ-ಮುಗಮ್ (14) 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 189 

 

ವಯಜ್ಜಯೇತಹುನ ವುದಹಧಂ ವವಮುತ-ಜಟಹಜ್ಟ-ಭಕುಟಹಂ 
ಯ-ತಹಯಷ-ತಹಯಣ-ಷಪಟಿಕಘುಟಿಕಹ-ುಷತಕ-ಕಯಹಮ್ 
ಷಕೃನನ ತಹವ ನತಹವ ಕಥಮಿ ಷತಹಂ ಷರ್ನನದಧತೇ 
ಭಧು-ಹೇಯ-ದಹಯಷಹ-ಭಧುರಿಭ-ಧುರಿೇಣಹೌಃ ಪಣಿತಮೌಃ (15) 

ಕೇಂದಹಯಣಹಂ ಚೇತೌಃ ಕಭಲನ-ಫಹಲಹತ-ಯುಚಿಂ 
ಬಜಂತೇ ಯೇ ಷಂತೌಃ ಕತಿಚಿದಯುಣಹಮೇ ಬತಿೇಮ್ 
ರಿಂಚಿ-ಯೇಮಷಹಮ-ಷತಯುಣತಯ-ವಯೆಂಗಯ ಲಸರಿೇ- 
ಗರ್ಭೇಯಹರ್ಭ-ಹಥಾಬೌಃ ಥದಧತಿ ಷತಹಂ ಯಂಜನಭಮಿೇ (16) 

ಷತಿಯೇರ್ಭ-ಹಥಚಹಂ ಚವ-ಭಣಿ ವಲಹ-ಬಂಗ ಯುಚಿರ್ಭ- 
ಥವನಮದಹಮರ್ಭ-ಷಹತವಂ ಷಸ ಜನರ್ನ ಷಂಚಿಂತಮತಿ ಮೌಃ 
ಷ ಕತಹಥ ಕಹಹಮನಹಂ ಬತಿ ಭಸತಹಂ ಬಂಾಯುಚಿರ್ಭ- 
ಥಚ್ೇರ್ಭ-ಹಥಗದೇೇ-ದನ-ಕಭಲಹಮೇದ ಭಧುಯೈೌಃ (17) 

ತನುಚಹಛಮಹರ್ಭಷತೇ ತಯುಣ-ತಯಣಿ-ವಯೇಷಯಣಿರ್ಭ- 
ರ್ದಥಂ ಷಹಥ-ಭುೇಥ-ಭಯುಣಿಭರ್ನ ಭಗಹನಂ ಷಭಯತಿ ಮೌಃ 
ಬಂತಮಷಮ ತಯಷಮ-ದವನಸರಿಣ-ವಹಲೇನ-ನಮನಹೌಃ 
ಷಸ್ ೇಥವಹಮ ವಹಮೌಃ ಕತಿ ಕತಿ ನ ಾೇಹಥಣ-ಗಣಿಕಹೌಃ (18) 

ಭುಖಂ ಬಿಂದುಂ ಕೃತಹವ ಕುಚಮುಗಭಧ-ಷತಷಮ ತದಧ್ ೇ 
ಸಯಹಧಥಂ ಧಹಮಯೇದ್ ಮೇ ಸಯಭಸಶ ತೇ ಭನಭಥಕಲಹಮ್ 
ಷ ಷದಮೌಃ ಷಂಷ್ೇಬಂ ನಮತಿ ರ್ನತಹ ಇತಮತಿಲಘು 
ತಿಯಲ್ ೇ಼ೇಭಹಮವು ಬಯಭಮತಿ ಯೇಂದು-ಷತನಮುಗಹಮ್ (19) 
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಼ಯಂತಿೇ-ಭಂಗೇಬಮೌಃ ಼ಯಣ-ರ್ನಕುಯುಂಫಭೃತಯಷಂ 
ಸೃರ್ದ ತಹವ ಭಹಧತತೇ ಸಭಕಯವಲಹ-ಭ್ತಿಥಮಿ ಮೌಃ 
ಷ ಷಹಥಣಹಂ ದಥಂ ವಭಮತಿ ವಕುಂತರ್ಧ ಇ 
ಜವಯುಲಶಹಟನ್ ದೃಶಹಟಯ ಷುಖಮತಿ ಷುಧಹಧಹಯಷಯಮಹ (20) 

ತಟಿಲಲೇಖಹ-ತರ್ನವೇಂ ತನ ವವ ೈವಹವನಯ ಭಯೇಂ 
ರ್ನಶಹಣಣಂ ಶಣಹಣಭುಮರಿ ಕಭಲಹನಹಂ ತ ಕಲಹಮ್ 
ಭಸಹದಹಭತಹಮಂ ಭೃರ್ದತ-ಭಲಭಹಯೇನ ಭನಷಹ 
ಭಸಹಂತೌಃ ವಮಂತ್ ೇ ದಧತಿ ಯಭಹಸಹಲದ-ಲಸರಿೇಮ್ (21) 

ಬಹರ್ನ ತವಂ ದಹಷೇ ಭಯ ತಯ ದೃಶಟಂ ಷಕಯುಣಹಂ 
ಇತಿ ಷ್ ತೇತುಂ ಹಞಛನ್ ಕಥಮತಿ ಬಹರ್ನ ತವಮಿತಿ ಮೌಃ 
ತದೈ ತವಂ ತಷಲ ರ್ದವಷ ರ್ನಜಷಹಮುಜಮ-ದೇಂ 
ಭುಕುಂದ-ಫಯಮಹೇಂದಯ ಷುಪಟ ಭಕುಟ ರ್ನೇಯಹಜಿತದಹಮ್ (22) 

ತವಮಹ ಸೃತಹವ ಹಭಂ ು-ಯರಿತೃತೇನ ಭನಷಹ 
ವರಿೇಯಹಧಥಂ ವಂಬ್ ೇ-ಯಯಭರ್ ವಂಕೇ ಸೃತಭಬ್ತ್ 
ಮದೇತತ್ ತವದ್ಯಂ ಷಕಲಭಯುಣಹಬಂ ತಿಯನಮನಂ 
ಕುಚಹಬಹಮಭಹನಭಯಂ ಕುಟಿಲ-ವವಚ್ಡಹಲ-ಭಕುಟಮ್ (23) 

ಜಗತ್ುತೇ ಧಹತಹ ಸರಿಯತಿ ಯುದಯೌಃ ವಮತೇ 
ತಿಯಷುುಥ-ನನೇತತ್ ಷವಭರ್ ು-ರಿೇವ-ಷತಯಮತಿ 
ಷದಹ ೂಥೌಃ ಷಥಂ ತರ್ದದ ಭನುಗೃಸಹಣತಿ ಚ ವ- 
ಷತಹಸಹ ಭಲಂಫಮ ವಣಚಲತಯೇ ಬ್ಯಥಲತಿಕಯೇೌಃ (24) 
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ತಯಮಹಣಹಂ ದೇಹನಹಂ ತಿಯಗುಣ-ಜರ್ನತಹನಹಂ ತ ವೇ 
ಬೇತ್ ೂಜಹ ೂಜಹ ತ ಚಯಣಯೇ-ಮಹಥ ಯಚಿತಹ 
ತಥಹ ಸ ತವತಹದ್ ೇದವಸನ-ಭಣಿರ್ೇಠಷಮ ರ್ನಕಟೇ 
ಷಥತಹ ಸಮೇತೇ-ವವವನುಭಕುಲತ ಕಯ್ ೇತತಂಷ-ಭಕುಟಹೌಃ (25) 

ರಿಂಚಿೌಃ ಂಚತವಂ ಯಜತಿ ಸರಿಯಹಪನೇತಿ ಯತಿಂ 
ನಹವಂ ಼ೇನಹವೃೇ ಬಜತಿ ಧನದ್ ೇ ಮಹತಿ ರ್ನಧನಮ್  
ತಂರ್ದಯೇ ಭಹಸೇಂರ್ದಯೇ-ತತಿಯರ್ ಷಂಮಿೇಲತ-ದೃವಹ 
ಭಸಹಷಂಸಹಯೇಽಷಭನ್ ಸಯತಿ ಷತಿ ತವತತಿ ಯಷ  (26) 

ಜಪೇ ಜಲೌಃ ವಲಂ ಷಕಲಭರ್ ಭುದಹಯಯಚನಹ 
ಗತಿೌಃ ಹಯದಹಣಮ-ಕಯಭಣ-ಭವನಹದಹಮ ಸುತಿ-ರ್ಧೌಃ 
ಯಣಹಭೌಃ ಷಂೇವೌಃ ಷುಖಭಽಲ-ಭಹತಹಭಥಣ-ದೃವಹ 
ಷಮಹಥ ಮಹಥಮ-ಷತ ಬತು ಮನಮ ಲಷತಮ್ (27) 

ಷುಧಹಭಹಮಷಹವದಮ ಯತಿ-ಬಮ-ಜಯಭೃತುಮ-ಸರಿಣಿೇಂ 
ದಮಂತೇ ವವೇ ರ್ಧ-ವತಭಖಹದಹಮ ರ್ದಶದೌಃ  
ಕಯಹಲಂ ಮತ್ ಷವೇಲಂ ಕಫಲತತೌಃ ಕಹಲಕಲನಹ 
ನ ವಂಬ್ ೇಷತನ್ಭಲಂ ತ ಜನರ್ನ ತಹಟಂಕ ಭಸಭಹ (28) 

಼ರಿೇಟಂ ೈರಿಂಚಂ ರಿಸಯ ುಯೌಃ ಕೈಟಬರ್ಭದೌಃ 
ಕಠ್ ೇಯೇ ಕ್ೇಠಿೇಯೇ ಷುಲಷ ಜಸ ಜಂಬಹರಿ-ಭಕುಟಮ್ 
ಯಣಮಯೇಶವೇತೇಶು ಯಷಬ-ಭುಮಹತಷಮ ಬನಂ 
ಬಷಮಬುಮತಹಥನೇ ತ ರಿಜನ್ ೇ಼ತ-ಥಜಮತೇ (29) 
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ಷವದೇಸ್ ೇದ್ಬತಹರ್ಭ-ಘಥಣಿರ್ಭ-ಯಣಿಭಹದಹಮರ್ಭ-ಯರ್ಭತ್ ೇ 
ರ್ನಶೇಮೇ ರ್ನತಮೇ ತಹವ ಭಸಮಿತಿ ಷದಹ ಬಹಮತಿ ಮೌಃ  
಼ಭಹವಚಮಥಂ ತಷಮ ತಿಯನಮನ-ಷಭೃರ್ದಧಂ ತೃಣಮತ್ ೇ 
ಭಸಹಷಂತಹಥಾನ-ಥಯಚಮತಿ ರ್ನೇಯಹಜನರ್ಧಮ್ (30) 

ಚತುೌಃ-ಶಶಟಮಹ ತಂತೌಃ ಷಕಲ ಭತಿಷಂಧಹಮ ಬುನಂ 
ಷಥತಷತತತ್-ಷರ್ದಧ ಯಷ ಯತಂತೌಃ ವುತಿೌಃ  
ುನಷತವ-ರ್ನನಫಥಂಧಹ ದಽಲ-ುಯುಶಹಥೈಥಕ ಘಟನಹ- 
ಷವತಂತಯಂ ತೇ ತಂತಯಂ ಹತಿತಲ ಭಹತಿೇತಯ-ರ್ದದಮ್ (31) 

ವೌಃ ವ಼ತೌಃ ಕಹಭೌಃ ಹತಿ-ಯಥ ಯೌಃ ವೇತ಼ಯಣೌಃ 
ಷಭಯ್ ೇ ಸಂಷೌಃ ವಕಯ-ಷತದನು ಚ ಯಹ-ಭಹಯ-ಸಯಮೌಃ 
ಅಮಿೇ ಸೃಲಲೇಖಹರ್ಭ-ಷತಷೃರ್ಭ-ಯಷಹನೇಶು ಘಟಿತಹ 
ಬಜಂತೇ ಣಹಥಷತೇ ತ ಜನರ್ನ ನಹಭಹಮತಹಮ್ (32) 

ಷಭಯಂ ಯೇರ್ನಂ ಲಹಿೇಂ ತಿಯತಮ-ಮಿದ-ಭಹದ  ತ ಭನ್ ೇ 
ರ್ನಥಧಹಯೈಕೇ ರ್ನತಮೇ ರ್ನಯರ್ಧ-ಭಸಹಬ್ ೇಗ-ಯಷಕಹೌಃ 
ಬಜಂತಿ ತಹವಂ ಚಿಂತಹಭಣಿ-ಗುಣರ್ನಫದಹಧವ-ಲಮಹೌಃ 
ವಹಗ ನ ಜುಸವಂತೌಃ ಷುಯರ್ಭಘತ-ಧಹಯಹಸುತಿ-ವತೈ (33) 

ವರಿೇಯಂ ತವಂ ವಂಬ್ ೇೌಃ ವವ-ಮಿಸಯ-ಷ್ೇಯುಸ-ಮುಗಂ 
ತಹತಹಭನಂ ಭನಮೇ ಬಗತಿ ನಹತಹಭನ-ಭನಘಮ್  
ಅತೌಃ ವೇಶೌಃ ವೇಶೇತಮಮ-ಭುಬಮ-ಷಹಧಹಯಣತಮಹ 
ಷಥತೌಃ ಷಂಫಂಧ್ ೇ ಹಂ ಷಭಯಷ-ಯಹನಂದ-ಯಯೇೌಃ (34) 
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ಭನಷತವಂ ವಮೇಭ ತವಂ ಭಯುದಷ ಭಯುತಹುಯರ್ಥ-ಯಷ 
ತವಭಹ-ಷತವಂ ಬ್ಮಿ-ಷತವಯ ರಿಣತಹಮಹಂ ನ ಸ ಯಮ್  
ತವಮೇ ಷಹವತಹಭನಂ ರಿಣಭಯತುಂ ವವ ುಶಹ 
ಚಿದಹನಂದಹಕಹಯಂ ವಮುತಿ ಬಹೇನ ಬಿಬೃಶೇ (35) 

ತಹಶಚಕಯಷಥಂ ತನ-ವವ ಕ್ೇಟಿ-ದುಮತಿಧಯಂ 
ಯಂ ವಂಬು ಂದೇ ರಿಮಿಲತ-ಹವವಥಂ ಯಚಿತಹ  
ಮಭಹಯಹಧಮನ್ ಬಕಹಯ ಯ ವವ ವುಚಿೇನಹ-ಭಶಯೇ 

ರ್ನಯಹಲ್ ೇಕೇ ಽಲ್ ೇಕೇ ರ್ನಷತಿ ಸ ಬಹಲ್ ೇಕ-ಬುನೇ (36) 

ವುದ ಧ ತೇ ವುದಧಷಪತಿಕ ವದಂ ವಮೇಭ-ಜನಕಂ 
ವಂ ಷೇೇ ದೇೇಭರ್ ವಷಭಹನ-ಮಷತಹಮ್  
ಮಯೇೌಃ ಕಹಂತಹಮ ಮಹಂತಹಮೌಃ ವವ಼ಯಣ್-ಷಹಯ್ಮಷಯಣೇ 
ಧ್ತಹಂತ-ಧಹವಥಂತಹ ಲಷತಿ ಚಕ್ೇರಿೇ ಜಗತಿೇ (37) 

ಷಭುರ್ನಮಲತ್ ಷಂತುಭಲ-ಭಕಯಂದೈಕ-ಯಷಕಂ 
ಬಜೇ ಸಂಷದವಂದವಂ ಼ಭರ್ ಭಸತಹಂ ಭಹನಷಚಯಮ್  
ಮದಹಲಹಹ-ದಶಹಟದವ-ಗುಣಿತ-ದಹಮರಿಣತಿೌಃ 
ಮದಹದತತೇ ದ್ ೇಶಹದ್ ಗುಣ-ಭಽಲ-ಭದಬಯೌಃ ಮ ಇ (38) 

ತ ಷಹವರ್ಧಶಹಠನೇ ಸುತಸ-ಭರ್ಧಶಹಠಮ ರ್ನಯತಂ 
ತಮಿೇಡೇ ಷಂತಥಂ ಜನರ್ನ ಭಸತಿೇಂ ತಹಂ ಚ ಷಭಮಹಮ್  
ಮದಹಲ್ ೇಕೇ ಲ್ ೇಕಹನ್ ದಸತಿ ಭಸಷ ಕ್ಯೇಧ-ಕಲತೇ 
ದಮಹದಹಯಥ ಮಹ ದೃಶಟೌಃ ವವಯ-ಭುಚಹಯಂ ಯಚಮತಿ (39) 
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ತಟಿತವಂತಂ ವಕಹಯ ತಿಮಿಯ-ರಿಂರ್ಥ-ಷುಪಯಣಮಹ 
ಷುಪಯ-ನಹನ ನಯತಹನಬಯಣ-ರಿಣದಧೇಂದಯ-ಧನುಶಮ್  
ತ ವಹಮಭಂ ಮೇಘಂ ಕಭರ್ ಭಣಿೂಯೈಕ-ವಯಣಂ 
ರ್ನಶೇೇ ಶಥಂತಂ-ಸಯಮಿಸಯ-ತತಂ ತಿಯಬುನಮ್ (40) 

ತಹಧಹಯೇ ಭ್ಲೇ ಷಸ ಷಭಮಮಹ ಲಹಷಮಯಮಹ 
ನಹತಹಭನ ಭನಮೇ ನಯಷ-ಭಸಹತಹಂಡ-ನಟಮ್  
ಉಬಹಬಹಮ ಮೇತಹಬಹಮ-ಭುದಮ-ರ್ಧ ಭುರ್ದದವಮ ದಮಮಹ 
ಷನಹಥಹಬಹಮಂ ಜಙ್ ಞ್ೇ ಜನಕ ಜನರ್ನೇಭತ್ ಜಗರ್ದದಮ್ (41) 

ರ್ದವತಿೇಮ ಬಹಗೌಃ – ಷ ಂದಮಥ ಲಸರಿೇ 
 
ಗತೈ-ಭಹಥಣಿಕಮತವಂ ಗಗನಭಣಿರ್ಭೌಃ ಷಹಂದಯಘಟಿತಂ 
಼ರಿೇಟಂ ತೇ ಸೈಭಂ ಸಭಾರಿಷುತೇ ಼ೇತಮತಿ ಮೌಃ 
ಷ ರ್ನೇಡೇಮಚಹಛಮಹ-ಚುಛಯಣ-ವಕಲಂ ಚಂದಯ-ವಕಲಂ 
ಧನುೌಃ ವ ನಹಷೇಯಂ ಼ಮಿತಿ ನ ರ್ನಫಧಹನತಿ ರ್ಧಶಣಹಮ್ (42) 

ಧುನ್ ೇತು ಧಹವಂತಂ ನ-ಷುತಲತ-ದಲತೇಂರ್ದೇಯ-ನಂ 
ಘನಷನಗಧ-ವಲಂ ಚಿಕುಯ ರ್ನಕುಯುಂಫಂ ತ ವೇ 
ಮರ್ದೇಮಂ ಷ ಯಬಮಂ ಷಸಜ-ಭುಲಫುಧಂ ಷುಭನಷ್ ೇ 
ಷಂತಮಷಭನ್ ಭನಮೇ ಫಲಭಥನ ಹಟಿೇ-ಟರ್ನಹಮ್ (43) 
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ತನ್ ೇತು ಷೇಭಂ ನ-ಷತ ದನಷ ಂದಮಥಲಸರಿೇ 
ರಿೇಹಸಷ್ ಯೇತೌಃ-ಷಯಣಿರಿ ಷೇಭಂತಷಯಣಿೌಃ 
ಸಂತಿೇ- ಷಂದ್ಯಂ ಯಫಲಕಫರಿೇ-ಬಹಯ-ತಿಮಿಯ 
ರ್ದವಶಹಂ ಫೃಂದೈ-ಥಂರ್ದೇಕೃತಮೇ ನೇನಹಕಥ ಕೇಯಣಮ್ (44) 

ಅಯಹಲೈ ಷಹವಬಹಹಮ-ದಲಕಲಬ-ಷವಯೇರ್ಭ ಯಲಕೈೌಃ 
ರಿೇತಂ ತೇ ಕರಂ ರಿಸಷತಿ ಂಕೇಯುಸಯುಚಿಮ್ 
ದಯಷಮಯೇ ಮಷಭನ್ ದವನಯುಚಿ ಼ಂಜಲು-ಯುಚಿಯೇ 
ಷುಗಂಧ  ಭಹದಮಂತಿ ಷಭಯದಸನ ಚವು-ಭಥಧುಲಸೌಃ (45) 

ಲಲಹಟಂ ಲಹಣಮ ದುಮತಿ ಭಲ-ಭಹಬಹತಿ ತ ಮತ್ 
ರ್ದವತಿೇಮಂ ತನಭನಮೇ ಭಕುಟಘಟಿತಂ ಚಂದಯವಕಲಮ್ 
ಮಹಥಷ-ನಹಮಷಹ ದುಬಮಭರ್ ಷಂಬ್ಮ ಚ ಮಿಥೌಃ 
ಷುಧಹಲೇಷ್ಮತಿೌಃ ರಿಣಭತಿ ಯಹಕಹ-ಸಭಕಯೌಃ (46) 

ಬುಯ  ಬುಗನೇ ಼ಂಚಿದುಬನ-ಬಮ-ಬಂಗಮಷರ್ನರ್ನ 
ತವರ್ದೇಯೇ ನೇತಹಯಬಹಮಂ ಭಧುಕಯ-ಯುಚಿಬಹಮಂ ಧೃತಗುಣಮ್ 
ಧನು ಭಥನಮೇ ಷಮೇತಯಕಯ ಗೃಸೇತಂ ಯತಿತೇೌಃ 
ಯಕ್ೇಶಟೇ ಭುಶ ಟ ಚ ಷಥಗಮತೇ ರ್ನಗ್ಢಹಂತಯ-ಭುಮೇ (47) 

ಅಸೌಃ ಷ್ತೇ ಷಮ ತ ನಮನ-ಭಕಹಥತಭಕತಮಹ 
ತಿಯಮಹಭಹಂ ಹಭಂ ತೇ ಷೃಜತಿ ಯಜರ್ನೇನಹಮಕತಮಹ 
ತೃತಿೇಮಹ ತೇ ದೃಶಟ-ದಥಯದಲತ-ಸೇಭಹಂಫುಜ-ಯುಚಿೌಃ 
ಷಭಹಧತತೇ ಷಂಧಹಮಂ ರ್ದಷರ್-ರ್ನವಯೇ-ಯಂತಯಚರಿೇಮ್ (48) 
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ವಹಲಹ ಕಲಹಮಣಿೇ ಷುಪತಯುಚಿ-ಯಯೇಧಹಮ ಕುಲಯೈೌಃ 
ಕೃಹಧಹಯಹಧಹಯಹ ಼ಭರ್ ಭಧುಯಹಽಽಬ್ ೇಗತಿಕಹ 
ಅಂತಿೇ ದೃಶಟಷತೇ ಫಸುನಗಯ-ಷಹತಯ-ಜಮಹ 
ಧುಯಂ ತತತನಹನಭ-ಮಸಯಣ-ಯೇಗಹಮಜಮತೇ (49) 

ಕೇನಹಂ ಷಂದಬಥ-ಷತಫಕ-ಭಕಯಂದೈಕ-ಯಷಕಂ 
ಕಟಹವ-ಹಮಷೇ-ಬಯಭಯಕಲಬ  ಕಣಥಮುಗಲಮ್ 
ಅಭುಂಚಂತ  ದೃಶಹಟವ ತ ನಯಷಹಷಹವದ-ತಯಲ  
ಅಷ್ಮಹ-ಷಂಷಗಹಥ-ದಲಕನಮನಂ ಼ಂಚಿದಯುಣಮ್ (50) 

ವೇ ವಂಗಹಯಹದಹಯಥ ತರ್ದತಯಜನೇ ಕುತುನಯಹ 
ಷಯ್ ೇಶಹ ಗಂಗಹಮಹಂ ಾರಿವಚರಿತೇ ಷಭಮತಿೇ 
ಸಯಹಸಬ್ ಮೇ ರ್ಭೇತಹ ಷಯಷಯುಸ ಷ ಬಹಗಮ-ಜನರ್ನೇ 
ಷಽೇಶು ಷಮಯಹ ತೇ ಭಯ ಜನರ್ನ ದೃಶಟೌಃ ಷಕಯುಣಹ (51) 

ಗತೇ ಕಣಹಥಬಮಣಥಂ ಗಯುತ ಇ ಷಹಿಣಿ ದಧತಿೇ 
ುಯಹಂ ಬೇತುತ-ವಚತತಯವಭ-ಯಷ-ದಹಯಣ ಪಲೇ 
ಇಮೇ ನೇತಯೇ ಗ್ ೇತಹಯಧಯತಿ-ಕುಲ್ ೇತತಂಷ-ಕಲಕೇ 
ತಹಕಣಹಥಕೃಶಟ ಷಭಯವಯ-ಲಹಷಂ ಕಲಮತೌಃ(52) 

ಬಕತ-ತಣಮಥಂ ಮತಿಕರಿತ-ಲೇಲಹಂಜನತಮಹ 
ಬಹತಿ ತವನನೇತಯ ತಿಯತಮ ಮಿದ-ಮಿೇವಹನದಯತೇ 
ುನೌಃ ಷಯಶುಟಂ ದೇಹನ್ ದುಯಸಣ ಸರಿ-ಯುದಹಯನುಯತಹನ್ 
ಯಜೌಃ ಷತವಂ ೇಬಯತ್ ತಭ ಇತಿ ಗುಣಹನಹಂ ತಯಮಮಿ (53) 
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ತಿಯೇಕತುಥಂ ನೌಃ ವುತಿ-ಯಹರ್ಧೇನ-ಸೃದಯೇ 
ದಮಹಮಿತ ನೇಥತ-ಯಯುಣ-ಧಲ-ವಹಮಭ ಯುಚಿರ್ಭೌಃ 
ನದೌಃ ವೃೇಣ್ ೇ ಗಂಗಹ ತನತನಯೇತಿ ಧುಯಭುಮ್ 
ತಯಮಹಣಹಂ ತಿೇಥಹಥನಹ-ಭುನಮಷ ಷಂಬೇದ-ಭನಘಮ್ (54) 

ರ್ನಮೇಶ್ ೇನಮಶಹಬಹಮಂ ಯಲಮಭುದಮಂ ಮಹತಿ ಜಗತಿ 
ತೇತಹಮಸುೌಃ ಷಂತ್ ೇ ಧಯಣಿಧಯ-ಯಹಜನಮತನಯೇ  
ತವದುನಮಶಹಜಹಜತಂ ಜಗರ್ದದ-ಭವೇಶಂ ಯಲಮತೌಃ 
ಯೇತಹಯತುಂ ವಂಂಂಕೇ ರಿಸೃತ-ರ್ನಮೇಶಹ-ಷತ ದೃವೌಃ (55) 

ತಹಣೇಥ ಕಣೇಥ ಜನಮನ ೈವುನಮ ಚ಼ತಹ 
ರ್ನಲೇಮಂತೇ ತ್ ೇಯೇ ರ್ನಮತ ಭರ್ನಮೇಶಹೌಃ ವಪರಿಕಹೌಃ 
ಇಮಂ ಚ ವಯೇ-ಫಥದಧಚಛದುಟಕಹಟಂ ಕುಲಮಂ 
ಜಸಹತಿ ಯತ್ಮಶೇ ರ್ನವ ಚ ಘತಮಮ ಯವತಿ(56) 

ದೃವಹ ದಹಯೀೇಮಷಹಮ ದಯದಲತ ರ್ನೇಲ್ ೇತಲ ಯುಚಹ 
ದೇಮಹಂಷಂ ರ್ದೇನಂ ಷನಹ ಕೃಮಹ ಭಹಭರ್ ವೇ  
ಅನೇನಹಮಂ ಧನ್ ಮೇ ಬತಿ ನ ಚ ತೇ ಸಹರ್ನರಿಮತಹ 
ನೇ ಹ ಸಮಮೇಥ ಹ ಷಭಕಯ ರ್ನಹತ್ ೇ ಸಭಕಯೌಃ (57) 

ಅಯಹಲಂ ತೇ ಹಲೇಮುಗಲ-ಭಗಯಹಜನಮತನಯೇ 
ನ ಕೇಶಹ-ಭಹಧತತೇ ಕುಷುಭವಯ ಕ್ೇದಂಡ-ಕುತುಕಮ್  
ತಿಯವಚೇನ್ ೇ ಮತಯ ವಯಣಥ-ಭುಲಲಯಯಯ ಲಷನ್ 
ಅಹಂಗ ಹಮಷಂಗ್ ೇ ರ್ದವತಿ ವಯಷಂಧಹನ ರ್ಧಶಣಹಮ್ (58) 
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ಷುಪಯದಗಂಡಹಬ್ ೇಗ-ಯತಿಪಲತ ತಹಟ್ಂಕ ಮುಗಲಂ 
ಚತುವಚಕಯಂ ಭನಮೇ ತ ಭುಖಮಿದಂ ಭನಭಥಯಥಮ್  
ಮಭಹಯುಸಮ ದುಯಸಮ ತಮರ್ನಯಥ ಭಕೇಥಂದುಚಯಣಂ 
ಭಸಹೇಯ್ ೇ ಭಹಯೌಃ ಯಭಥತಯೇ ಷಜಿಜತತೇ (59) 

ಷಯಷವತಹಮೌಃ ಷ಼್ತೇ-ಯಭೃತಲಸರಿೇ ಕ ವಲಸರಿೇೌಃ 
ರ್ಫನತಹಮೌಃ ವಹಥಣಿ ವಯಣ-ಚುಲುಕಹಬಹಮ-ಭಯಲಮ್  
ಚಭತಹುಯೌಃ-ವಹಲಿಚಲತ-ವಯಷೌಃ ಕುಂಡಲಗಣ್ ೇ 
ಝಣತುಯೈಷಹತಯೈೌಃ ಯತಿಚನ-ಭಹಚಶಟ ಇ ತೇ (60) 

ಅಷ  ನಹಷಹಂವ-ಷುತಸನಾರಿಣಶ-ಧವಜಟಿ 
ತವರ್ದೇಯೇ ನೇರ್ದೇಮೌಃ ಪಲತು ಪಲ-ಭಷಹಭಕಭುಚಿತಮ್ 
ಸತಮಂತಭುಥಕಹತೌಃ ವವಯಕಯ-ರ್ನವಹವಷ-ಗಲತಂ 
ಷಭೃದಹಧಯ ಮತಹತಷಹಂ ಫಸಯರ್ ಚ ಭುಕಹತಭಣಿಧಯೌಃ (61) 

ಯಕೃತಹಮಽಽಯಕಹತಮಹ-ಷತ ಷುದತಿ ದಂದಚಛದಯುಚೇೌಃ 
ಯಷಯೇ ಷದೃವಮಂ ಜನಮತು ಪಲಂ ದುಯಭಲತಹ  
ನ ಬಿಂಫಂ ತರ್ದಫಂಫ-ಯತಿಪಲನ-ಯಹಗಹ-ದಯುಣಿತಂ 
ತುಲಹಭಧಹಯಯ್ ೇಢುಂ ಕಥಮಿ ಲಜಜೇತ ಕಲಮಹ (62) 

ಷಭತಜ್ಮೇತಹುನಜಹಲಂ ತ ದನಚಂದಯಷಮ ರ್ಫತಹಂ 
ಚಕ್ೇಯಹಣಹ-ಭಹಷೇ-ದತಿಯಷತಮಹ ಚಂಚು-ಜಡಿಭಹ  
ಅತಷತೇ ವೇತಹಂವೃೇ-ಯಭೃತಲಸರಿೇ ಭಹಭಲಯುಚಮೌಃ 
ರ್ಫಂತಿೇ ಷವಚಛಂದಂ ರ್ನವ ರ್ನವ ಬೃವಂ ಕಹಂಜಿ ಕರ್ಧಮಹ (63) 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 199 

 

ಅವಹಯಂತಂ ತುಮಗುಥಣಗಣ ಕಥಹಮಯೇಡನಜಹ 
ಜಹುಶಚಹಛಮಹ ತ ಜನರ್ನ ಜಿಸಹವ ಜಮತಿ ಷಹ 
ಮದಗಹಯಷೇನಹಮಹೌಃ ಷಪಟಿಕದೃಶ-ದಚಛಚಛಭಯ 
ಷಯಷವತಹಮ ಭ್ತಿಥೌಃ ರಿಣಭತಿ ಭಹಣಿಕಮುಶಹ (64) 

ಯಣೇ ಜಿತಹವ ದೈತಹಮ ನಸೃತ-ವಯಷರೈೌಃ ಕಚಿರ್ಭೌಃ 
ರ್ನೃತೈ-ವಚಂಡಹಂವ-ತಿಯುಯಸಯ-ರ್ನಭಹಥಲಮ-ಭುಖೈೌಃ 
ವಹಖೇಂದ್ ಯೇೇಂದೌಃ ವವವದ-ಕೂಥಯವಕಲಹ 
ಲೇಮಂತೇ ಭಹತಷತ ದನತಹಂಫ್ಲ-ಕಫಲಹೌಃ (65) 

ಂಚಹಮ ಗಹಮಂತಿೇ ಧ-ಭದಹನಂ ವುತೇ- 
ಷತವಮಹಯಫಧೇ ಕುತಂ ಚಲತವಯಷಹ ಷಹಧುಚನೇ  
ತರ್ದೇಯೈ-ಭಹಥಧುಯೈಥ-ಯಲರ್ತ-ತಂತಿಯೇಕಲಯಹಂ 
ರ್ನಜಹಂ ೇಣಹಂ ಹಣಿೇಂ ರ್ನಚುಲಮತಿ ಚ್ೇಲೇನ ರ್ನಬೃತಮ್ (66) 

ಕಯಗಯೇಣ ಷೆಶಟಂ ತುಸನಾರಿಣಹ ತುಲತಮಹ 
ಾರಿವೇನ್ ೇ-ದಷತಂ ಭುಸುಯಧಯಹನಹಕುಲತಮಹ  
ಕಯಗಹಯಸಮಂ ವಂಬ್ ೇಭುಥಖಭುಕುಯೃಂತಂ ಾರಿಷುತೇ 
ಕಥಂಕಯಂ ಫ್ಯಭ-ಷತ ಚುಫುಕಮೇಭಮಯಸತಮ್ (67) 

ಬುಜಹವಲೇಶಹರ್ನನತಮಂ ುಯದಭಯತುೌಃ ಕನಟಕತಿೇ 
ತ ಾಯೇಹ ಧತತೇ ಭುಖಕಭಲನಹಲ-ವಯಮಮಿಮಮ್  
ಷವತೌಃ ವವೇತಹ ಕಹಲಹ ಗಯು ಫಸುಲ-ಜಂಫಹಲಭಲನಹ 
ಭೃಣಹಲೇಲಹಲತಮಂ ಸತಿ ಮದಧ್ ೇ ಸಹಯಲತಿಕಹ (68) 
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ಗಲೇ ಯೇಖಹಷತಷ್ ಯೇ ಗತಿ ಗಭಕ ಾೇತೈಕ ರ್ನುಣೇ 
ಹಸ-ಹಮನದಧ-ಯಗುಣಗುಣ-ಷಂಖಹಮ ಯತಿಬುೌಃ  
ಯಹಜಂತೇ ನಹನಹಧ-ಭಧುಯ-ಯಹಗಹಕಯ-ಬುಹಂ 
ತಯಮಹಣಹಂ ಗಹಯಭಹಣಹಂ ಷಥತಿ-ರ್ನಮಭ-ಷೇಭಹನ ಇ ತೇ (69) 

ಭೃಣಹಲೇ-ಭೃರ್ದವೇನಹಂ ತ ಬುಜಲತಹನಹಂ ಚತಷೃಣಹಂ 
ಚತುರ್ಭಥೌಃ ಷ ಂದಯಮಂ ಷಯಷಜಬೌಃ ಷ ತತಿ ದನೈೌಃ  
ನಖೇಬಮೌಃ ಷಂತಯಷಮನ್ ಯಥಭ-ಭಥನಹ ದಂತಕರಿಪೇೌಃ 
ಚತುಣಹಥಂ ವೇಶಹಥಣಹಂ ಷಭ-ಭಬಮಸಷಹತಥಣ-ರ್ಧಮಹ (70) 

ನಖಹನಹ-ಭುದ್ ಮೇತೈ-ನಥನಲನಯಹಗಂ ಸಷತಹಂ 
ಕಯಹಣಹಂ ತೇ ಕಹಂತಿಂ ಕಥಮ ಕಥಮಹಭೌಃ ಕಥಭುಮೇ  
ಕಮಹಚಿದಹವ ಷಹಭಮಂ ಬಜತು ಕಲಮಹ ಸಂತ ಕಭಲಂ 
ಮರ್ದ ಼ಯೇಡಲಲಹಿೇ-ಚಯಣತಲ-ಲಹಷಹಯಷ-ಚಣಮ್ (71) 

ಷಭಂ ದೇ ಷುಂದ ರ್ದವರ್ದನ ರ್ೇತಂ ಷತನಮುಗಂ 
ತೇದಂ ನೌಃ ಖೇದಂ ಸಯತು ಷತತಂ ಯಷುನತ-ಭುಖಮ್  
ಮದಹಲ್ ೇಕಹಮವಂಕಹಕುಲತ ಸೃದಯೇ ಸಹಷಜನಕೌಃ 
ಷವಕುಂಬ  ಸೇಯಂಫೌಃ ರಿಭೃವತಿ ಸಷತೇನ ಝಡಿತಿ (72) 

ಅಭ್ ತೇ ಷ್ೇಜಹ-ಭೃತಯಷ-ಭಹಣಿಕಮ ಕುತು  
ನ ಷಂದೇಸಷಂದ್ ೇ ನಗತಿ ತಹಕೇ ಭನಷ ನೌಃ  
ರ್ಫಂತ  ತ  ಮಷಹಭ ದರ್ದತ ಧ್ಷಂಗ ಯಷಕ  
ಕುಭಹಯಹದಹಮರ್ ರ್ದವಯದದನ-ಕ ಯಂಚದಲನ  (73) 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 201 

 

ಸತಮಂಫ ಸ್ತಂಫೇಯಭ-ದನುಜ-ಕುಂಬಯಕೃತಿರ್ಭೌಃ 
ಷಭಹಯಫಹಧಂ ಭುಕಹತಭಣಿರ್ಭಯಭಲಹಂ ಸಹಯಲತಿಕಹಮ್  
ಕುಚಹಬ್ ೇಗ್ ೇ ಬಿಂಫಹಧಯ-ಯುಚಿರ್ಭ-ಯಂತೌಃ ವಫಲತಹಂ 
ಯತಹ-ಹಮಮಿವಹಯಂ ುಯದಭಯತುೌಃ ಼ೇತಿಥಮಿ ತೇ (74) 

ತ ಷತನಮಂ ಭನಮೇ ಧಯಣಿಧಯಕನಮೇ ಸೃದಮತೌಃ 
ಮೌಃ ಹಯಹಹಯೌಃ ರಿಸತಿ ಷಹಯಷವತಮಿ  
ದಮಹತಹಮ ದತತಂ ದಯಡವವು-ಯಹಷಹವದಮ ತ ಮತ್ 
ಕೇನಹಂ  ಯಢಹನಹ ಭಜರ್ನ ಕಭರ್ನೇಮೌಃ ಕಯತಹ (75) 

ಸಯಕ್ಯೇಧ-ಜಹವಲಹಲರ್ಭ-ಯಲೇಢೇನ ುಶಹ 
ಗರ್ಭೇಯೇ ತೇ ನಹರ್ಭೇಷಯಷ ಕೃತಷಙ್್ೃೇ ಭನಷಜೌಃ  
ಷಭುತತಷ ಥ ತಷಹಭ-ದಚಲತನಯೇ ಧ್ಭಲತಿಕಹ 
ಜನಷಹತಂ ಜಹರ್ನೇತೇ ತ ಜನರ್ನ ಯ್ ೇಭಹಲರಿತಿ (76) 

ಮದೇತತಹುಲಂರ್ದೇ-ತನುತಯ-ತಯಂಗಹಕೃತಿ ವೇ 
ಕೃವೇ ಭಧಮೇ ಼ಂಚಿಜಜನರ್ನ ತ ಮದಹಬತಿ ಷುರ್ಧಮಹಮ್  
ಭದಹಥ-ದನ್ ಮೇನಮಂ ಕುಚಕಲವಯೇ-ಯಂತಯಗತಂ 
ತನ್ಬ್ತಂ ವಮೇಭ ಯವರ್ದ ನಹರ್ಭಂ ಕುಸರಿಣಿೇಮ್ (77) 

ಷಥಯ್ ೇ ಗಂಗಹ ತಥೌಃ ಷತನಭುಕುಲ-ಯ್ ೇಭಹಲ-ಲತಹ 
ಕಲಹಹಲಂ ಕುಂಡಂ ಕುಷುಭವಯ ತೇಜ್ೇ-ಸುತಬುಜೌಃ  
ಯತೇ-ಲೇಥಲಹಗಹಯಂ ಼ಭರ್ ತ ನಹರ್ಭಾಥರಿಷುತೇ 
ಫೇಲದಹವಯಂ ಷದಧೇ-ಾಥರಿವನಮನಹನಹಂ ಜಮತೇ (78) 



Property of HTCSCI, please leave in the temple after prayer 

 

Information copied from various websites such as www.teluguone.com, www.vignanam.org and www. telugu.devotionalonly.com and others for the purose helping devotees.  Not to 

be used for commercial purposes. File name: teluguDevotinla-v5.docx  Page 202 

 

ರ್ನಷಗಥ-ಹೇಣಷಮ ಷತನತಟ-ಬಯೇಣ ಕಲಭಜುಶ್ ೇ 
ನಭನ್ಭತೇಥ ನಹಥರಿೇತಿಲಕ ವನಕೈ-ಷುರಟಮತ ಇ  
ಚಿಯಂ ತೇ ಭಧಮಷಮ ತುಯಟಿತ ತಟಿರ್ನೇ-ತಿೇಯ-ತಯುಣಹ 
ಷಭಹಷಹಥ-ಷಥೇಮನೇ ಬತು ಕುವಲಂ ವೈಲತನಯೇ (79) 

ಕುಚ  ಷದಮೌಃ ಷವದಮ-ತತಟಘಟಿತ-ಕ್ಹಥಷರ್ಭದುಯ  
ಕಶಂತ -ದ ಭ್ಥಲೇ ಕನಕಕಲವಹಬ  ಕಲಮತಹ  
ತ ತಹಯತುಂ ಬಂಗಹದಲಮಿತಿ ಲಗನಂ ತನುಬುಹ 
ತಿಯಧಹ ನದ್ಧಿ ದೇೇ ತಿಯಲ ಲಲೇಲಲರ್ಭರಿ (80) 

ಗುಯುತವಂ ಷಹತಯಂ ಹತಿಧಯತಿೌಃ ಹಥತಿ ರ್ನಜಹತ್ 
ರ್ನತಂಫಹ-ದಹಚಿಛದಮ ತವಯ ಸಯಣ ಯ್ೇಣ ರ್ನದಧೇ  
ಅತಷತೇ ಷತೇಣ್ ೇಥ ಗುಯುಯಮಭವೇಶಹಂ ಷುಭತಿೇಂ 
ರ್ನತಂಫ-ಹಯಗಹಬಯೌಃ ಷಥಗಮತಿ ಷಘುತವಂ ನಮತಿ ಚ (81) 

ಕರಿೇಂದಹಯಣಹಂ ವುಂಡಹನ್-ಕನಕಕದಲೇ-ಕಹಂಡಟಲೇಂ 
ಉಬಹಬಹಮಭ್ಯುಬಹಮ-ಭುಬಮಭರ್ ರ್ನಜಿಥತಮ ಬತಿ  
ಷುೃತಹತಬಹಮಂ ತುಮೌಃ ಯಣತಿಕಠಿನಹಬಹಮಂ ಾರಿಷುತೇ 
ರ್ಧಙ್ ಞ್ೇ ಜಹನುಬಹಮಂ ಫುಧ ಕರಿಕುಂಬ ದವಮಭಷ (82) 

ಯಹಜೇತುಂ ಯುದಯಂ ರ್ದವಗುಣವಯಗಬ ಥ ಾರಿಷುತೇ 
ರ್ನಶಂಗ  ಜಂುೇ ತೇ ಶಭವಖ್ ೇ ಫಹಢ-ಭಕೃತ  
ಮದಗಯೇ ದೃಷಮಂತೇ ದವವಯಪಲಹೌಃ ಹದಮುಗಲೇ 
ನಖಹಗಯಚಛನಹಭನೌಃ ಷುಯ ಭುಕುಟ-ವಹಣೈಕ-ರ್ನವತಹೌಃ (83) 
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ವುಯತಿೇನಹಂ ಭ್ಧಹಥನ್ ೇ ದಧತಿ ತ ಮ  ವೇಖಯತಮಹ 
ಭಭಹಮೇತ  ಭಹತೌಃ ವೇಯಷ ದಮಮಹ ದೇಸ ಚಯಣ   
ಮಮಓೌಃ ಹದಮಂ ಹಥೌಃ ವುತಿ ಜಟಹಜ್ಟ ತಟಿರ್ನೇ 
ಮಯೇ-ಲಹಥಷಹ-ಲಹಿೇ-ಯಯುಣ ಸರಿಚ್ಡಹಭಣಿ ಯುಚಿೌಃ (84) 

ನಮೇ ಹಕಂ ಫ್ಯಮೇ ನಮನ-ಯಭಣಿೇಮಹಮ ದಯೇೌಃ 
ತಹಷಲ ದವಂದಹವಮ ಷುಪಟ-ಯುಚಿ ಯಷಹಲಕತಕತೇ  
ಅಷ್ಮತಮತಮಂತಂ ಮದರ್ಭಸನನಹಮ ಷೆಸಮತೇ 
ವೃನಹ-ಮಿೇವಹನೌಃ ಯಭದನ-ಕಂಕೇಲತಯೇ (85) 

ಭೃಶಹ ಕೃತಹವ ಗ್ ೇತಯಷಿಲನ-ಭಥ ೈಲವಯನಮಿತಂ 
ಲಲಹಟೇ ಬತಹಥಯಂ ಚಯಣಕಭಲೇ ತಹಡಮತಿ ತೇ  
ಚಿಯಹದಂತೌಃ ವಲಮಂ ದಸನಕೃತ ಭುನ್ಭಲತತಹ 
ತುಲಹಕ್ೇಟಿಕಹವಣೈೌಃ ಼ಲ಼ಲತ ಮಿೇವಹನ ರಿುಣಹ (86) 

ಸಭಹರ್ನೇ ಸಂತಮಂ ಸಭಾರಿರ್ನಹಷೈಕ-ಚತುಯ  
ರ್ನವಹಮಹಂ ರ್ನದಹಯಣಂ ರ್ನವ-ಚಯಭಬಹಗೇ ಚ ವದ   
ಯಂ ಲಹಿೇಹತಯಂ ವಯಮ-ಭತಿಷೃಸಂತ್ ೇ ಷಭಯನಹಂ 
ಷಯ್ ೇಜಂ ತವತಹದ  ಜನರ್ನ ಜಮತ-ವಚತಯಮಿಸ ಼ಮ್ (87) 

ದಂ ತೇ ಼ೇತಿೇಥನಹಂ ಯದಭದಂ ದೇ ದಹಂ 
ಕಥಂ ರ್ನೇತಂ ಷರ್ದಬೌಃ ಕಠಿನ-ಕಭಠಿೇ-ಕಥಯ-ತುಲಹಮ್  
ಕಥಂ ಹ ಫಹಸುಬಹಮ-ಭುಮಭನಕಹಲೇ ುಯರ್ಭದಹ 
ಮದಹದಹಮ ನಮಷತಂ ದೃಶರ್ದ ದಮಭಹನೇನ ಭನಷಹ (88) 
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ನಖೈ-ನಹಥಕಷರೇಣಹಂ ಕಯಕಭಲ-ಷಂಕ್ೇಚ-ವವರ್ಭೌಃ 
ತಯ್ಣಹಂ ರ್ದಹಮನಹಂ ಸಷತ ಇ ತೇ ಚಂಡಿ ಚಯಣ   
ಪಲಹರ್ನ ಷವೌಃಷಥೇಬಮೌಃ ಼ಷಲಮ-ಕಯಹಗಯೇಣ ದದತಹಂ 
ದರಿದಯೇಬ್ ಮೇ ಬದಹಯಂ ವಯಮಭರ್ನವ-ಭಸಹನಮ ದದತ  (89) 

ದದಹನೇ ರ್ದೇನೇಬಮೌಃ ವಯಮಭರ್ನವ-ಭಹವಹನುಷದೃವೇಂ 
ಅಭಂದಂ ಷ ಂದಮಥಂ ಯಕಯ-ಭಕಯಂದಂ ಼ಯತಿ  
ತಹಷಭನ್ ಭಂದಹಯ-ಷತಫಕ-ಷುಬಗೇ ಮಹತು ಚಯಣೇ 
ರ್ನಭಜಜನ್ ಭಜಿಜೇೌಃ ಕಯಣಚಯಣೌಃ ಶಟಚಯಣತಹಮ್ (90) 

ದನಹಮಷ-಼ಯೇಡಹ ರಿಚಮ-ಮಿಹಯಫುಧ-ಭನಷೌಃ 
ಷಿಲಂತಷತೇ ಖೇಲಂ ಬನಕಲಸಂಷಹ ನ ಜಸತಿ  
ಅತಷತೇಶಹಂ ವಷಹಂ ಷುಬಗಭಣಿ-ಭಂಜಿೇಯ-ಯಣಿತ- 
ಚಛಲಹದಹಚಷಹಣಂ ಚಯಣಕಭಲಂ ಚಹಯುಚರಿತೇ (91) 

ಗತಹಷತೇ ಭಂಚತವಂ ದುಯಸಣ ಸರಿ ಯುದಯೇವವಯ ಬೃತೌಃ 
ವೌಃ ಷವಚಛ-ಚಹಛಮಹ-ಘಟಿತ-ಕಟ-ಯಚಛದಟೌಃ  
ತವರ್ದೇಮಹನಹಂ ಬಹಷಹಂ ಯತಿಪಲನ ಯಹಗಹಯುಣತಮಹ 
ವರಿೇರಿೇ ವೃಂಗಹಯ್ ೇ ಯಷ ಇ ದೃವಹಂ ದ್ ೇಾಧ ಕುತುಕಮ್ (92) 

ಅಯಹಲಹ ಕೇವೇಶು ಯಕೃತಿ ಷಯಲಹ ಭಂದಸಷತೇ 
ವರಿೇಶಹಬಹ ಚಿತತೇ ದೃಶದುಲವೃೇಬಹ ಕುಚತಟೇ  
ಬೃವಂ ತರ್ನವೇ ಭಧಮೇ ೃಥು-ಯುಯಷಜಹಯ್ ೇಸ ಶಯೇ 
ಜಗತರತುಂ ವಂಬ್ ೇ-ಜಥಮತಿ ಕಯುಣಹ ಕಹಚಿದಯುಣಹ (93) 
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ಕಲಂಕೌಃ ಕಷ್ತರಿೇ ಯಜರ್ನಕಯ ಬಿಂಫಂ ಜಲಭಮಂ 
ಕಲಹರ್ಭೌಃ ಕೂಥಯೈ-ಭಥಯಕತಕಯಂಡಂ ರ್ನಬಿಡಿತಮ್ 
ಅತಷತವದ್ ಬೇಗೇನ ಯತಿರ್ದನಮಿದಂ ರಿಕತಕುಸಯಂ 
ರ್ಧ-ಬ್ಥಯೇ ಬ್ಯೇ ರ್ನಬಿಡಮತಿ ನ್ನಂ ತ ಕೃತೇ (94) 

ುಯಹಯಂತೇ-ಯಂತೌಃ ುಯಭಷ ತತ-ಷತವಚಯಣಯೇೌಃ 
ಷಮಹಥ-ಭಮಹಥದಹ ತಯಲಕಯಣಹನಹ-ಭಷುಲಬಹ 
ತಥಹ ಸಮೇತೇ ರ್ನೇತಹೌಃ ವತಭಖಭುಖಹೌಃ ಷರ್ದಧಭತುಲಹಂ 
ತ ದಹವಯ್ ೇಹಂತೌಃ ಷಥತಿರ್ಭ-ಯಣಿಭಹದಹಮರ್ಭ-ಯಭಯಹೌಃ (95) 

ಕಲತಯಂ ೈಧಹತಯಂ ಕತಿಕತಿ ಬಜಂತೇ ನ ಕಮೌಃ 
ವಯಯೇ ದೇಹಮೌಃ ಕ್ೇ ಹ ನ ಬತಿ ತಿೌಃ ಕೈಯರ್ ಧನೈೌಃ  
ಭಸಹದೇಂ ಸತಹವ ತ ಷತಿ ಷತಿೇನಹ-ಭಚಯಮೇ 
ಕುಚಬಹಮ-ಭಹಷಂಗೌಃ ಕುಯಕ-ತಯ್ ೇ-ಯಮಷುಲಬೌಃ (96) 

ಾಯಹಭಹಸು-ದೇಥೇಂ ದುಯಸಣಗೃಸಣಿೇ-ಭಹಗಭದ್ ೇ 
ಸಯೇೌಃ ತಿನೇಂ ದಹಭಂ ಸಯಷಸಚರಿೇ-ಭರ್ದಯತನಮಹಮ್  
ತುರಿೇಮಹ ಕಹರ್ ತವಂ ದುಯರ್ಧಗಭ-ರ್ನಷುೇಭ-ಭಸಭಹ 
ಭಸಹಭಹಮಹ ವವಂ ಬಯಭಮಷ ಯಫಯಸಭಭಸಶ (97) 

ಕದಹ ಕಹಲೇ ಭಹತೌಃ ಕಥಮ ಕಲತಹಲಕತಕಯಷಂ 
ರ್ಫೇಮಂ ದಹಮರ್ಥೇಥ ತ ಚಯಣ-ರ್ನಣೇಥಜನಜಲಮ್  
ಯಕೃತಹಮ ಭ್ಕಹನಹಭರ್ ಚ ಕತಹ0ಕಹಯಣತಮಹ 
ಕದಹ ಧತತೇ ಹಣಿೇಭುಖಕಭಲ-ತಹಂಫ್ಲ-ಯಷತಹಮ್ (98) 
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ಷಯಷವತಹಮ ಲಷಹಿಯ ರ್ಧ ಸರಿ ಷತ್ ನೇ ಸಯತೇ 
ಯತೇೌಃ ತಿಯತಮಂ ವರ್ಥಲತಿ ಯಮಮೇಣ ುಶಹ   
ಚಿಯಂ ಜಿೇನನೇ ವರ್ತ-ವುಹವ-ಮತಿಕಯೌಃ 
ಯಹನಂದಹರ್ಭಖಮಂ ಯಷಮತಿ ಯಷಂ ತವದಬಜನಹನ್ (99) 

ಯರ್ದೇ ಜಹವಲಹರ್ಭ-ರ್ದಥಷಕಯ-ರ್ನೇಯಹಜನರ್ಧೌಃ 
ಷುಧಹಷ್ತೇ-ವಚಂದ್ ಯೇಲ-ಜಲಲೈ-ಯಘಮಯಚನಹ 
ಷವ಼ೇಯೈಯಂಬ್ ೇರ್ಭೌಃ ಷಲಲ-ರ್ನರ್ಧ-ಷ ಸತಮಕಯಣಂ 
ತವರ್ದೇಮಹರ್ಭ-ಹಥಾಬ-ಷತ ಜನರ್ನ ಹಚಹಂ ಷುತತಿರಿಮಮ್ (100) 

ಷ ಂದಮಲಸರಿ ಭುಖಮಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂಹತಥದಹಮಕಮ್  
ಬಗದಹದ ಷನುುುತಂ ಠೇನ್ ಭುಕ ತ ಬೇನನಯೌಃ  
ಷ ಂದಮಥಲಸರಿ ಷ್ ತೇತಯಂ ಷಂೂಣಥಂ 


