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 ಪ�ಟ 1 

 

 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ    
  

ಕುಲ �ೇವ�ಾ ಪ�ಸನ� 
  

ಪ�� ವಷ�ದ ದ!"ಾಯನ ವಷ�ಋತು %ಾದ�ಪದ &ಾಸ ಶುಕ( ಪ) ತ*	ೆ *ವಸ 

&ಾಡುವ ವ�ತ  [ ೧೬ ಎ0ೆಯ �ಾರ2ೆ3 ೧೬ ಗಂಟುಗಳನು� 7ಾ8 ಇಡ:ೇಕು ] 

 

�ೇವ�ಾಸ<ರಣ=�ೇವ�ಾಸ<ರಣ=�ೇವ�ಾಸ<ರಣ=�ೇವ�ಾಸ<ರಣ= - ��ೕ ಗುರು%ೊ@ೕ ನಮಃ ಹ�ಃ ಓಂ | 

ಶು2ಾ(ಂಬರಧರಂ �ಷುGಂ ಶ�ವಣ�ಂ ಚತುಭು�ಜಂ | ಪ�ಸನ�ವದನಂ �ಾ@KೕL 

ಸವ��Mೂ�ೕಪNಾಂತKೕ || 

ಕOಾ@"ಾದುPತ	ಾ�ಾ�ಯ 2ಾQ�ಾಥ�ಪ��ಾKSೇ | ��ೕಮ�ೆ�ೕಂಕಟSಾ�ಾಯ 

��ೕTUಾVಾಯ ಮಂಗಲಂ || 

   

*ೕಪ*ೕಪ*ೕಪ*ೕಪ - ಈ ಮಂತ�*ಂದ *ೕಪವನು� ಹXY 

ಓಂ ಅ[�Sಾ[�ಃ ಸQಧ@�ೇ ಕ�ಗೃಹ ಪ�ಯು�Uಾ | ಹವ@Uಾ] ಜು7ಾ�ಸ@ಃ || ಇ� 

*ೕಪಂ ಪ�^ಾ�ಲ@. 

  



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 2 

 

ಭೂ�ೋ`ಾYಟSೆಭೂ�ೋ`ಾYಟSೆಭೂ�ೋ`ಾYಟSೆಭೂ�ೋ`ಾYಟSೆ - ಅಪಸಪ�ಂತು ಇತ@ಸ@ ಮಂತ�ಸ@ Uಾಮ�ೇವ ಋaಃ ಪ�ಕೃ�ೕ | 

ಛಂದಃ ಸ�ೊ@ೕ �ೇವ�ಾ ಸಮಸc ಭೂ�ೋ`ಾYಟSೇ �Tdೕಗಃ || ಅಪಸಪ�ಂತು Kೕ 

ಭೂ�ಾಃ Kೕ ಭೂ�ಾ ಭು�ಸಂef�ಾಃ | Kೕ ಭೂ�ಾ �ಘ� ಕ�ಾ�ರಃ Vೆfೕನ ಶ@ಂತು 

�Uಾh iಾ ||  

ಅಪ2ಾ�ಮಂತು Kೕ ಭೂ�ಾಃ ಕೂ�jಾNೆkವ ತು jಾ)Vಾಃ | Kೕ `ಾತ�Tವ ಸಂ�ೆ@ೕವ 

�ೇವ�ಾ ಭು� ಸಂef�ಾಃ || �ೇlಾಮಪ@ �jೋ�ೇನ ಬ�ಹ<ಕಮ� ಸ&ಾರ%ೇ || 

  

ಇ� mೋn2ಾಮುದ�iಾ ಸಮಸc ಭೂ�ಾನು@`ಾYಟ@, Sಾjಾಚಮುದ�iಾ *Nೆoೕ 

ಬp�ೕiಾL || 

  

ಆಸನಆಸನಆಸನಆಸನಶು*rಃಶು*rಃಶು*rಃಶು*rಃ - ಪೃsUಾ@ಃ tೇರುಪೃಷu ಋaಃ | ಕೂvೕ��ೇವ�ಾ ಸುತಲಂ ಛಂದಃ | 

ಆಸSೆ �Tdೕಗಃ || ಅನಂ�ಾಸSಾಯ ನಮಃ ಕೂ&ಾ�ಸSಾಯ ನಮಃ | ಪೃswತ�iಾ 

ಧೃ�ಾ Oೋ2ಾ �ೇ�ೕ ತ�ಂ �ಷುG Sಾ ಧೃ�ಾ | ತ�ಂ ಚ �ಾರಯ &ಾಂ �ೇ� ಕುರು 

`ಾಸನ= || &ಾಂಚ ಪxತಂ ಕುರು ಧjೇನ�ೋ e< �ಾ�ಂ ಸುjೇಶ��ೕ= || 

  

*ಗyಂಧನ*ಗyಂಧನ*ಗyಂಧನ*ಗyಂಧನ - ಓ= ಇ� *ಗyಂಧಃ 

  

ಅಥ ಘಂಟSಾದಂಅಥ ಘಂಟSಾದಂಅಥ ಘಂಟSಾದಂಅಥ ಘಂಟSಾದಂ - ಈ ಮಂತ�*ಂದ ಘಂzೆಯನು� :ಾ�e 

ಆಗ&ಾಥ�ಂ ತು �ೇUಾSಾಂ ಗಮSಾಥ�ಂ ತು ರ)Vಾಂ | ಕುರು ಘಂಟರವಂ ತತ� 

Oಾಂಛನಂ || 

  



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 3 

 

ಆಚಮನಆಚಮನಆಚಮನಆಚಮನ- ಆಚಮನ (೨ ಸಲ ಆಚಮನ &ಾಡ:ೇಕು). :ಾ�ಹ<ಣ ಪ��ಯರು �ೕ	ೆ 

7ೇಳ:ೇಕು. 

��ೕ 2ೇಶUಾಯ Vಾ�7ಾ, ��ೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ Vಾ�7ಾ, ��ೕ &ಾಧUಾಯ Vಾ�7ಾ, 

ಎಂತ :ೇjೆ :ೇjೇiಾ[ ಉ*�ನ2ಾಳ� ಮುಳ�ಗುವಷು� Tೕರನು� ಬಲ	ೈಯ�( 

7ಾ82ೊಂಡು ಕು�ಯ:ೇಕು. 

  

tಾ�ಣiಾಮtಾ�ಣiಾಮtಾ�ಣiಾಮtಾ�ಣiಾಮ - ಓಂ ಪ�ಣವಸ@ ಓಂ ಪರಬ�ಹ< ಋaಃ ಓಂ ಪರ&ಾತ< �ೇವ�ಾ �ೈ� 

	ಾಯ�� ಛಂದಃ tಾ�ಣiಾ� �Tdೕಗಃ | ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸ�ಹಃ ಓಂ  

ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ@ಂ ಓಂ ತತ��ತುಃ ವjೇಣ@ಂ ಭ	ೊ� �ೇವಸ@ 

pೕಮ� pdೕdೕನಃ ಪ�`ೊದiಾL ಓಂ ಆ�ೕ ^ೊ@ೕ�ರಸು ಅಮೃತಂ ಬ�ಹ<  

ಭೂಭ�ಸ�jೋಂ 

ಅಥ ಸಂಕಲ� ಅಥ ಸಂಕಲ� ಅಥ ಸಂಕಲ� ಅಥ ಸಂಕಲ� ----    (ಎಡ	ೈಯ�( ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಇಟು�2ೊಂದು ಬಲ	ೈ�ಂದ ಮುXY, 

ಬಲ�ೊ�ೆಯ �ೕOೆ 2ೈಗಳT�ಟು�2ೊಂಡು ಸಂಕಲ�ವನು� &ಾಡ:ೇಕು. 

  

ಶು%ೇ NೆoೕಭSೇ ಮುಹೂ�ೇ� �lೊGೕjಾ�iಾ ಪ�ವತ�&ಾನಸ@ ಆದ@ಬ�ಹ<ಣಃ 

*��ೕಯಪjಾ�ೇ� ��ೕNೆ�ೕತವjಾಹಕOೆ�ೕ Uೈವಸ�ತಮನ�ಂತjೇ ಕ�ಯು	ೇ 

ಪ�ಥಮtಾ�ೇ ಭರತವlೇ� ಭರತಖಂ�ೇ ಜಂಬೂ*�ೕtೇ ದಂಡ2ಾರ"ೆ@ೕ 

	ೋ�ಾವiಾ�ಃ ದ!"ೇ�ೕjೇ Nಾ�Uಾಹನಶ2ೇ :ೌ�ಾrವ�ಾjೇ jಾಮ�ೇ�ೆ�ೕ 

ಅe<� ವತ�&ಾSೇ `ಾಂದ�&ಾSೇನ ____ ಸಂವತ�jೇ ದ!"ಾಯSೇ ವಷ�ಋ�ೌ 

%ಾದ�ಪದ&ಾVೇ ಶುಕ(ಪ�ೇ ತೃ�ೕiಾiಾಂ ಶುಭ��ೌ ____ Uಾಸjೇ ಶುಭ ನ)�ೆ�ೕ 

ಶುಭdೕ	ೇ ಶುಭಕರ"ೇ ಏವಂಗುಣ �Nೇಷಣ ��ಷ�iಾಂ ಶುಭ��ೌ ಅVಾ<ಕಂ 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 4 

 

ಸಕುಟುಂ:ಾSಾಂ �ೇಮ Vೆfೖಯ� �ಜಯ �ೕಯ� ಆಯುಃ ಆjೋಗ@ 

ಐಶ�iಾ��ವೃದr�ಥ�ಂ, ಧ&ಾ�ಥ�2ಾಮvೕ�ಾ�ಖ@ ಚತು��ಧ ಪ�ರುlಾಥ� 

eದr�ಥ�ಂ, e�ೕ ಪ�ತ�tೌತ� ಧನ �ದ@ ಜಯ 8ೕ�ಾ@�ಯುjಾjೋ	ಾ@ದ@�Oಾ�ೕಷ� 

eದr�ಥ�ಂ, ಸತ�ಂ�ಾನXರ2ಾಲVೌ&ಾಂಗಲ@ eದr�ಥ�ಂ, �ಾ�ನ-ಭ8c-Uೈjಾಗ@-

eದr�ಥ�ಂ, ಪರ&ಾತ<T ಅಚOಾ ಭ8c eದr�ಥ�ಂ, ವlೇ� ವlೇ� ಕತ@� ಏತದ�ಷ� 

ಪ�ಯುಕc ��ೕ ಸ�ಣ� 	ೌ�ೕ ಪತ@ಂತಗ�ತ %ಾರ�ೕರಮಣ ಮುಖ@ tಾ�"ಾಂತಗ�ತ 

ಜiಾಪ� ಸಂಕಷ�ಣ tೆ�ೕರ"ೆiಾ ��ೕ ಸ�ಣ� 	ೌ�ೕ 

�ಾ@SಾUಾಹSಾ*lೋ�ೋಪ`ಾರ ಪx^ಾಂ ಕ�lೆ@ೕ || 

(ಮಂ�ಾ�)�ೆ, ಹೂವ�, ತುಳe ಸ�ತ Tೕರನು� ಅಘ@�ಪ�ೆ�	ೆ ��)  

  

ಕಲಶಪx^ೆ ಕಲಶಪx^ೆ ಕಲಶಪx^ೆ ಕಲಶಪx^ೆ ----    (ಕಲಶ2ೆ3 Sಾಲು3 ಕ�ೆಗೂ ಗಂ�ಾ)�ೆ ಹXY ಅದjೊಳ	ೆ �� ಹೂಗಳನು� 

7ಾ82ೊಂಡು ಕಲಶದ �ೕOೆ ಬಲ	ೈಯT�ಟು� ಕಲಶಪx^ೆ &ಾಡ:ೇಕು. ಈ ಕಲಶದ 

TೕರSೆ�ೕ ಪx^ೆ	ೆ ಉಪdೕ[ಸ:ೇಕು. ಪಂಚtಾ�ೆ�ಯ Tೕರನು� ಆಚಮನ2ೆ3 &ಾತ� 

ಉಪdೕ[ಸ:ೇಕು. 

  

ಓಂ ಅಕಲNೇಷು �ಾವ� ಪ��ೆ�ೕ ಪ�aಚ@�ೇ | ಉ2ೆfೖಯ��ೇಷು ಚ����ೇ || 

ಕಲಶಂ ಗಂ�ಾ)�ಾಪತ�ಪ�lೆ�ೖರಭ@ಚ� || 

ಓಂ ಕಲಶಸ@ ಮು�ೇ �ಷುGಃ ಕಂ�ೇ ರುದ�ಃ ಸ&ಾ���ಾಃ | ಮೂOೇ ತತ� ef�ೋ ಬ�7ಾ< 

ಮ�ೆ@ೕ &ಾತೃಗ"ಾಸ��ಾಃ || 

ಕು�ೌತು Vಾಗjಾಃ ಸUೇ� ಸಪc *�ೕtಾ ವಸುಂಧjಾ | 

ಋ	ೆ�ೕ�ೋಽಥಯಜುUೇ�ದVಾ�ಮUೇ�ೋಹ@ಥವ�ಣಃ || 
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 ಪ�ಟ 5 

 

ಆಂ	ೈಶY ಸ��ಾಃ ಸUೇ� ಕಲಶಂತು ಸ&ಾ���ಾಃ | ಅತ� 	ಾಯ��ೕ Vಾ���ೕ Nಾಂ�ಃ 

ಪ�a�ೕಕ�ೕ ತ�ಾ ||  

ಆiಾಂತು �ೇವಪx^ಾಥ�ಮ�lೇ2ಾಥ� &ಾದjಾL || 

ಓಂ ಗಂ	ೇ ಚ ಯಮುSೇ `ೈವ 	ೋ�ಾವ�ೕ ಸರಸ�� | ನಮ��ೇ eಂಧು 2ಾUೇ� 

ಜOೇe<� ಸT�pಂ ಕುರು || 

T��aೕಕರ"ಾಥ�ಂ �ಾ)��ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ�iಾQ | ಅಮೃ�ೕಕರ"ಾಥ�ಂ 

�ೇನುಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ�iಾQ | ಪ���ೕಕರ"ಾಥ�ಂ ಶಂಖಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ�iಾQ | 

ಸಂರ)"ಾಥ�ಂ ಚಕ�ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ�iಾQ | *ಗyಂಧSಾಥ�ಂ ಗದಮು�ಾ�ಂ 

ಪ�ದಶ�iಾQ | ಜಲNೆoೕಧSಾಥ�ಂ ಪದ<ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ�iಾQ | ಓಂ ನvೕ 

Sಾjಾಯ"ಾKೕ� ಮೂಲಮಂತ�ಮಷ�Uಾರಂ ಜ��ಾ� || 

( ಕಲಶ2ೆ3 �ಾ)��* ಮು�ೆ�ಗಳನು� �ೋ�e, Sಾjಾಯಣ ಆಷ�)ರ*ಂದ ೮ :ಾ� 

ಕಲಶವನು� ಅ�ಮಂ��e, ಮುಂ*ನ Nೆo(ೕಕಗಳನು� ಪ�ಸ:ೇಕು ) 

  

ಏಕಪಂ`ಾಶದ�"ಾ�Sಾಂ ಚತು��ಂಶ�ಮೂತ�ಯಃ | ಆ�ಾ<�ಾ@ Uಾಸು�ೇUಾ�ಾ@ 

�Nಾ��ಾ@ ಮ�ಾ��ಕಚ tೌ || 

  

2ೋOೋನೃeಂಹಃ ಸ ವಟು^ಾ�ಮದಗ��ರಘೂದ�7ೌ | Uಾeಷ�iಾದUೌ 

ಕೃlಾGUಾ�ೆ�ೕiೌ ಬುದrಕ�3Sೌ || 

�ಂಶು&ಾjಾNೆYೕ� ಶತಂ ಕOಾಃ ಕಲಶ�ೇವ�ಾಃ | dೕಗ@�ಾಂ tಾಪ7ಾTಂ ಚ 

ಪ�ಣ@ವೃ*rಂ ಚ VಾಧKೕL || 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 6 

 

ಸವ��ೕಥ�ಮdೕ ಯVಾ<ತ�ವ��ೇತ�ಮdೕ ಯತಃ | ಅ�ೋ ಹ���^ೊಽe ತ�ಂ 

ಪxಣ�ಕುಂಭ ನvೕಽಸುc �ೇ|| 

ಕಲಶ�ೇವ�ಾಂತiಾ�Q %ಾರ�ೕರಮಣಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ ��ೕ ಲ!¡ೕ 

Sಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ, �ಾ@Sಾ*lೋಡNೆoೕಪ`ಾರಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ || 
 

’’’’ಓಂ ನvೕ Sಾjಾಯ"ಾಯಓಂ ನvೕ Sಾjಾಯ"ಾಯಓಂ ನvೕ Sಾjಾಯ"ಾಯಓಂ ನvೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ’’’’ ಎಂದು ಅlಾ�)ರಮಂತ�*ಂದಅlಾ�)ರಮಂತ�*ಂದಅlಾ�)ರಮಂತ�*ಂದಅlಾ�)ರಮಂತ�*ಂದ ಕಲಶದ Tೕರನು� ೮-೧೨ 

:ಾ� ಅ�ಮಂ��e, ಉದrರ"ೆ�ಂದ ಆ Tೕರನು� ಎಡ	ೈಯ�( ��ದು2ೊಂಡು 

ಬಲ	ೈಯ�( ತುಳeೕದಳ ಅಥUಾ ��ಹೂ£ಂದನು� ��ದು2ೊಂಡು, ಆ Tೕರನು� 

ಎOಾ( ಪx^ಾVಾಮ[�ಗಳ �ೕOೆ ��ೕ!e, 2ೊSೆ	ೆ ತಮ< �ೕOೆಯೂ 

��ೕ!e2ೊಂಡು ಉ¤ದ Tೕರನು� ಮತುc 2ೈಯ�(ರುವ ತುಳe / ಹೂವನು� 

ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾಕ:ೇಕು. ��ೕ)"ೆ &ಾ�2ೊಳ�¦Uಾಗ ’’’’ಅಪ�ಅಪ�ಅಪ�ಅಪ�ತ�ಃ ಪ��ೊ�ೕ Uಾ ತ�ಃ ಪ��ೊ�ೕ Uಾ ತ�ಃ ಪ��ೊ�ೕ Uಾ ತ�ಃ ಪ��ೊ�ೕ Uಾ 

ಸUಾ�ವVಾfಂ ಗ�ೋಽ� UಾಸUಾ�ವVಾfಂ ಗ�ೋಽ� UಾಸUಾ�ವVಾfಂ ಗ�ೋಽ� UಾಸUಾ�ವVಾfಂ ಗ�ೋಽ� Uಾ | ಯಃ ಸ<jೇL ಪ�ಂಡ�ೕ2ಾ)ಂ ಸ :ಾ7ಾ@ಭ@ಂತರಃ ಯಃ ಸ<jೇL ಪ�ಂಡ�ೕ2ಾ)ಂ ಸ :ಾ7ಾ@ಭ@ಂತರಃ ಯಃ ಸ<jೇL ಪ�ಂಡ�ೕ2ಾ)ಂ ಸ :ಾ7ಾ@ಭ@ಂತರಃ ಯಃ ಸ<jೇL ಪ�ಂಡ�ೕ2ಾ)ಂ ಸ :ಾ7ಾ@ಭ@ಂತರಃ 

ಶುXಃಶುXಃಶುXಃಶುXಃ ||’’’’ ಎಂಬ ಮಂತ�ವನು� 7ೇಳ:ೇಕು. 

  

ಮ7ಾಗಣಪ� ಪx^ೆಮ7ಾಗಣಪ� ಪx^ೆಮ7ಾಗಣಪ� ಪx^ೆಮ7ಾಗಣಪ� ಪx^ೆ    

ಅ�ೌ T��ಘ��ಾ eದr�ಥ�ಂ. ಗಣಪತ@ಂತಗ�ತ ��ೕ %ಾರ�ೕರಮಣ 

ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ �ಶ�ಂಭರ ಪx^ಾಂ ಕ�lೆ@ೕ || 

ಓಂ ಗ"ಾSಾಂ�ಾ� ಗಣಪ�ಂ ಹUಾಮ7ೇ ಕ�ಂ ಕ�ೕSಾ ಮುಪಮಶ� ವಸcಮಂ | 

^ೆ@ೕಷ�jಾಜಂ ಬ�ಹ<"ಾಂ ಬ�ಹ<ಣಸ<ತ ಆನಃ ಶೃಣ�ನೂ���ಃ eೕದVಾದನಂ || ಓಂ ಭೂಃ 

ಮ7ಾಗಣಪ� &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಭುವಃ ಮ7ಾಗಣಪ� &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ 

ಸ�ಃ ಮ7ಾಗಣಪ� &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಭೂಭು�ವಃ ಸ�ಃ ಮ7ಾಗಣಪ� 

&ಾUಾಹiಾQ |  



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 7 

 

ಮ7ಾಗಣಪತ@ಂತಗ�ತ �ಶ�ಂಭjಾಯ ನಮಃ || 

�ಾ@ನಂ ಸಮಪ�iಾQ| ಆಸನಂ ಸಮಪ�iಾQ| ಅಘ@�ಂ ಸಮಪ�iಾQ| tಾದ@ಂ 

ಸಮಪ�iಾQ| ಆಚಮTೕಯಂ ಸಮಪ�iಾQ| ಮಧುಪಕ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ| 

Vಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ| ಶು�ಾrಚಮTೕಯಂ || 

  

ಅಲಂ2ಾರ ಅಲಂ2ಾರ ಅಲಂ2ಾರ ಅಲಂ2ಾರ - ವVಾ��ೇ� ಮಂ�ಾ�)�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ | ಯ�ೋಪ�ೕ�ಾ�ೇ� 

ಮಂ�ಾ�)�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ | ಗಂ�ಾ�ೇ� ಹ��ಾ�ಚೂಣ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಅ)�ಾ�ೇ� ಕುಂಕುಮಚೂಣ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ | ಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ |  

  

Sಾಮಪx^ೆ Sಾಮಪx^ೆ Sಾಮಪx^ೆ Sಾಮಪx^ೆ ----    ಓಂ ಗ"ಾptಾಯ ನಮಃ | ಓಂ 	ೌ�ೕಪ��ಾ�ಯ ನಮಃ |  ಓಂ 

ಈಶtಾ�ಣಪ��lಾuಪSಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗ^ಾನSಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ 

ಮ7ಾರುದ�ವರಪ��ಾಯ2ಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ Oೋಕಪx§�ಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ 

ಗಣಪತKೕ ನಮಃ |  ಓಂ ಮೂಷಕUಾಹSಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ Oೋಕಸಂ`ಾ�"ೇ 

ನಮಃ |  ಓಂ ಮ7ೋದjಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ vೕದಕ��iಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ 

�ಘ�jಾ^ಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ �ಘ�ಹಂ�ೆ�ೕ ನಮಃ |  ಓಂ ಭ2ಾc�ಷ��ಾಯ ನಮಃ || 

ಗಣಪತ@ಂತಗ�ತ ��ೕ %ಾರ�ೕರಮಣ ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ �ಶ�ಂಭjಾಯ ನಮಃ || 

(ಎಲ(ರೂ SಾSಾ �ಧ ಪ�ಮಳ ಪತ� ಪ�lಾ�¨ಗಳನು� ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

  

ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��    ----    ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಸುಮSೋಹರ= | ಗೃ7ಾಣ 

ಸವ��ೇUೇಶ ಉ&ಾಪ�ತ� ನvೕಸುc�ೇ || 

�� e*r�Sಾಯ2ಾಯ ನಮಃ ಧೂಪ&ಾª�iಾQ || ಮಂ�ಾ�)�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ 

|| 
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ಏ2ಾ��  ಏ2ಾ��  ಏ2ಾ��  ಏ2ಾ��  ----    Vಾಜ@ಂ ��ವ��ಸಂಯುಕcಂ ವ��Sಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ 

ಮಂಗಲಂ *ೕಪQೕಶಪ�ತ� ನvಽಸುc �ೇ || 

�� e*r�Sಾಯ2ಾಯ ನಮಃ *ೕಪ= ದಶ�iಾQ|| ಮಂ�ಾ�)�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ 

|| 
  

SೈUೇದ@ಂ SೈUೇದ@ಂ SೈUೇದ@ಂ SೈUೇದ@ಂ ----    ಕದ¤ೕಫಲಂ, �ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

 

ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ----    ��Kೕ ^ಾತಃ ��ಯ ಆT�iಾಯ ��ಯಂ ವdೕ 

ಜ�ತೃ%ೊ@ೕ ದ�ಾ� | ��ಯಂ ವVಾSಾ ಅಮೃತತ�&ಾiಾ� ಭವಂ� ಸ�ಾ@ 

ಸQ�ಾ Qತ�ೌ� || ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ದಶ�iಾQ || 

  

ಮಂತ�ಪ�ಷ�ಮಂತ�ಪ�ಷ�ಮಂತ�ಪ�ಷ�ಮಂತ�ಪ�ಷ�    ----    ವಕ�ತುಂಡಮ7ಾ2ಾಯ ಸೂಯ�2ೋnಸಮಪ�ಭ | T��ಘ�ಂ ಕುರು�ೕ 

�ೇವ ಸವ�2ಾKೕ�ಷು ಸವ��ಾ || ಮಂತ�ಪ�ಷ�= ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ     ----    iಾT2ಾTಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರ ಕೃ�ಾTಚ �ಾT �ಾT 

�ನಶ@ಂ� ಪ�ದ!ಣ ಪ�ೇ ಪ�ೇ || ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3jಾ�  ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂ - (ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು� 2ೈಯ�( 7ಾ82ೊಂಡು ಈ 

2ೆಳ[ನ ಮಂತ�ವನು� 7ೇ¤ದ�ೕOೆ ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8) 

ಯಸ@ ಸ��ಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8�iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣ��ಾಂ 

iಾ� ಸ�ೊ@ೕ ವಂ�ೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತ��ೕನಂ 8�iಾ�ೕನಂ ಭ8c�ೕನಂ 
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ರ&ಾಪ�ೇ | ಯತತಂ ತು ಮiಾ �ೇವ ಪ�ಪxಣ�ಂ ತದಸುc �ೕ || ಅSೇನ 

ಗಣಪ� ಪxಜSೇನ ಗಣಪತ@ಂತಗ�ತ %ಾರ�ೕರಮಣ ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ 

�ಶ�ಂಭರಃ ��ಯ�ಾಂ ��ೕ�ೋಭವತು || 

  

ಯಮುSಾಪxಜಯಮುSಾಪxಜಯಮುSಾಪxಜಯಮುSಾಪxಜ    ----    ( ವ�ತಹ0ೆOಾ( ನ*ಯ �ೕರದOೆ( ಆ ಉದಕ*ಂದOೇ &ಾಡ:ೇಕು. 

ಈಗ ಅದು ಅSೇಕ�	ೆ Vಾಧ@�ಲ(�ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, ಆ ನ�ಾ@�&ಾT �ೇವ�ೆಗಳSೆ� 

ಯಮುSಾ ಕಲNೆoೕದಕದOೆ( ಆUಾಹSೆ &ಾ� ಪx§ಸುವ��ೆ ಯಮುSಾ ಪx^ೆಯ 

ಉ�ೆ�ೕಶ) 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ��ಾಂಗ ಯಮುSಾ ��ೕ %ಾರ�ೕರಮಣ ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ ��ೕ 

Uಾಸು�ೇವ tೆ�ೕರ"ೆಯ ��ೕ Uಾಸು�ೇವ ��ೕತ@ಥ�ಂ lೋಡNೆoೕಪ`ಾರ ಪx^ಾಂ 

ಕ�lೆ@ೕ || (ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc Tೕರನು� �ಡ:ೇಕು ) 

 

�ಾ@ನ�ಾ@ನ�ಾ@ನ�ಾ@ನ - Oೋಕtಾಲ ಸುc�ಾಂ�ೇ�ೕಂ ಇಂದ�Tೕಲ ಸಮಪ�%ಾಂ | ಯಮುSೇ 

�ಾ�ಮಹಂ �ಾ@KೕL ಸವ� ಧ&ಾ�ಥeದrKೕ || �ಾ@ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಆUಾಹನಆUಾಹನಆUಾಹನಆUಾಹನ - ಓಂ || ಇಮಂ�ೕ ಗಂ	ೇ ಯಮುSೇ ಸರಸ�� ಶುತು*�Vೊcೕಮಂ ಸಚ�ಾ 

ಪರುlಾG� | ಆe2ಾ�� ಮರುದ�®�ೇ �ತಸciಾ§ೕ�8ೕKೕ ಶೃಣು7ಾ@ ಸುlೋ ಮiಾ || 

ಸರಸ��ೕ ನಮಸುcಭ@ಂ ಸವ�ಧಮ� ಪ��ಾ�T | ಆಗಚ �ೇ� ಯಮುSೇ ವ�ತ 

ಸಂಪxಣ�7ೇತUೇ || ��ೕ ಯಮುSಾ�ೇUೆ@ೖ ನಮಃ ಅe<� ಕಲNೇ ಯಮುSಾ 

&ಾUಾಹiಾQ ||. 
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eಂ7ಾಸನeಂ7ಾಸನeಂ7ಾಸನeಂ7ಾಸನ - eಂ7ಾಸನ ಸ&ಾರೂ¯ೇ �ೇವಶ8c ಸಮT��ೇ | ಸವ�ಲ)ಣ ಸಂಪx"ೇ� 

ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುc�ೇ|| (ಆಸನಂ ಸಮಪ�iಾQ) 

  

ಅಘ@�ಅಘ@�ಅಘ@�ಅಘ@� - ಯಸ@ tಾ�ೋದPUಾಂ ಗಂ	ಾಂ �ೆ°Oೋ2ೆ@ೕNೆoೕ ಮ7ೇಶ�ರಃ | ದ�ಾರ 

�ರVಾ ಭ2ಾ¬ ತಂ ನ&ಾQ ಹ�ಂ ಪರ= || ಅಘ@�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

tಾದ@tಾದ@tಾದ@tಾದ@ - 7ೋVೌಽ ಸವ�ಗ�ೋ �ಷುG�Yತ�±ರೂ�ೕ Tರಂಜನಃ | ಸ ಏವ ದ�ವರೂtೇಣ 

ಗಂಗ%ೋ Sಾತ� ಸಂಶಯಃ || tಾದ@ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಆಚಮನಆಚಮನಆಚಮನಆಚಮನ - �ಷುGtಾ�ೋದPUೇ �ೇ� ರ�ಾಭರಣ ಭೂa�ೇ | ಕೃಷGಮೂ�ೇ� 

ಮ7ಾ�ೇ� ಕೃಷGUೇ"ೆ@ೖ ನvೕ ನಮಃ || ಆಚಮನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ� - ಸವ�Oೋಕ��ೇ �ೇ� Oೋಕಸ@ ��ಯದ��T | ಮಂಗOೇ ಯಮುSೇ 

�ೇ� ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುc�ೇ || ಮಧುಪಕ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನ - ನಂ*Tೕ ನ�Tೕ eೕ�ಾ &ಾಲ�ೕ ಚ ಮOಾಪಹ | �ಷುGtಾ�ಾಬ² 

ಸಂಭೂ�ಾ ಗಂ	ಾ ��ಪಥ	ಾQT || ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂ - %ಾ[ೕರsೕ %ೋಗವ�ೕ ^ಾಹ��ೕ ��ದNೇಶ��ೕ | �ಾ�ದNೈ�ಾT 

Sಾ&ಾT ಯತ� ಯತ� ಜOಾಶKೕ || Vಾ�ನ2ಾOೇ ಪ�ೇT�ತ@ಂ ತತ� ತತ� 

ವVಾಮ@ಹಂ || ಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 
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ಆಚಮನ ಆಚಮನ ಆಚಮನ ಆಚಮನ - ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ (ಶು�ಾrಚಮನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

Nೆ�ೕತ Nೆ�ೕತ Nೆ�ೕತ Nೆ�ೕತ ((((�¤�¤�¤�¤) ) ) ) ವಸ�ಗಳ�ವಸ�ಗಳ�ವಸ�ಗಳ�ವಸ�ಗಳ� - ಗಂ	ಾ ಗಂ	ೇ� dೕಬೂ�iಾ�ೊ@ೕಜSಾSಾಂ ಶ�ೈರ� | 

ಮುಚ@�ೇ ಸವ�tಾtೇ%ೊ@ೕ �ಷುGOೋಕಂ ಸ ಗಚ � || Nೆ�ೕತವಸ�ಯುಗ<ಂ 

ಸಮಪ�iಾQ || (ಎರಡು ವಸ�ಗಳನು� ಸಮಪ�"ೆ &ಾ�) 

  

ಕಂಚುಕಂ ಕಂಚುಕಂ ಕಂಚುಕಂ ಕಂಚುಕಂ - ���ಕ�ಮ ನ�ೋದೂP�ೇ ಗಂ	ಾ ��ಪಥ	ಾQTೕ | ಸವ�tಾಪ ಹjೇ �ೇ� 

ಧೃವಮಂಡಲ Nೆoೕ��ೇ || ಕಂಚುಕ= ಸಮಪ�iಾQ ||  

ಆಭರಣಆಭರಣಆಭರಣಆಭರಣ - ಮು2ಾcಮ¨ 2ೌಸುc%ಾಂಶY 	ೋ�ೕpಕ ಪ�ಷ@jಾ	ೈಃ | ಸುNೆoೕ��ಾT 

ಗೃ7ಾಣ ಸUಾ�ಭjಾಣT�ೇ� || ಆಭರ"ಾT ಸಮಪ�iಾQ ||  

  

ಹ��ಾ�ಹ��ಾ�ಹ��ಾ�ಹ��ಾ�, ಕುಂಕುಮಕುಂಕುಮಕುಂಕುಮಕುಂಕುಮ, 2ಾ�	ೆ2ಾ�	ೆ2ಾ�	ೆ2ಾ�	ೆ - ಹ��ಾ� ಕುಂಕುಮಂ `ೈವ eಂಧೂರಂ ಕಜ²Oಾ*ಕಂ | 

Vೌ%ಾಗ@ ದ�ವ@ ಸಂಯುಕcಂ ಗೃ7ಾಣ ಯಮುSೇ ಶು%ೇ || ಹ��ಾ�, ಕುಂಕುಮ, Vೌ%ಾಗ@ 

ದ�Uಾ@¨ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಗಂಧಗಂಧಗಂಧಗಂಧ - ಚಂದ Sಾಗರು ಕಸೂc�ೕ jೋಚSಾ*�ರT�ತಂ | ಗಂಧಂ �ಾVಾ@ಮ@ಹಂ �ೇ� 

��ೕತ@ಥ�ಂ ಪ��ಗೃಹ@�ಾಂ || ಗಂಧಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಮಂ�ಾ�)�ೆಮಂ�ಾ�)�ೆಮಂ�ಾ�)�ೆಮಂ�ಾ�)�ೆ - Nೆ�ೕ�ಾಂಶY ಹಂಸವ"ಾ�%ಾ� ಹ��ಾ�jಾಗರಂ§�ಾ� | ಅ)�ಾಂಶY 

ಸುರNೆ�ೕlೆuೕ �ಾVಾ@Q ಯಮುSೇ ಶು%ೇ || ಮಂ�ಾ�)�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ || 
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ಪ�ಷ� ಪ�ಷ� ಪ�ಷ� ಪ�ಷ� - ಮಂ�ಾರ&ಾಲ�ೕ ^ಾ§ೕ 2ೇತ8ೕ tಾಟOೈ ಶು%ೈಃ || ಪxಜiಾQ 

ಸ�ಾ�ೇ� ಯಮುSೇ ಭಕcವತ�Oೇ || ಪ�lಾ�¨ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಅಥ ಅಂಗ ಪx^ಾಅಥ ಅಂಗ ಪx^ಾಅಥ ಅಂಗ ಪx^ಾಅಥ ಅಂಗ ಪx^ಾ - (ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc ಹೂ ಆiಾiಾ ಅಂಗಗ¤	ೆ ಏ�ಸ:ೇಕು) 

ಓಂ ಚಂಚOಾKೖ ನಮಃ tಾ�ೌ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಚಪOಾKೖ ನಮಃ (2ಾಲು	ೆಣುG) ಗುOೌ³ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಭಕcವತ�OಾKೖ ನಮಃ (vಣ2ಾಲು) ^ಾನುTೕ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಮ7ೋದjಾKೖ ನಮಃ (vಣ2ಾ�ನ �ಂ%ಾಗ) ಜಂMೕ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಅ�ಾ�ನ Sಾ�Sೆ@ೖ ನಮಃ  (ನಡು - ಕnಂ) ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಭ�ಾ�Kೖ ನಮಃ (7ೊಕ3ಳ�) Sಾ�ಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಅಘಹಂ�ೆ@ೖ ನಮಃ (ಎ�ೆ) ಹೃದಯಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ರಕcಕಂ�ೆ@ೖ ನಮಃ  ಕಂಠಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಭವಹೃ�ೇ ನಮಃ ಮುಖಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ 	ೌKೖ� ನಮಃ Sೇತ�ಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ %ಾ[ರ�ೆ@ೖ ನಮಃ  (ಹ"ೆ) ಲOಾಟಂ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ  (ತOೆ) �ರಃ ಪx^ಾiಾQ 

ಓಂ ಸರಸ��ೆ@ೖ ನಮಃ ಸUಾ�ಂ	ಾT ಪx^ಾiಾQ 

  

ಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾ - (ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc ಹೂ ಏ�ಸ:ೇಕು) 
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ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂ	ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ eೕ�ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ 

ಅಲ2ಾನಂ�ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ [�^ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಕೃತ&ಾOಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ 

�ೖ7ಾಯeೕKೖ ನಮಃ, ಓಂ 2ಾUೇKೖ� ನಮಃ, ಓಂ Uೇ¨ೕSೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ 

ಪdೕ�ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದ�ವzಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ 

ತುಂಗಭ�ಾ�Kೖ ನಮಃ,  ಓಂ ಕೃlಾGKೖ ನಮಃ, ಓಂ �ೕಮರ�ೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ 

	ೋ�ಾವKೖ� ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದ�%ಾ	ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಪdೕaGೕKೖ ನಮಃ, ಓಂ 

ನಮ��ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ eಂಧUೇ ನಮಃ, ಓಂ Uೇದಸ��ೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ ಚರ <ಣ��ೆ@ೖ 

ನಮಃ, ಓಂ ಮಂ�ಾ8Sೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ ಸರಸ��ೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ 	ೋಮ�ೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ 

ಸವ�tಾಪಹjೇ �ೇ� ಸ£ೕ�ಪದ�ವ Sಾ�T | ಸವ�ಸಂಪತµ�ೇ �ೇ� ಯಮುSಾKೖ 

ನvೕಸುc�ೆ|| Sಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��ಧೂtಾ��    ----    ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ  ಸುಮSೋಹರ= | 

ಕ�Oಾಘ¶ತ ಸಂಯುಕcಂ ಧೂ�ೕಯಂ ಪ��ಗೃಹ@�ಾಂ || ಧೂಪ&ಾª�iಾQ ||  

ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ----    ಘ¶ತವ�� ಸ&ಾಯುಕcಂ ವT·Sಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ 

ಮಂಗಳ*ೕಪಂ ಯಮುSೇ ಭಕcವತ�Oೇ |  (ಏ2ಾ�� *ೕಪಂ ದಶ�iಾQ) 

SೈUೇದ@ಂSೈUೇದ@ಂSೈUೇದ@ಂSೈUೇದ@ಂ    ----    �ೕಜಪxjಾಮ� ಫನVಾ ಖಜೂ�� ಕದ¤ೕಫಲಂ | Sಾ�ೕ2ೇಳ ಫಲಂ 

*ಯ�ಂ ಗೃ7ಾಣ ಸುರುಪx§�ೆ || SಾSಾ �ಧ ಫಲಂ ಸಮಪ�iಾQ (ಮ�ೆ@ೕ 

tಾTೕಯ= ಸಮಪ�iಾQ) ಹಸc ಪ��ಾಲನಂ, ಗಂಡೂಷಂ, tಾದಪ��ಾಲನಂ, 

ಶು�ಾrಚಮನಂ, �ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪ�iಾQ 

ಸುವಣ�ಪ�ಷ�ಂಸುವಣ�ಪ�ಷ�ಂಸುವಣ�ಪ�ಷ�ಂಸುವಣ�ಪ�ಷ�ಂ - ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ || ಸುವಣ�ಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 
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ಪಂ`ಾ��ಪಂ`ಾ��ಪಂ`ಾ��ಪಂ`ಾ�� - �ೆ°Oೋಕ@ tಾವSೇ ಗಂ	ೇ Mೂೕರtಾಪ �Sಾ�T | ಪಂಚ��ಕ@ಂ 

ಗೃ7ಾ"ೇದಂ Oೋಕ��ೕ�ೆ@ೖ ನvಸುc�ೇ || ಪಂ`ಾ�� *ೕಪಂ ದಶ�iಾQ || 

ಪ�Nಾ�ಂಜ�ೕಪ�Nಾ�ಂಜ�ೕಪ�Nಾ�ಂಜ�ೕಪ�Nಾ�ಂಜ�ೕ - 2ೇತ8 ^ಾ§ ಕುಸು�ೖಃ ಚಂಪ2ಾ &ಾಲ�ೕ ಶು%ೈಃ | 

ಪ�Nಾ�ಂಜ�ಮ�iಾದತc= ಕೃಷG��ೕ�ೆ@ೖ ನvೕಸುc�ೇ|| ಪ�Nಾ�ಂಜ�ೕಂ 

ಸಮಪ�iಾQ|| 

ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3ರ ----    iಾT2ಾTಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರ ಕೃ�ಾTಚ �ಾT �ಾT 

�ನಶ@ಂ� ಪ�ದ!ಣ ಪ�ೇ ಪ�ೇ || ಪ�ದ!ಣ ನಮVಾ3jಾ�  ಸಮಪ�iಾQ || 

tಾ�ಥ�Sಾtಾ�ಥ�Sಾtಾ�ಥ�Sಾtಾ�ಥ�Sಾ - ಭUಾTೕಚ ಮ7ಾಲ!¡ೕ �ಾನಭ8c ಪ��ಾ�T | ವ�ತಂ ಸಂಪxಣ��ಾಂ 

iಾತು ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುc�ೇ (tಾ�ಥ�Sಾ= ಸಮಪ�iಾQ || 

ಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂಸ&ಾಪನಂ -  (ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು� 2ೈಯ�( 7ಾ82ೊಂಡು ಈ 

2ೆಳ[ನ ಮಂತ�ವನು� 7ೇ¤ದ�ೕOೆ ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8) 

ಯಸ@ ಸ��ಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8�iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣ��ಾಂ 

iಾತು ಸ�ೊ@ೕ ವಂ�ೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತ��ೕನಂ 8�iಾ�ೕನಂ ಭ8c�ೕನಂ 

ರ&ಾಪ�ೇ | ಯತತಂ ತು ಮiಾ �ೇವ ಪ�ಪxಣ�ಂ ತದಸುc �ೕ || ಅSೇನ 

ಯಮುSಾ ಪxಜSೇನ ಭಗUಾ� ಯಮುSಾಂತಗ�ತ %ಾರ�ೕರಮಣ 

ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ �� ಲ!¡ೕSಾjಾಯಣ ��ಯ�ಾಂ ��ೕ�ೋಭವತು || ��ೕ 

ಕೃlಾGಪ�ಣಮಸುc || 

  

ಸ�ಣ�	ೌ� ಪx^ಾಸ�ಣ�	ೌ� ಪx^ಾಸ�ಣ�	ೌ� ಪx^ಾಸ�ಣ�	ೌ� ಪx^ಾ    

ಸ�ಣ�	ೌ� ಕಲಶ2ೆ3 ಅಲಂ2ಾರಸ�ಣ�	ೌ� ಕಲಶ2ೆ3 ಅಲಂ2ಾರಸ�ಣ�	ೌ� ಕಲಶ2ೆ3 ಅಲಂ2ಾರಸ�ಣ�	ೌ� ಕಲಶ2ೆ3 ಅಲಂ2ಾರ - ಸ�ರ�ಾ�T �ಾಶುlೇ ಸುUಾ� ಸ��ಾಭಗಃ | ತಂ 

%ಾಗಂ Xತ�Qೕಮ7ೇ || 
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tಾ�ಥ�Sೆ tಾ�ಥ�Sೆ tಾ�ಥ�Sೆ tಾ�ಥ�Sೆ - 2ೈOಾಸ Uಾe�ೆ 	ೌ�ೕ ಭವOೋ2ೈಕ ಪx§�ೆ | ಮ7ಾರುದ� ��Kೕ�ೇ� 

ಸು��ೕ�ಾ ಭವಸವ��ಾ || ಇ� tಾ�ಥ�KೕL | 

  

ಅಥ �ೕಠಪxಜಅಥ �ೕಠಪxಜಅಥ �ೕಠಪxಜಅಥ �ೕಠಪxಜ - �ೕಠಮ�ೆ@ೕ ಓಂ ಪರ�ೇವ�ಾKೖ ��ೕಲ!¡ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ | 

�ೇವಸ@ Uಾಮ%ಾ	ೇ ಓಂ ಗುರUೇ UಾಯುUೇ ನಮಃ | ದ!"ೇ ಓಂ 

ಸವ��ೇವ�ಾ%ೊ@ೕ ಬ�ಹ<ರು�ಾ�*%ೊ@ೕ ನಮಃ | ಪ�ನUಾ��ೕ ಓಂ ಸನ2ಾ* 

ಸವ�ಗುರು%ೊ@ೕ ನಮಃ | ಆ	ೆ�ೕKೕ ಓಂ ಗಂ ಗರು�ಾಯ ನಮಃ | Sೈಋ�ಾ@ಂ ಓಂ 

Uಾ@ಂ UೇದUಾ@Vಾಯ ನಮಃ | UಾಯುUೆ@ೕ ಓಂ ದುಂ ದು	ಾ�Kೖ ನಮಃ | ಈNಾSೆ@ೕ 

ಓಂ ಸಂ ಸರಸ��ೆ@ೖ ನಮಃ | ಏ�ಾಃ �ೕಠtಾದ�ೇವ�ಾಃ || ಓಂ ಧ&ಾ�pಪತKೕ 

ಯ&ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ �ಾSಾpಪತKೕ UಾಯುUೇ ನಮಃ | ಓಂ  

Uೈjಾ	ಾ@pಪತKೕ ರು�ಾ�ಯ ನಮಃ | ಓಂ  ಐಶ�iಾ�pಪತKೕ ಇಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ | 

ಏ�ಾಃ �ೕಠಫಲ�ೇವ�ಾಃ || ಓಂ ಅಧ&ಾ�pಪತKೕ T ಋಪ�ತKೕ ನಮಃ | ಓಂ 

ಅ�ಾSಾpಪತKೕ ದು	ಾ�Kೖ ನಮಃ | ಓಂ ಅUೈjಾ	ಾ@pಪತKೕ  2ಾ&ಾಯ ನಮಃ 

| ಓಂ ಅSೈಶ�iಾ�pಪತKೕ ರು�ಾ�ಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮ�ೆ@ೕ tಾ�ಾOೇ 

ಪರಮಪ�ರುlಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತದುಪಯು�ದ2ೇ ಬ�7ಾ<ಂಡ�ಾjಾಯ 

�ಷುGಕೂ&ಾ�ಯ ನಮಃ | ಓಂ ತದುಪ� ಗ%ೋ�ದ2ೇ ಕೂಮ�ರೂtಾಯ �ಷುGUೇ 

ನಮಃ | ಓಂ  ತತು�`ಾ ���ಾಯ Uಾಯುಕೂ&ಾ�ಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತು�`ಾ ���ಾಯ 

ಸಹಸ�ಫ"ಾಮಂಡಲಮಂ��ಾಯ ��ೕಮದನಂ�ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೃsವ@�&ಾTನ@ 

ಧjಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ !ೕರVಾಗjಾ�&ಾTSೇ ವರು"ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ 

Nೆ�ೕತ*�ೕtಾ�<2ಾKೖ ರ&ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ತತ� ನವರತ�ಖXತ ಚತುಸcಂಭಯುಕc 

ಮ7ಾಮಂಟtಾ�<2ಾKೖ ��ೕ ಲ�ೆ¡ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಪ�ಾ<�<2ಾKೖ ��ೕKೖ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಕಂ�ಾ�<2ಾKೖ ��ೕKೖ ನಮಃ | ಓಂ Sಾ0ಾ�<2ಾKೖ ��ೕKೖ ನಮಃ | ಓಂ 

ಪ�ಾ<ದy�ಃ ಸೂಯ�ಮಂಡOಾpಪತKೕ ��ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ |  ಓಂ 

VೋಮಮಂಡOಾpಪತKೕ ��ೕ �ಷುGUೇ ನಮಃ | ಓಂ  ಹು�ಾಶನಮಂಡOಾpಪತKೕ 

�� ಲ!¡ೕನರeಂ7ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ  ದ!"ೇ ಸ�ಾ��&ಾTSೆ@ೖ ��Kೖ ನಮಃ | ಓಂ  

Uಾ�ೕ ರ^ೋ�&ಾTSೆ@ೖ ಧjಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ  ಪೃlೆuೕ ತvೕ�&ಾTSೆ@ೖ 

ದು	ಾ�ಯ ನಮಃ | ಓಂ  ಪxUೇ� ಆತ<Sೇ ನಮಃ |  ದ!"ೇ  ಓಂ ಅಂತjಾತ<Sೇ 

ನಮಃ | ಪ�Y�ೕ ಓಂ ಪರ&ಾತ<Sೇ ನಮಃ | ಉತcjೇ ಓಂ �ಾSಾತ<Sೇ ನಮಃ | ಓಂ 

�ಮOಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ3a�"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ �ಾSಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ 

8�iಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ dೕ	ಾKೖ ನಮಃ |ಓಂ  ಪ�7ೆ��ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಸ�ಾ@Kೖ 

ನಮಃ | ಓಂ ಈNಾSಾKೖ ನಮಃ | ಮ�ೆ@ೕ ಅನುಗ�7ಾKೖ ನಮಃ | ಏ�ಾಃ 

�ೕ§ತ`ಾಮರಹVಾcಃ �ಷuಂ� || ತVಾ@	ೆ�ೕ ಸಹಸ�ಫ"ಾಮಂಡಲಮಂ��ಾಯ 

ಕುಂಡOಾಕೃ�ಸ�ರೂtಾಯ ಹjೇdೕ�ಗ �ೕಠಸ�ರೂtಾಯ ��ೕಮದನಂ�ಾಯ ನಮಃ 

| �ೕಠಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ || (�ೕಠ2ೆ3 ಮಂ�ಾ)�ೆ ಮತುc �� ಹೂಗಳನು� 

7ಾಕ:ೇಕು.)  

  

tಾ�ಣಪ��lಾuಪSೆtಾ�ಣಪ��lಾuಪSೆtಾ�ಣಪ��lಾuಪSೆtಾ�ಣಪ��lಾuಪSೆ - ಅಸ@��ೕ tಾ�ಣಪ��lಾu ಮಂತ�ಸ@ ಬ�7ಾ<�ಷುG ಮ7ೇಶ�jಾ 

ಋಷಯಃ ಋಗ@ಜುVಾ�&ಾಥUಾ�¨ ಛಂ�ಾಂe 8�iಾಮಯವಪ�ಃ 

tಾ�"ಾ�ಾ@�ೇವ�ಾ, ಆಂ �ೕಜಂ, ��ೕಂ ಶ8cಃ, 2ೌ�ಂ 8ೕಲಕಂ, ಅe<� (:ೆ¤¦, �ಾಮ�, 

ಇ�ಾ@* ಕಲಶ) ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಕಲNೇ ಅVಾ@ಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಮೃ�c2ಾಮಯ 

(ಮ G̈Tಂದ &ಾ�ದ 	ೌ�ೕ) �ಾತುಮಯ (ಎರಕ ಅಥUಾ ��ಾc0  ೆ ಇ�ಾ@*�ಂದ 

&ಾ�ದ ಪ���) ಪ��&ಾiಾಂ tಾ�ಣಪ��lಾuಪSೆ �Tdೕಗಃ || 
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ಕರSಾ@ಸಃಕರSಾ@ಸಃಕರSಾ@ಸಃಕರSಾ@ಸಃ - ಓಂ 7ಾ�ಂ ಅಂಗುlಾu%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ ��ೕಂ ತಜ�Tೕ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ 

ಹೂ�ಂ ಮಧ@&ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ 7ೆ°ಂ ಅSಾQ2ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ 7ೌ�ಂ 

ಕTಷu2ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹ�ಃ ಕರತಲಕರಪೃlಾu%ಾ@ಂ ನಮಃ |  

  

ಅಂಗSಾ@ಸಃಅಂಗSಾ@ಸಃಅಂಗSಾ@ಸಃಅಂಗSಾ@ಸಃ - ಓಂ 7ಾ�ಂ ಹೃದiಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ��ೕಂ �ರVೇ Vಾ�7ಾ | ಓಂ ಹೂ�ಂ 

��ಾKೖUೌಷ] | ಓಂ 7ೆ°ಂ ಕವ`ಾಯ ಹುಂ | ಓಂ 7ೌ�ಂ Sೇ�ಾ�%ಾ@ಂ Uೌಷ] | ಓಂ 

ಹ�ಃ ಅVಾ�ಯಫ] | ಓಂ || ಇ� *ಗyಂಧಃ ||   

  

�ಾ@ನ (Nೆo(ೕಕ ) ಪ�ಷ� (ಹೂ) ��ದು2ೊಂಡು - - ರ2ಾcಂ:ೋpಸf �ೕ�ೋಲ(ಸದರುಣ 

ಸjೋ^ಾpರೂಢ ಕjಾ:ೆ²ೖಃ | tಾಶಂ 2ೋದಂಡ-Q)ೂದPವ ಮ¨ಗುಣಮಪ@ಂಕುಶಂ 

ಪಂಚ:ಾ"ಾ� || �%ಾ�"ಾಸೃಕ3tಾಲಂ ��ನಯನಲe�ಾ �ೕನವ�ೋರು7ಾ¯ಾ@ | 

�ೇ�ೕ :ಾOಾಕ�ವ"ಾ�ಭವತು ಸುಖಕ�ೕ tಾ�ಣಶ8cಃ ಪjಾನಃ || ಓಂ, ಆಂ, ��ೕಂ, 

2ೌ�ಂ, ಯಂ, ರಂ, ಲಂ, ವಂ, ಷಂ, ಸಂ, ಹಂ, ಹಂಸಃ Vೋಹಂ ಹಂಸಃ ಅe<� ��ೕ 

ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಕಲNೇ / ಅVಾ@ಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಮೂ�ೌ�, tಾ�ಣಪ��ಷuಂತು | ಅe<� 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಕಲNೇ / ಅVಾ@ಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಮೂ�ೌ� | ಸUೇ�ಂ*�iಾ¨ 

ಮನNೆo¹�ೕತೃ  ಚ)ುಹು §7ಾ�ª�tಾ�ಣ Uಾ2ಾ�¨ tಾದtಾಯುಪVಾf�ಾ@T 

ಇ7ೈUಾಗತ@ ಸುಖಂ Xರಂ �ಷuಂತು Vಾ�7ಾ || (ಎಂದು �ಾ@Te ಪ�ಷ�ವನು� 	ೌ�ಯ 

�ೕOೆ ಇಟು�2ೊಂಡು ಘಂzೆ :ಾ�ಸು�ಾc ಮುಂ*ನ ಮಂತ�ವನು� 7ೇಳ:ೇಕು). 

ಮಂತ�ಮಂತ�ಮಂತ�ಮಂತ� - ಓಂ ಅಸುTೕ�ೇ ಪ�ನರVಾ<ಸು ಚ)ುಃ ಪ�ನಃ tಾ�ಣQ�Sೋ �ೇ� %ೋಗಂ | 

^ೊ@ೕಕ�Nೆ@ೕಮ ಸೂಯ�ಮುಚYರಂತ ಮನುಮ�ೇ ಮೃಳiಾನ ಸ�ec || ಪ�ನSೋ� 
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ಅಸುಂ ಪೃs�ೕ ದ�ಾತು ಪ�ನ�ೌ@��ೇ��ೕ ಪ�ನರಂತ�)ಂ || ಪ�ನನ�Vೊ�ೕಮಸcನ�ಂ 

ದ�ಾತು ಪ�ನಃ ಪ�lಾಪ�ಾ@ಂiಾ ಸ�ec || (೧೨ ಸಲ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�Kೕ ನಮಃ ಎಂದು 

ಜ�e - ತದನಂತರ) ಓಂ ಭೂಃ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಭೂಃವಃ ��ೕ 

ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಸ�ಃ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ &ಾUಾಹiಾQ |  ಓಂ 

ಭೂಭ�ಸ�ಃ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ &ಾUಾಹiಾQ | (ಎಂದು 7ೇ¤ ಪ�ಷ�ವನು� 

ಸಮ��ಸ:ೇಕು). ಆನಂತರ ಮುಂ*ನ ಮು�ೆ�ಗಳನು� �ೋ�ಸ:ೇಕು) 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಆUಾಹನ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಸಂVಾfಪನ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಸT��ಾನ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಸT�jೋಧ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಸಮು<ಖ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಅವಗುಂಟನ ಮು�ಾ�ಂ ಪ�ದಶ@� | 

  

(7ೊಸ ೧೬ ಗಂnನ �ಾರ2ೆ3 ಕುಂಕುಮ ಹXY 2ೈಯ�( ��ದು2ೊಂಡು ಮುಂ*ನ 

ಮಂತ�ವನು� 7ೇ¤ದ �ೕOೆ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ಯ ಮುಂ�ೆ ಇಡ:ೇಕು) 

�ೇUಾಸುc ಪ�ರತಃ ಸಮ@º lೋಡಶಸೂತ�ಂ ಪ�ಕಲ�Kೕ | lೋಡಶ ಗ�ಂs 

ಸ&ಾಯುಕcಂ ಕುಂಕು�ೕನ �jಾ§ತಂ | ಇ� �ೋರಕಂ VಾfಪKೕL || 

  

ಅಥ �ಾ@ನಂಅಥ �ಾ@ನಂಅಥ �ಾ@ನಂಅಥ �ಾ@ನಂ    ----    ಅ)&ಾOಾಭiಾ:ಾ²T ಕjೈಃ ಶoಲಂ ಚ �ಭ��ೕ= | 

ಸ�ಣ�ರತ�ಧjಾಂ �ೇ�ೕಂ *ವ@&ೌ8cಕ�ಾ�¨ೕ= || 
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ಪx"ೇ�ಂದುವದSಾಂ �ೇ�ಂ 2ೋnಸೂಯ�ಸಮಪ�%ಾ= | ರತ�ಸಂಯುಕc7ಾjಾಂ ಚ 

ಬ�ಹ<ಸೂ�ೆ�ೕಣ Nೆoೕ��ಾ= || 

ರು�ಾ�¨ೕಂ ರುದ�Uಾ&ಾಂ[ೕಂ ಶಂಕ�ೕಂ Oೋಕಶಂಕ�ೕ= | ಸಮಸcOೋಕಜನTೕಂ 

ಸ�ಣ�	ೌ�ೕಂ ನ&ಾಮ@ಹಂ || 

ಹjಾT��ಾQಂದುಮು�ೕಂ | ರ�ಾ�ಭರಣ ಭೂa�ಾಂ | �&ಾOಾಂ[ೕಂ �NಾOಾ!ೕಂ 

XಂತiಾQ ಸ�ೕಂ �Uಾಂ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ �ಾ@ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಆUಾಹನ=ಆUಾಹನ=ಆUಾಹನ=ಆUಾಹನ= (ಹೂವ� ಮತುc ಮಂ�ಾ�)�ೆಯನು� ��ದು2ೊಂಡು tಾ�ಥ�Sಾ ಮು�ೇನ 

Vಾ�ಗ�ಸುವ��ೇ ಆUಾಹನ) 

ಆಗಚ  �ೇ�ೕ �ೇUೇ� ಮತ@�Oೋಕ��ೇಚ iಾ | ಸುವ�ತಂ ಭವತು !ಪ�ಂ ಮಮ 

ಪx^ಾ ಗೃ7ಾಣ %ೋ || 

ಆUಾಹiಾQ �ಾ�ಂ �ೇ� ಪx^ಾಥ�ಂ �ವವಲ(%ೇ | ದiಾಂ ಕುರು ಮ� ��ೕ�ಾ@ 

efjಾ ಭವ ಹರ��Kೕ || 

	ೌ�ೕQೕ�&ಾಯ ಇತ@ಸ@ ಮಂತ�ಸ@ ಔಚಥ@ ಪ��ೊ�ೕ *ೕಘ�ತ&ಾ ಉ&ಾಜಗ�ೕ | 

	ೌiಾ�UಾಹSೇ �Tdೕಗಃ || 

ಓಂ 	ೌ�ೕQೕ�&ಾಯ ಸ�OಾT ತ)�ೆ@ೕಕಪ*ೕ *�ಪ*ೕ Vಾ ಚತುಷ�*ೕ | ಅlಾ�ಪ*ೕ 

ನವಪ*ೕ ಬಭೂವaೕ ಸಹVಾ�)jಾ ಪರ�ೕ £@ೕಮ� || 

ಸವ�ಮಂಗಲ&ಾಂಗOೆ@ೕ �Uೇ ಸUಾ�ಥ� Vಾp2ೇ | ಶರ"ೆ@ೕ ತ��ಂಬ2ೇ �ೇ� 

Sಾjಾಯ¨ ನvೕಽಸುc�ೇ || ಓಂ ನvೕ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ || ಮೃ�c2ಾಮಯ 

| ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪ��&ಾiಾ &ಾUಾಹiಾQೕ || 
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(ಹೂವ� ಮತುc ಮಂ�ಾ�)�ೆಯನು� 	ೌ�	ೆ ಏ�ಸುವ�ದು) 

  

(ಪ�ನಃ ಹೂವನು� ��ದು2ೊಂಡು - 7ೇ 	ೌ�7ೇ 	ೌ�7ೇ 	ೌ�7ೇ 	ೌ�    2ೈOಾಸSಾ�ೇ iಾವತೂ�^ಾವVಾನಕಂ2ೈOಾಸSಾ�ೇ iಾವತೂ�^ಾವVಾನಕಂ2ೈOಾಸSಾ�ೇ iಾವತೂ�^ಾವVಾನಕಂ2ೈOಾಸSಾ�ೇ iಾವತೂ�^ಾವVಾನಕಂ 

| �ಾವತ�ಂ ��ೕ�%ಾUೇನ �ಂ:ೇe<� ಸT�pಂಕುರು�ಾವತ�ಂ ��ೕ�%ಾUೇನ �ಂ:ೇe<� ಸT�pಂಕುರು�ಾವತ�ಂ ��ೕ�%ಾUೇನ �ಂ:ೇe<� ಸT�pಂಕುರು�ಾವತ�ಂ ��ೕ�%ಾUೇನ �ಂ:ೇe<� ಸT�pಂಕುರು || - ಎಂದು tಾ�s�e ಹೂವನು� 

	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

 

ಆಸನಂಆಸನಂಆಸನಂಆಸನಂ    ----    ಸೂiಾ�ಯುತTಭಸೂ³�ೇ� ಸು³ರದ�ತ��ಭೂaತಂ | eಂ7ಾಸನQದಂ 

�ೇ� ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ || 

&ೌ8c2ೈಃ ಪ�ಷ�jಾ	ೈಶY ��ಧರತ� Nೆoೕ�ತಂ | ರತ� eಂ7ಾಸನಂ `ಾರುಗೃ7ಾಣ  

ಹರವಲ(%ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

(ಹೂವ� ಮತುc ಮಂ�ಾ�)�ೆಯನು� 	ೌ�	ೆ ಏ�ಸ:ೇಕು) 

  

ಅಘ@�ಂಅಘ@�ಂಅಘ@�ಂಅಘ@�ಂ    ----    ಶು�ೊrೕದಕಂ ಚ tಾತ�ಸfಂ ಗಂಧಪ�lಾ�*Q��ತಂ | ಅಘ@�ಂ �ಾVಾ@Qೕ 

�ೇ �ೇ� ಗೃ7ಾಣ ಸುರಪx§�ೇ || 

ಸ�ಣ�	ೌ� ಮ7ಾ�ೇ�ೕ ಈಶ�ರ��ಯ%ಾQT | ಗೃ7ಾ"ಾಘ@�ಂ ಮiಾದತcಂ 

e�ೕಕುರುಷ�ಂ ಶುಭಪ��ೆ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಅಘ@�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

(Qೕಸಲು Tೕರನು� ಉದrರ"ೆಯ�( �ೆ	ೆದು2ೊಂಡು, ಮಂ�ಾ�)�ೆdಂ*	ೆ ಆ Tೕರನು� 

	ೌ�ಯ 2ೈ	ೆ 2ೊಡುವಂ�ೆ ಅನುಸಂ�ಾನ &ಾ�2ೊಂಡು, 	ೌ�	ೆ ಮುಂ�ೆ �ೋ�e 

ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ Tೕರನು� 7ಾ8) 
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tಾದ@tಾದ@tಾದ@tಾದ@==== (Qೕಸಲು Tೕರನು� ಉದrರ"ೆಯ�( �ೆ	ೆದು2ೊಂಡು, ಮಂ�ಾ�)�ೆdಂ*	ೆ ಆ 

Tೕರನು� �ೇ�	ೆ 2ೈ	ೆ 2ೊಡುವಂ�ೆ ಅನುಸಂ�ಾನ &ಾ�2ೊಂಡು, �ೇ�ಯ ಮುಂ�ೆ 

�ೋ�e ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8) 

ಸುUಾeತಂ ಜಲಂ ರಮ@ಂ ಸವ��ೕಥ�ಸಮುದPವಂ | tಾದ@ಂ ಗೃ7ಾಣ �ೇ� ತ�ಂ 

ಸವ��ೇವ ನಮಸ�ೇ || 

ಗಂ	ಾಜಲ ಮ7ಾ*ವ@ಂ ಸವ��ೕಥ�ಸಮುದPವಂ | ಭ2ಾ¬ tಾದ@ಂ ಮiಾದತcಂ 

ಗೃ7ಾಣ ಪರ�ೕಶ��ೕ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ tಾದ@ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಆಚಮನ=ಆಚಮನ=ಆಚಮನ=ಆಚಮನ= (Qೕಸಲು Tೕರನು� ಆಚಮನ2ೆ3 Tೕಡು�ೆcೕSೆಂದು ಸ<�e2ೊಂಡು 	ೌ�	ೆ 

�ೋ�e ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8) 

ಸುವಣ�ಕಲNಾTೕತಂ ಚಂದSಾಗರುಸಂಯುತ= | ಗೃ7ಾ"ಾಚಮನಂ �ೇ� ಮiಾ 

ದತcಂ ಶುಭಪ��ೇ || 

ಗಂ	ಾಜಲಂ ಮ7ಾ*ವ@ಂ ಸವ��ೕಥ�ಸಮದPವಂ | ಭ2ಾ¬ tಾದ@ಂ ಮiಾದತcಂ 

ಗೃ7ಾ"ಾಪರ�ೕಶ��ೕ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ�ಮಧುಪಕ� - (vಸರು, ತುಪ�, ^ೇನುತುಪ�ಗಳ�( ಒಂದು ಹೂವನು� ಅ*� ಅದನು� 

	ೌ�	ೆ ಸಮ��e) 

ದ�ಾಜ@ಮಧುಸಂಯುಕcಂ ಮಧುಪಕ�ಂ ಮiಾಽಽಹೃತ= | ಗೃ7ಾಣ ವರ�ೇ �ೇ� 

ನಮVೆcೕ ಭಕcವತ�Oೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮಧುಪಕ�= ಸಮಪ�iಾQ || 
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ಪ�ನjಾಚಮನ=ಪ�ನjಾಚಮನ=ಪ�ನjಾಚಮನ=ಪ�ನjಾಚಮನ= (Qೕಸಲು Tೕರನು� ಆಚಮನ2ೆ3 Tೕಡು�ೆcೕSೆಂದು ಸ<�e2ೊಂಡು 

	ೌ�	ೆ �ೋ�e ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8)  

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಪ�ನjಾಚಮTೕಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

  

ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�= ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�= ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�= ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�= ----    ಪdೕದpಘ¶�ೋtೇತಂ ಶಕ�jಾಮಧುಸಂಯುತ= | 

ಪಂ`ಾಮೃತVಾ�ನQದಂ ಗೃ7ಾ"ಾ�ಷ��ಾ�2ೇ  || 

(ಪಂ`ಾಮೃತ Vಾ�ನ &ಾಡುUಾಗ 7ಾಲು, vಸರು, ತುಪ�, ^ೇನುತುಪ�, ಸಕ3jೆ, 

ಎಳTೕರು - ಪ��ಸಲ ಒಂದು ಹೂವನು� ಅ*� �ೇ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

ಪಯಃVಾ�= ಪಯಃVಾ�= ಪಯಃVಾ�= ಪಯಃVಾ�= ((((7ಾಲು7ಾಲು7ಾಲು7ಾಲು))))    ----    ಓಂ ಆtಾ@ಯಸ� ಸ�ೕತು �ೇ �ಶ�ತಃ Vೋಮ ವೃಷG�ಂ | 

ಭUಾ Uಾಜಸ@ ಸಂಗ�ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಪಯಃVಾ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ದpVಾ�ನ= ದpVಾ�ನ= ದpVಾ�ನ= ದpVಾ�ನ= ((((vಸರುvಸರುvಸರುvಸರು))))    ----    ಓಂ ದp2ಾ�£Gೕ ಅ2ಾ�ಷಂ §lೊGೕರಶ�ಸ@ Uಾ§ನಃ | 

ಸುರ�Sೋ ಮು�ಾಕರತµಣ ಆಯೂಂa �ಾ�ಷL || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ದpVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಘ¶ತVಾ�ನ= ಘ¶ತVಾ�ನ= ಘ¶ತVಾ�ನ= ಘ¶ತVಾ�ನ= ((((ತುಪ�ತುಪ�ತುಪ�ತುಪ�))))    ----    ಓಂ ಘ¶ತಂ QQ�ೇ ಘ½�ತಮಸ@ dೕTಃ ಘ¶�ೇ���ೋ 

ಘ¶ತಮ��ಾಮ | ಆನುಷ�ಧ&ಾವಹ &ಾದಯಸ� Vಾ�7ಾಕೃತಂ ವೃಷಭ ವ!ಹವ@= | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಘ¶ತVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಮಧುVಾ�ನ=  ಮಧುVಾ�ನ=  ಮಧುVಾ�ನ=  ಮಧುVಾ�ನ=  ((((^ೇನುತುಪ�^ೇನುತುಪ�^ೇನುತುಪ�^ೇನುತುಪ�))))    ----    ಓಂ ಮಧುUಾ�ಾ ಋ�ಾಯ�ೇ ಮಧು)ರಂ� eಂಧವಃ 

| &ಾpwೕನ�ಃ ಸಂ�ೊ�ೕಷpಃ || ಮಧುನಕc ಮು�ೋಶVೋ ಮಧುಮ�ಾ�s�ವ= ರಜಃ | 
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ಮಧು�ೌ@ರಸುcನಃ ��ಾ || ಮಧು&ಾSೊ�ೕ ವನಸ��ಮ�ಧು&ಾ ಅಸುc ಸೂಯ�ಃ | 

&ಾpwೕ	ಾ�£ೕ ಭವಂತು ನಃ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮಧುVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಶಕ�jಾVಾ�ನ= ಶಕ�jಾVಾ�ನ= ಶಕ�jಾVಾ�ನ= ಶಕ�jಾVಾ�ನ= ((((ಸಕ3jೆಸಕ3jೆಸಕ3jೆಸಕ3jೆ))))    ----    ಓಂ Vಾ�ದುಃ ಪವಸ� *Uಾ@ಯ ಜನ<Sೇ Vಾ�ದು�ಂ�ಾ�ಯ 

ಸುಹ�ೕತುSಾ��ೕ | Vಾ�ದುQ��ಾ�ಯ ವರು"ಾಯ UಾಯUೇ ಬೃಹಸ�ತKೕ 

ಮಧು&ಾಂ ಅ�ಾಭ@ಃ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಶಕ�jಾVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಫಲVಾ�ನ= ಫಲVಾ�ನ= ಫಲVಾ�ನ= ಫಲVಾ�ನ= ((((ಎಳTೕರುಎಳTೕರುಎಳTೕರುಎಳTೕರು))))    ----    ಓಂ iಾಃ ಫಲTೕಯ� ಅಫOಾ Tೕiಾ� ಅಫಲ 

ಅಪ�lಾ�iಾಶY ಪ�aೕ¨ೕಃ | ಬೃಹಸ��ಃ ಪ�ಸೂ�ಾVಾcSೋ ಮುಂಚಂ ತ�ಂ ಹಸಃ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಫಲVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಶು�ೊrೕದಶು�ೊrೕದಶು�ೊrೕದಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನ=ಕVಾ�ನ=ಕVಾ�ನ=ಕVಾ�ನ=    ----    ಗಂ	ಾಜಲ= ಮiಾಽಽTೕತಂ ಸುವಣ�ಕಲNೇ efತ= | 

ಸುಗಂಧದ�ವ@ ಸಂಯುಕcಂ ಗೃ7ಾಣ ದು��ಾಪ7ೇ || ಗಂ	ೇ ಚ ಯಮುSೇ ಚವ 

	ೋ�ಾವ� ಸರಸ�� | ನಮ��ೇ eಂಧು 2ಾUೇ� ಜOೇe<� ಕುರು || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಶು�ೊrೕದಕVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಮ7ಾ�lೇಕಮ7ಾ�lೇಕಮ7ಾ�lೇಕಮ7ಾ�lೇಕ (�� ಹೂ�Tಂದ Qೕಸಲು Tೕರನು� 	ೌ�	ೆ ��ೕ!ೕಸುವ ಮೂಲಕ 

ಮ7ಾ�lೇಕವನು� &ಾ�ಸ:ೇಕು) 

ಗಂ	ಾ ಸರಸ��ೕjೇUಾ 2ಾUೇ� ಯಮುSಾ ಜOೈಃ | Vಾ���ಾಽe ಮiಾ �ೇ�ೕ 

ತ�ಾ Nಾಂ�ಂ ಕುರುಷ� �ೕ || ಓಂ ಆ�ೕ �lಾc ಮdೕಭುವಃ �ಾನ ಊ^ೇ� 

ದ�ಾತನ | ಮ7ೇರ"ಾಯ ಚ)Vೇ || dೕ ವಃ �ವತvೕ ರಸಃ | ತಸ@ %ಾಜಯ�ೇ 

ಹನಃ || ಉಶ�ೕ�ವ &ಾತರಃ | ತVಾ< ಅರಂಗ &ಾಮವಃ || ಯಸ@ )iಾಯ §ನ�ಥ | 

ಆ�ೕ ಜನಯ�ಾ ಚ ನಃ || 
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��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮ7ಾ�lೇಕVಾ�ನಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

 

ವಸ�= ವಸ�= ವಸ�= ವಸ�= ((((೨ ೨ ೨ ೨ 	ೆ^ೆ² ವಸ�ಗಳ�	ೆ^ೆ² ವಸ�ಗಳ�	ೆ^ೆ² ವಸ�ಗಳ�	ೆ^ೆ² ವಸ�ಗಳ�))))    ----    �ೕತವಸ�ದ�ಯಂ �ೇ� �ೇವdೕಗ@ಂ ಚ ಮಂಗಳಂ | 

ಶುಭಪ�ದಂ ಗೃ7ಾಣ ತ�ಂ ಹ���ಯ %ಾQT || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ವಸ�ಯು¿<ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

 

ಕಂಕಂಕಂಕಂಚುಕ=ಚುಕ=ಚುಕ=ಚುಕ=    ----    ಕಂಚು8ೕಂ ಉಪವಸ�ಂ ಚ SಾSಾ ರತ���jಾ§ತ= | ಗೃ7ಾಣ ತ�ಂ 

ದಯeಂ�ೋ ಜಗ*ೕಶ�� tಾವ�� || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಕಂಚುಕಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಮಂಗಲದ�Uಾ@¨ಮಂಗಲದ�Uಾ@¨ಮಂಗಲದ�Uಾ@¨ಮಂಗಲದ�Uಾ@¨ (ಅ�aಣ ಕುಂಕುಮ eಂಧೂರ 2ಾ�	ೆ ಬ0  ೆ �`ೊYೕOೆ 2ಾಲುಂಗುರ 

ಅ�aಣ:ೇರು ಮುಂ�ಾದ ಮಂಗಲದ�ವ@ಗಳನು� 	ೌ�	ೆ ಅಪ�"ೆ &ಾಡ:ೇಕು) 

ಹ��ಾ� ಕುಂಕುಮಂ `ೈವ eಂಧೂರಂ ಕಜ²OಾT�ತ= | Vೌ%ಾಗ@ದ�ವ@ಸಂಯುಕcಂ 

ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  ಮಂಗಲದ�Uಾ@¨ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಹ��ಾ�ಚೂಣ�=ಹ��ಾ�ಚೂಣ�=ಹ��ಾ�ಚೂಣ�=ಹ��ಾ�ಚೂಣ�= (ಅ�aಣ*ಂದ ಪx§e) 

Vೌ%ಾಗ@ ಶುಭ�ೇ �ೇ� ಸವ�ಮಂಗಲ�ಾ�T | ಹ��ಾ� �ೇ ಪ��ಾVಾ@Q ಗೃ7ಾಣ 

ಪರ�ೕಶ�� || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  ಹ��ಾ�ಚೂಣ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಕುಂಕುಮಚೂಣ�= ಕುಂಕುಮಚೂಣ�= ಕುಂಕುಮಚೂಣ�= ಕುಂಕುಮಚೂಣ�= ((((ಕುಂಕುಮ*ಂದ ಪx§eಕುಂಕುಮ*ಂದ ಪx§eಕುಂಕುಮ*ಂದ ಪx§eಕುಂಕುಮ*ಂದ ಪx§e))))    

ಕುಂಕು= 2ಾಂ�ದಂ *ವ@ಂ ಸವ�2ಾಯ�ಫಲಪ�ದಂ | ಕುಂಕು�ೕSಾX��ೇ �ೇ�ೕ 

ಗೃ7ಾಣ ವರ�ಾ ಭವ || 
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��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  ಕುಂಕುಮಚೂಣ�= ಸಮಪ�iಾQ | 

eಂಧೂರ=eಂಧೂರ=eಂಧೂರ=eಂಧೂರ= - eಂಧೂರ*ಂದ ಪx§e) 

ಓಂ ಸ Xತ� Xತ�ಂ XತಯಂತಮVೆÀ Xತ�)ತ�ಂ Xತ�ತಮಂ ವdೕ�ಾ= | ಚಂದ�ಂ 

ರ�ಂ ಪ�ರ�ೕರಂ ಬೃಹಂತಂ ಚಂದ� ಚಂ�ಾ��ಗೃ�ಣ�ೇ ಯುವಸ� || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ eಂಧೂರಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಕಜ²ಲ=ಕಜ²ಲ=ಕಜ²ಲ=ಕಜ²ಲ= -  (2ಾ�	ೆಯನು� ��ಹೂvಂದ�ಂದ 	ೌ�ಯ ಕಣುGಗ¤	ೆ ಹಚುYವ�ದು) 

`ಾರುರೂtೇ `ಾರುSೇ�ೆ�ೕ OೋOಾ!ೕ `ಾರುರೂ�¨ೕ | Sೇ�ಾ�ಲಂಕರ"ಾ�ಾ�ಯ 

ಕಜ²ಲಂ �ೇ ದ�ಾಮ@ಹಂ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಕಜ²ಲಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಮಂಗಲಸೂತ�ಸಮಪ�ಣ=ಮಂಗಲಸೂತ�ಸಮಪ�ಣ=ಮಂಗಲಸೂತ�ಸಮಪ�ಣ=ಮಂಗಲಸೂತ�ಸಮಪ�ಣ= (ಮಂಗಲಸೂತ�ವನು� ಅ��ಸ:ೇಕು) 

&ಾಂಗಲ@ಮ¨ಸಂಯುಕcಂ ಮು2ಾcಫಲಸಮT�ತ= | ದತcಂ ಮಂಗಲಸೂತ�= �ೇ 

ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮಂಗಲಸೂತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಯ�ೋಪ�ೕತ=ಯ�ೋಪ�ೕತ=ಯ�ೋಪ�ೕತ=ಯ�ೋಪ�ೕತ= (ಯ�ೋಪ�ೕತ ಸಮ��ಸ:ೇಕು - ಇದರ ಬದಲು 

ಮಂತ�)�ೆಯನು� 7ಾ8) 

ತಪc7ೇಮಕೃತಂ ಸೂತ�ಂ ಮು2ಾc�ಾಮ�ಭೂaತ= | ಉಪ�ೕತQದಂ �ೇ� ಗೃ7ಾಣ 

ತ�ಂ ಶುಭಪ��ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಯ�ೋಪ�ೕತಂ ಸಮಪ�iಾQ | 
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ಆಭರಣ=ಆಭರಣ=ಆಭರಣ=ಆಭರಣ=    ----    TೕOೋತ�ಲ ದಳಶ@�ೕ ರ�ಾ�ಭರಣಭೂa�ೇ | ಗೃ7ಾ"ಾT 

ಮiಾದತcಂ ಗೃಹ@�ಾಂ ರುದ�ವಲ(%ೇ || ಸುವಣ�ಭೂaತಂ *ವ@ಂ 

SಾSಾರತ�ಸುNೆoೕ�ತ= | �ೆ°Oೋಕಭೂa�ೇ �ೇ� ಗೃ7ಾ"ಾಭರಣಂ ಶುಭ= || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಆಭರ"ಾT ಸಮಪ�iಾQ | 

ಗಂಧಗಂಧಗಂಧಗಂಧ    ----    ಚಂದSಾಗರು ಕಪx�ರ ಕಸೂc�ೕ ಕುಂಕು&ಾT�ತಂ | �Oೇಪನಂ ಸುಸNೆ�ೕlೆu 

��ೕತ@ಥ�ಂ ಪ��ಗೃಹ@�ಾಂ | ಗಂಧ�ಾ�jಾಂ ದುjಾಧlಾ�ಂ Tತ@ಪ�lಾu ಕ�ೕa¨ೕಂ | 

ಈಶ��ೕಂ ಸವ�ಭೂ�ಾSಾಂ �ಾQ7ೋ ಪಹ�Kೕ ��ಯಂ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಗಂಧಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಅ)�ೆಅ)�ೆಅ)�ೆಅ)�ೆ (ಮಂ�ಾ�)�ೆಯನು� ಏ�ಸ:ೇಕು) 

ಅ�ಾ�ಾ� ಧವOಾ� �ೇ� Nಾ�ೕiಾ� ತಂಡುOಾ� ಶು%ಾ� | 

ಹ��ಾ�ಕುಂಕುvೕtೇ�ಾ� ಗೃ7ಾಣ �ವವಲ(%ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಅ�ಾ�ಾ� ಸಮಪ�iಾQ | 

ಪ�lಾ�¨ಪ�lಾ�¨ಪ�lಾ�¨ಪ�lಾ�¨ (SಾSಾ�ಧ ಪ�ಮಳ ಹೂಗ¤ಂದ 	ೌ�ಯನು� ಅಲಂಕ�e) 

ಮ�(2ಾ^ಾ§ಕುದು�ೖ ಶYಂಪ2ೈವ�ಕು0 ೖೆಶು%ೈಃ | ಶತಪ�ೆ°ಶY ಕOಾ·jೈಃ 

ತವಕjೋಮ@ಹಂ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ SಾSಾ�ಧ ಪ�ಮಳ ಪ�lಾ�¨ ಸಮಪ�iಾQ | 

 

ಆವರಣಪx^ಾಆವರಣಪx^ಾಆವರಣಪx^ಾಆವರಣಪx^ಾ (ಆವರಣ ಪx^ಾಂಗUಾ[ �ೇವರ tಾದಗಳ�( ಪ�ಷ�ಗಳನು� 

ಪ��dಂದು ಆವರಣಕೂ3 7ಾಕ:ೇಕು) 

�ೕಠಮ�ೆ@ೕ ಪರ�ೇವ�ಾKೖ ��ೕಲ!¡ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ | 
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�ೇವಸ@ Uಾಮtಾಶ��ef�ಾKೖ ಸುವಣ�ವ"ಾ�Kೖ ದುಕೂಲವಸSಾKೖ ಪದ< 

ಹVಾcKೖ �X�ಾ�ಭರಣಭೂa�ಾKೖ ತನು<ಖನ@ಸcOೋಚSಾKೖ ಲಂ ಲ�ೆ¡ೖ ನಮಃ | 

�ೇವಸ@ ದ!ಣtಾಶ��ef�ಾKೖ ದೂUಾ�ದಳNಾ@ಮOಾKೖ �ೕ�ಾಂಬರವಸನKೖ 

ಕುಮುದಹVಾcKೖ ತನು<ಖನ@ಸcOೋಚSಾKೖ ಧಂ ಧjಾKೖ ನಮಃ|| 

  

ಪxUಾ�**)ುಪxUಾ�**)ುಪxUಾ�**)ುಪxUಾ�**)ು - ಕೃ�ೊrೕOಾ3ಯ ನಮಃ | ಮ7ೋOಾ3ಯ ನಮಃ | �ೕjೋOಾ3ಯ 

ನಮಃ | ದುOಾ3ಯ ನಮಃ | ಸರVೊ�ೕOಾ3ಯ ನಮಃ |  

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  ಪ�ಥ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪ�ಥ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪ�ಥ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪ�ಥ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಆ	ೆ�ೕiಾ*�*)ುಆ	ೆ�ೕiಾ*�*)ುಆ	ೆ�ೕiಾ*�*)ುಆ	ೆ�ೕiಾ*�*)ು - Uಾಸು�ೇUಾಯನ ನಮಃ, &ಾಯKೖ ನಮಃ | ಸಂಕಷ�"ಾಯ 

ನಮಃ, ಜiಾKೖ ನಮಃ | ಪ�ದು@&ಾ�ಯ ನಮಃ, ಕೃ�ೆ@ೖ ನಮಃ | ಅTರು�ಾrಯ ನಮಃ, 

Nಾಂ�ೆ@ೖ ನಮಃ 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  *��ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ*��ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ*��ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ*��ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

2ೇಶUಾಯ ನಮಃ, Sಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ, &ಾಧUಾಯ ನಮಃ, 	ೋ�ಂ�ಾಯ 

ನಮಃ,  �ಷುGUೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂಧSಾಯ ನಮಃ,  ���ಕ�&ಾಯ ನಮಃ, 

UಾಮSಾಯ ನಮಃ,  ಹೃa2ೇNಾಯ ನಮಃ,  ಪದ<Sಾ%ಾಯ ನಮಃ,  �ಾvೕದjಾಯ 

ನಮಃ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ  ತೃ�ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂತೃ�ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂತೃ�ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂತೃ�ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಸಂಕಷ�"ಾಯ ನಮಃ, Uಾಸು�ೇUಾಯ ನಮಃ, ಪ�ದು@&ಾ�ಯ ನಮಃ, ಅTರು�ಾrಯ 

ನಮಃ, ಪ�ರುNೆoೕತc&ಾಯ ನಮಃ, ಅ�ೋ)^ಾಯ ನಮಃ, Sಾರeಂ7ಾಯ ನಮಃ, 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 28 

 

ಅಚು@�ಾಯ ನಮಃ, ಜSಾದ�Sಾಯನಮಃ, ಉtೇಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ, ಹರKೕ ನಮಃ, ��ೕ 

ಕೃlಾGಯ ನಮಃ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಚತು�ಾ�ವರಣ ಪx^ಾಂಚತು�ಾ�ವರಣ ಪx^ಾಂಚತು�ಾ�ವರಣ ಪx^ಾಂಚತು�ಾ�ವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಮ�ಾ��ಯ ನಮಃ, ಕೂ&ಾ�ಯ ನಮಃ, ವjಾ7ಾಯ ನಮಃ, Sಾರeಂ7ಾಯ ನಮಃ,  

UಾಮSಾಯ ನಮಃ, %ಾಗ�Uಾಯ ನಮಃ,  jಾ&ಾಯ ನಮಃ,  ಕೃlಾGಯ ನಮಃ, 

ಬು�ಾrಯ ನಮಃ, ಕ�Sೇ ನಮಃ, ಅನಂ�ಾಯ ನಮಃ,  �ಶ�ರೂtಾಯ ನಮಃ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಪಂಚ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪಂಚ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪಂಚ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂಪಂಚ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಅನಂ�ಾಯ ನಮಃ,  Uಾರು"ೆ@ೖ ನಮಃ,  ಬ�7ಾ<"ೇ ನಮಃ,  ಸರಸ��ೆ@ೖ ನಮಃ,   

UಾಯUೇ ನಮಃ,  %ಾರ�ೆ@ೖ ನಮಃ,  ಈಶSಾಯ ನಮಃ,   [�^ಾKೖ ನಮಃ,  

�ೇವVಾ@	ೆ�ೕ ಗರು�ಾಯ ನಮಃ,   Uಾಮ%ಾ	ೇ Vೌಪ"ೆ@ೖ� ನಮಃ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಷlಾuವರಣ ಪx^ಾಂಷlಾuವರಣ ಪx^ಾಂಷlಾuವರಣ ಪx^ಾಂಷlಾuವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಇಂ�ಾ�ಯ ಸುjಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ 

ನಮಃ | 

ಅ	ೆ��ೕ �ೇ^ೋಽpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ 
| 
ಯ&ಾಯ ಧ&ಾ�pಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ 

ನಮಃ | Tಋ೯ತKೕ ರ�ೋpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ 

���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ | ವರು"ಾಯ ಜOಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ 

ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ | ಕು:ೇjಾಯ ಧSಾpಪತKೕ 

ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ | ಈNಾSಾಯ 

ಭೂ�ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ |  
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ಅಧಃ || Nೇlಾಯ ನ	ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ ���ಷುGtಾಷ��ಾಯ 

ನಮಃ | 

ಊಧw�= || ಬ�ಹ<"ೇ ಸತ@Oೋ2ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾ�ಯ ಸಪ�ಗ�7ಾಯ 

���ಷುGtಾಷ��ಾಯ ನಮಃ | ತನ<�ೆ@ೕ || ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಆವರಣ ಪx^ಾಂ 

ಸಮಪ�iಾQ | 

 

ಅಂಗಪxಜಅಂಗಪxಜಅಂಗಪxಜಅಂಗಪxಜ (ಹೂವ� 	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

ಓಂ 2ೈOಾಸUಾeSೆ@ೖ ನಮಃ tಾ�ೌ ಪxಜiಾQ (2ಾಲು) 

ಓಂ ಪವ��ೆ@ೖ ನಮಃ ಗುOೌ³ ಪxಜiಾQ (2ಾ�ನ ಗಂಟು) 

ಓಂ [�^ಾKೖ ನಮಃ ಜಂMೕ ಪxಜiಾQ (vಳ2ಾಲು) 

ಓಂ Oೋಕಚಂ*�2ಾKೖ ನಮಃ ^ಾನುTೕ ಪxಜiಾQ (ಮಂ*) 

ಓಂ �ೕ�ಾಂವಧjಾKೖ ನಮಃ ಊರೂ ಪxಜiಾQ (�ೊ�ೆ) 

ಓಂ ಸ3ಂದ&ಾ�ೆ�ೕ ನಮಃ ಕnೕಂ ಪxಜiಾQ (Vೊಂಟ) 

ಓಂ 2ಾ�ಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ Sಾ�ಂ ಪxಜiಾQ (7ೊಕ3ಳ�) 

ಓಂ 2ೌಮKೖ� ನಮಃ ಉದರ= ಪxಜiಾQ (7ೊzೆ�) 

ಓಂ ಕುಂಭಸcSೆ@ೖ ನಮಃ ಸcSೌ ಪxಜiಾQ (ಕುಚಗಳ�) 

ಓಂ ಚತುಭು�^ಾKೖ ನಮಃ ಭು^ಾ� ಪxಜiಾQ (ಭುಜಗಳ�) 

ಓಂ Tೕಲಕಂಠ��iಾKೖ ನಮಃ ಕಂಠ  ಪxಜiಾQ (ಕು�c	ೆ) 

ಓಂ ಸುಮು�ಾKೖ ನಮಃ ಮುಖಂ ಪxಜiಾQ (ಮುಖ) 

ಓಂ ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ ಔlೌu ಪxಜiಾQ (ತುnಗಳ�) 

ಓಂ ಸುSಾe2ಾKೖ ನಮಃ Sಾe2ಾಂ ಪxಜiಾQ (ಮೂಗು) 
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ಓಂ ಉತ�Oಾ�ೈKೖ ನಮಃ Sೇತ�ಂ ಪxಜiಾQ (ಕಣುGಗಳ�) 

ಓಂ �ಾಟಂಕ�ಾ�"ೆ@ೖ ನಮಃ ಕ"ೌ� ಪxಜiಾQ (8�ಗಳ�) 

ಓಂ Oೋಕವಂ*�ಾKೖ ನಮಃ �ರಃ ಪxಜiಾQ (ತOೆ) 

ಓಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ಸUಾ�ಂಗಂ ಪxಜiಾQ (ಎOಾ( ಅಂಗಗಳ�) 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಅಂಗಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ 

  

ಅಥ ಪತ�ಪx^ಾಅಥ ಪತ�ಪx^ಾಅಥ ಪತ�ಪx^ಾಅಥ ಪತ�ಪx^ಾ - (ಪ�ೆ�ಗಳನು� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

ಓಂ &ಾಯKೖ ನಮಃ | &ಾXೕಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ ಸವ�ಜನಸಂರ!"ೆ@ೖ ನಮಃ | Vೇವಂ�2ಾಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ �ವ��iಾKೖ ನಮಃ | �ಲ�ಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ 7ೇಮವ�ೆ@ೖ ನಮಃ | ಕರ�ೕರಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಕಣ[Oೆ ಪ�ೆ�) 

ಓಂ ಕ�ಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ | ದವನಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ &ಾಲಯಚಲUಾeSೆ@ೖ ನಮಃ | ಮರುವಕಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಮರುಗ ಪ�ೆ�) 

ಓಂ ಮ7ಾ	ೌKೖ� ನಮಃ | ಪ�ಜತಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ [�^ಾಸು�ಾKೖ ನಮಃ | [�ಮ�(2ಾಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (:ೆಟ�ದ ಮ�(	ೆ 

ಪ�ೆ�) 

ಓಂ ಕಮOಾ�ೆ�ೖ ನಮಃ | ಕಮಲಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ | ಚೂತಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (&ಾ�ನ ಎOೆ) 

ಓಂ ದು	ಾ�Kೖ ನಮಃ | &ಾXೕಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || 

ಓಂ &ಾಯKೖ ನಮಃ | ಶQೕಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಬT� ಎOೆ) 

ಓಂ 2ೌ&ಾKೖ� ನಮಃ | �ೕಜಪxರಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (&ಾದಳ[ಡದ ಎOೆ) 
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ಓಂ ಬು*r�ಾKೖ ನಮಃ | �ಾ�Qೕಪತ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (�ಾ¤ಂ:ೆ ಪ�ೆ�) 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ SಾSಾ�ಧ ಪ�ಮಳ ಪ�ಾ�¨ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಅಥ ಪ�ಷ�ಪx^ಾ ಅಥ ಪ�ಷ�ಪx^ಾ ಅಥ ಪ�ಷ�ಪx^ಾ ಅಥ ಪ�ಷ�ಪx^ಾ - (ಹೂವನು� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

ಓಂ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ | ^ಾ�ಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (^ಾ§) 

ಓಂ ಜಗSಾ<�ೆ��ೖ ನಮಃ | ಮ�(2ಾಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಮ�(	ೆ) 

ಓಂ [�^ಾKೖ ನಮಃ | [�ಮ�(2ಾಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (:ೆಟ�ದ ಮ�(	ೆ) 

ಓಂ ಕ�ಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ | 2ೇತ8ೕಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (2ೇದ	ೆ) 

ಓಂ ಕಮOಾKೖ ನಮಃ | ಕಮಲಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಕಮಲ) 

ಓಂ `ಾಮುಂ�ಾKೖ ನಮಃ | ಚಂಪಕಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (ಸಂ�	ೆ) 

ಓಂ ಗಂಧವ�Vೇ��ಾKೖ ನಮಃ | tಾ�^ಾತಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (tಾ�^ಾತ) 

ಓಂ ಬು*rತ�ಾ��&ಾTSೆ@ೖ ನಮಃ | Nೆ�ೕತVೇವಂ�2ಾಪ�ಷ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ || (�¤ 

Vೇವಂ�	ೆ) 

ಓಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ | SಾSಾ�ಧ ಪ�ಮಳ ಪ�lಾ�¨ ಸಮಪ�iಾQ ||  

  

ಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾಅಥ Sಾಮಪx^ಾ - (ಹೂವನು� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) 

ಓಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ | ಓಂ 2ಾ�ಾ@�Sೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಉ&ಾKೖ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭ�ಾ�Kೖ ನಮಃ | ಓಂ 7ೈಮವ�ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಈಶ�Kೖ� ನಮಃ | ಓಂ ��ೕ 

ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ NಾಕಂಬKೖ� ನಮಃ | ಓಂ ಮೃ�ಾ"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ 

ಚಂ�2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ [�^ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ �ೕನ2ಾತ<^ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ 

:ಾ�7ೆÂೖ ನಮಃ | ಓಂ &ಾ7ೇಶ�Kೖ� ನಮಃ | ಓಂ 2ಾ¤2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ UೈಷGUೆ@ೖ 
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ನಮಃ | ಓಂ �ಾ!"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಪವ�ತSಾಪ��ೆ��ೖ ನಮಃ | ಓಂ tಾವ��ೆ@ೖ ನಮಃ | 

ಓಂ `ಾಮುಂ�ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ Tೕಲಕಂಠಪ�ೆ��ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣSಾಕೃತK ನಮಃ 

| ಓಂ �Uಾ�ೆÃ2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂ�ೋಪದ�ವSಾ�Sೆ@ೖ ನಮಃ |   

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ Sಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಅಥ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾಅಥ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾಅಥ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾಅಥ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾ (ಹೂವನು� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�	ೆ ಸಮ��ಸ:ೇಕು) – 

ಪ��dಂದು Sಾಮದ vದಲು ’’’’ಓಂಓಂಓಂಓಂ’’’’ ಎಂದು, Sಾಮದ 2ೊSೆಯ�( ’’’’ನಮಃನಮಃನಮಃನಮಃ’’’’ ಎಂದು 

Vೇ�e2ೊಂಡು ಅಚ�Sೆ&ಾ�) 

�UಾKೖ Sಾ&ಾ�<2ಾKೖ ಬು*rತ�ಾ��&ಾTSೆ@ೖ 

tಾವ��ೆ@ೖ ಮ7ಾ&ಾKೖ 2ಾ�ಾ@ಯKೖ 

ಅಂ�2ಾKೖ Vೌ%ಾಗ@�ಾ�ೆ@ೖ �ಾಂಪತ@ಪ��ಾKೖ 

ಭ2ಾcಽ�ೕಷc�ಾKೖ ಲ��ಾKೖ ಆದ@ಂತರ��ಾKೖ 

ಅಹಂ2ಾರತ�ಾ��&ಾTSೆ@ೖ ಸಮಸcOೋಕಜನSೆ@ೖ ಉ&ಾKೖ 

ಮಂಗಲಸ�ರೂtಾKೖ [�^ಾKೖ �ಲ� ಪx§�ಾKೖ 

�ೕನ2ಾತ<^ಾKೖ *ೕನರ!"ೆ@ೖ ಚಂದ�Nೇಖjಾ�ಾ�ಂ	ೆ@ೖ 

ಶ�Nೇಖರಮನಃ��iಾKೖ ತನುಮ�ಾ@Kೖ ಅಪjಾ§�ಾKೖ 

2ಾOೆ@ೖ 7ೇಮವ�ೆ@ೖ ಈಶ�Kೖ� 

��OೋಚSಾKೖ ಈಷಣತ�ಯಮು2ಾcKೖ ಸUೇ�ಶ�Kೖ� 

ಪರ&ಾನಂದ�ಾ�Sೆ@ೖ ಆನಂದ�	ಾ�7ಾKೖ 7ಾTವೃ*r�ವ§��ಾKೖ 

ಚೂ�ಾಮ¨ಭೂa�ಾKೖ �UಾKೖ ಭUಾSೆ@ೖ 

ರು�ಾ�"ೆ@ೖ ಭವjೋಗM��ೖ ಮೃ�ಾ"ೆ@ೖ 
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ಭಕcVೇUಾ@Kೖ ಭ8cಗ&ಾ@Kೖ ಭ8c�ಾ�ೆ�ೕ 

ಸುUೇNಾKೖ ಸವ�ಮಂಗOಾKೖ ಅಪ"ಾ�Kೖ 

�ಾ�ಾಯ"ೆ@ೖ ��ಾ@ಪ��ಾ�Sೆ@ೖ ಇಂದ�Vೇ��ಾKೖ 

%ಾರೂtಾKೖ �ಶ�ರೂtಾKೖ ಶತೃಸಂಹ�ೆ�ೕ� 

jಾ2ೇಂದುವದSಾKೖ �NಾOಾ�ೆ�ೖ ಕೃಷGUೇ"ೆ@ೖ 

ಗ"ೇಶಜನSೆ@ೖ ಗಂ�ೕರOೋಚSಾKೖ ಸ�ೆ@ೖ 

ಗಭ�ಪ��ಾKೖ ಗಭ�Nೆoೕಕನು�ೆ ಗಭ�	ೋtೆ�ೕ 

ಹರವಲ(%ಾKೖ ಸಂತ�ಪ��ಾKೖ �UಾಹVೌ%ಾಗ@ಪ��ಾ

�ೆ° 

	ೋ�ಾಯ ಗ"ಾ@Kೖ ಗಂ�ೕರSಾಭKೕ 

ಏಕಸ�ರೂtಾKೖ ಕOಾ·ರಭೂa�ಾKೖ �ಾಂಪತ@ಸುಖಪ��ಾ�ೆ�ೕ 

ಆಯು�ಾ��ೆ�ೕ Vೌಮಂಗಲ@ಪ��ಾ�ೆ�ೕ �&ಾಲಯತನiಾKೖ 

8ೕ���ಾKೖ ��ಆಮಮಂತ�^ಾಪ2ಾ

Kೖ 

Sಾjಾಯಣಪದಮಧುtಾ

Kೖ 

ಅಮರಗಣವಂ*�ಾKೖ ಗಜಗಮSಾKೖ ಪರಮtಾವSೆ@ೖ 

ಪ�ಣ@ಫಲಪ��ಾ�Sೆ@ೖ ಪನ�ಗUೇ"ೆ@ೖ 2ೋ8ಲಸ�jಾKೖ 

ಪ�ಸನ�ವದSಾKೖ ಮು2ಾcಫಲ7ಾರಧjಾKೖ ಸುರಪx§�ಾKೖ 

ಮ�(2ಾ*ಪ�ಷ�ಸುಗಂpSೆ@ೖ ಸ�ಗ�ಜSಾjಾ�ಾ@Kೖ ಪ�ಂಡ�ೕ2ಾ�ಾKೖ 

ಪ�ಂದÆ�ೕ2ಾ�ಾಭ2ಾcKೖ ಔ�ಾiಾ�*ಗುಣಯು2ಾc

Kೖ 

Xಂ��ಾKೖ 

ಕಮOಾKೖ ಭೂ��ಾ�ೆ�ೕ tಾtಾಪ7ಾKೖ 
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ಪ�ಣ@ಸ�ರೂtಾKೖ Nಾಂ�ರೂ�"ೆ@ೖ ದ�ಾಧwರ%ೇದVಾಧSಾ

Kೖ 

ಜನ<ಮೃತು@ಜjಾjೋಗಭಂಜ

SಾKೖ 

ಅ�ಷಡ�ಗ�Sಾ�Sೆ@ೖ Tತ@iೌವನಮಂಗOಾ

Kೖ 

ಮ7ೇಶಯುಕcನಟನತತ�jಾKೖ ಉತ�Oಾ�ೆ�ೖ Tೕಲಕಂಠ��iಾKೖ 

ಮ7ಾ	ೌKೖ� ಗಂಧವ�Vೇ��ಾKೖ `ಾಮುಂ�ಾKೖ 
 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ |  
 

ಅಥ �ೋರಗ�ಂsಪx^ಾಅಥ �ೋರಗ�ಂsಪx^ಾಅಥ �ೋರಗ�ಂsಪx^ಾಅಥ �ೋರಗ�ಂsಪx^ಾ (ಹ*Sಾರು ಗಂಟುಗ¤ರುವ �ಾರ2ೆ3 ಒಂ�ೊಂದು 

Sಾಮಗ¤ಂದ ಮಂ�ಾ�)�ೆಯನು� 7ಾ8) 

�UಾKೖ ನಮಃ ಪ�ಥಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ *��ೕಯಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ರು�ಾ�"ೆ@ೖ ನಮಃ ತೃ�ೕಯಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

[�^ಾKೖ ನಮಃ ಚತುಥ�ಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

2ಾಂ�ಾKೖ ನಮಃ ಪಂಚಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಹರ2ಾಂ�ಾKೖ ನಮಃ ಷಷuಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

eಂ7ಾಸSಾKೖ ನಮಃ ಸಪcಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಅಂ�2ಾKೖ ನಮಃ ಅಷcಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

�Nಾಲವ)ಸfOಾKೖ ನಮಃ ನವಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

Oೋಕ�ಾ�"ೆ@ೖ ನಮಃ ದಶಮಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಕುಂಭಸfSೆ@ೖ ನಮಃ ಏ2ಾದಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 
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Tೕಲಕಂಠ��iಾKೖ ನಮಃ �ಾ�ದಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಮಂದe<�ಾKೖ ನಮಃ ತ�dೕದಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಉತ�Oಾ�ೆ�ೖ ನಮಃ ಚತುದ�ಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

Oೋಕವಂ*�ಾKೖ ನಮಃ ಪಂಚದಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ Nೆoೕಡಶಗ�ಂsಂ ಪxಜiಾQ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ �ೋರಗ�ಂsಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 
 

ಧೂಪಧೂಪಧೂಪಧೂಪ    ----    ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮSೋಹರ= | ಕ�Oಾ 

ಘ¶ತಸಂಯುಕcಂ ಧೂ�ೕಯಂ ಪ��ಗೃಹ@�ಾಂ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಧೂಪ&ಾಘ�ಪiಾQ | 

ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ಏ2ಾ�� ----    Vಾಜ@ಂ ��ವ�� ಸಂಯುಕcಂ ವT·Sಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ 

ಮಂಗಳಂ *ೕಪಂ �ೆ°Oೋಕ �Qjಾಪಃ || ಭ2ಾ¬ *ೕಪಂ ಪ�ಯ`ಾ Q �ೇUಾಯ 

ಪರ&ಾತ<Sೆ �ಾ��&ಾಂ ನರ2ಾ�ೊÇೕjಾ*�ವ@^ೊ@ೕ� ನvೕಸುc�ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಏ2ಾ�� *ೕಪಂ ದಶ�iಾQ | 

SೈUೇದ@=SೈUೇದ@=SೈUೇದ@=SೈUೇದ@=    ----    (SೈUೇದ@ವನು� vದಲು ಪರ&ಾತ<T	ೆ, ನಂತರ ಲ!¡ೕ�ೇ�ಗೂ, 

ಆ�ೕOೆ Uಾಯು�ೇವ�ಗೂ ಸಮಪ�"ೆ &ಾ�, ಆನಂತರ ಪ��ೆ@ೕಕ ತzೆ�ಯ�( 

&ಾ�ದದ ಪ�ಾಥ�ಗಳSೆ�Oಾ( ಬ�e2ೊಂಡು 	ೌ�	ೆ SೈUೇದ@ &ಾಡ:ೇಕು) 

SೈUೇದ@= ಷಡ�Vೋtೇತಂ ದpಮ�ಾ�ಜ@ಸಂಯುತ= | SಾSಾಭ)ಫOೋtೇತಂ 

ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ || 

ಅನ�= ಚತು��ಧಂ Vಾ�ದು ರVೈಃ ಷ�Pಃ ಸಮT�ತಂ | ಭ)�%ೋಜ@ಸ&ಾಯುಕcಂ 

SೈUೇದ@ಂ ಪ��ಗೃಹ@�ಾ= || 
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 ಓಂ ಭೂಭು�ವ ಸ�ಃ | ಸತ@ಂತ��ೇ�ನ ಪ�aಂ`ಾQ (ಎಂದು 7ೇ¤ದ ನಂತರ Qೕಸಲು 

Tೕರನು� 2ೈಯ�( 7ಾ82ೊಂಡು SೈUೇದ@2ೆ3 ಸುತುcಗn�) 

’ಅಮೃ�ೋಪಸcರಣಮe Vಾ�7ಾ’ ಎಂದು Tೕರನು� �ೇ�	ೆ �ೋ�e ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 

��. 

 (ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತ� 7ೇ¤2ೊಂಡು ಪ��dಂದು :ಾ�ಯೂ Tೕರನು� ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 

��) 

ಓಂ tಾ�"ಾತ<Sೇ ��ೕ ಅTರು�ಾrಯ Vಾ�7ಾ | 

ಓಂ ಅtಾSಾತ<Sೇ ��ೕ ಪ�ದು&ಾ�ಯ Vಾ�7ಾ | 

ಓಂ Uಾ@Sಾತ<Sೇ ��ೕ ಸಂಕಷ�"ಾಯ Vಾ�7ಾ | 

ಓಂ ಉ�ಾತ<Sೇ ��ೕ Uಾಸು�ೇUಾಯ Vಾ�7ಾ | 

ಓಂ ಸ&ಾSಾತ<Sೇ ��ೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ Vಾ�7ಾ | 

ಓಂ ಬ�ಹ<¨ಮ ಆತ<ಽಮೃತ�ಾ�ಯ  Vಾ�7ಾ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ SೈUೇದ@ಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

 

tಾTೕಯ=tಾTೕಯ=tಾTೕಯ=tಾTೕಯ=    ----    ಘನVಾರಸುಗಂ�ೇನ Q��ತಂ ಪ�ಷ�Uಾeತ= | tಾTೕಯಂ 

ಗೃಹ@�ಾಂ �ೇ� �ೕತಲಂ ಸುಮSೋಹರ= || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ tಾTೕಯಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

(ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತ� 7ೇ¤2ೊಂಡು ಪ��dಂದು :ಾ�ಯೂ Tೕರನು� ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 

��) 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಉತcjಾ�ೕಶನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಅಮೃ�ಾ��ಾನಮe ಹಸcಪ��ಾಲನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 
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ಮುಖಪ��ಾಲನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಕjೋದ�ತ�Sಾ�ೇ� ಚಂದನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಆಚಮನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಫOಾTಫOಾTಫOಾTಫOಾT    ----    �ೕಜಪxjಾಮ�ಪನಸಖಜೂ��ಕದ�ೕಫಲ= | Sಾ�2ೇಲಫಲಂ *ವ@ಂ 

ಗೃ7ಾಣ �ವವಲ(%ೇ || SಾSಾ�ಧ ಫOಾT ಸಮಪ�iಾQ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಫOಾT ಸಮಪ�iಾQ | 

(ಎOಾ( ಹಣುGಗಳನು� SೈUೇದ@ TUೇದನ &ಾ�) 

�ಾಂಬೂಲ=�ಾಂಬೂಲ=�ಾಂಬೂಲ=�ಾಂಬೂಲ= (ಎOೆ ಅ�2ೆಗಳನು� SೈUೇದ@ &ಾ�) 

ಪx[ೕಫಲಸ&ಾಯುಕcಂ Sಾಗವ�(ೕದOೈಯು�ತ= | ಕಪx�ರಚೂಣ�ಸಂಯುಕcಂ 

�ಾಂಬೂಲ= ಪ��ಗೃಹ@�ಾ= || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ �ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ದ!"ಾ� ದ!"ಾ� ದ!"ಾ� ದ!"ಾ� - (ದ!"ೆಯನು� ಸಮ��e�) 

ಸುವಣ�ಂ ಸವ��ಾತೂSಾಂ Nೆ�ೕಷuಂ �ೇ� ಚ ತತ��ಾ | ಭಕ¬ ದ�ಾQ ವರ�ೇ 

ಸ�ಣ�ವೃa�ಂ ಚ �ೇ� �ೕ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಸುವಣ�ಪ�ಷ�ದ!"ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

ಮಂಗಲTೕjಾಜನ=ಮಂಗಲTೕjಾಜನ=ಮಂಗಲTೕjಾಜನ=ಮಂಗಲTೕjಾಜನ=    ----    Tೕjಾಜನಂ ಸುಮಂಗಲ@ಂ ಕಪx�jೇಣ ಸಮT�ತ= | 

ಚಂ�ಾ�ಕ�ಬ��ಸದೃಶಂ ಗೃ7ಾಣ ದು��ಾಪ7ೇ || 

ಓಂ ��Kೕ ^ಾತಃ ��ಯ ಆT�iಾಯ ��ಯಂ ವdೕ ಜ�ತೃ%ೊ@ೕ ದ�ಾ� | ��ಯಂ 

ವVಾSಾ ಅಮೃತತ�&ಾಯ� ಭವಂ� ಸ�ಾ@ ಸQ�ಾ �ತ�ೌ� || 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 

 

 ಪ�ಟ 38 

 

��ಯ ಏUೈನಂ ತX �iಾ &ಾದ�ಾ� | ಸಮcತಮೃ`ಾ ವಷತತ@ಂ ಸಮc�ೆ@ೖ 

ಸಂpೕಯ�ೇ ಪ�ಜiಾ ಪಶು�ಯ� ಏವಂ :ೇದ || 

ಘ¶ತವ�� ಸಹVೆ°ಶY ಕಪx�ರಶಕOೈಸc�ಾ | Tೕjಾಜನಂ ದಶ�iಾQ ಗು�7ಾಣ 

ಈಶವಲ(%ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮಂಗಲTೕjಾಜನಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಮಂತ�ಪ�lಾ�ಂಜ�ಮಂತ�ಪ�lಾ�ಂಜ�ಮಂತ�ಪ�lಾ�ಂಜ�ಮಂತ�ಪ�lಾ�ಂಜ�    ----    ನಮVೆcೕ ಸವ�Oೋ2ಾSಾಂ ಜನSೆ@ೖ ಪ�ಣ@ಮೂತ�Kೕ | 

ನಮVೆcೕ 	ೌ� ಕOಾ@¨ ನಮVೆcೕ ಶಂಕರ��Kೕ || 2ೈOಾಸSಾಥ ವಲ(%ೇ 

ಶಂಕರ��ಯ%ಾQT | ರುದ���Kೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಸು��ೕ�ಾಭವಸವ��ಾ|| 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಮಂತ�ಪ�lಾ�ಂಜ�ಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

jಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾjಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾjಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾjಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾ    ----    ಛತ�`ಾಮರವ@ಜನದಪ�ಣನೃತ@[ೕತUಾ�ಾ@ಂ�ೋ�2ಾ* 

ಸಮಸcjಾ^ೋಪ`ಾರ� ಸಮಪ�iಾQ | 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ jಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | (ಮಂ�ಾ�)�ೆ 

ಮತುc ಹೂವನು� ಸಮ��e) 

ಪ�ದ!"ಾಪ�ದ!"ಾಪ�ದ!"ಾಪ�ದ!"ಾ (ಕTಷu ೩ ಪ�ದ!"ೆಯನು� 7ಾಕ:ೇಕು) 

iಾT 2ಾT ಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರಕೃ�ಾT ಚ | �ಾT �ಾT ಪ�ಣಶ@ಂ� ಪ�ದ!"ಾ 

ಪ�ೇ ಪ�ೇ || ಪ�ದ!ಣತ�ಯಂ �ೇ�ೕ ಪ��ೆ�ೕನ ಮiಾ ಕೃತಂ | �ೇನ tಾtಾT 

ಸUಾ�¨ ವ@�ೕಹತು ಸ�ಾ ಮಮ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಪ�ದ!"ಾ ನಮVಾ3ರ� ಸಮಪ�iಾQ | 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 
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ನಮVಾ3jಾಃನಮVಾ3jಾಃನಮVಾ3jಾಃನಮVಾ3jಾಃ    ----    ನಮVೆcೕ OೋಕಜನT ಸಮVೆcೕ �ವವಲ(%ೇ | ಹರ2ಾಂ�ೇ ನಮVೆcೕಽಸುc 

�ಾ�� &ಾಂ ದುಃಖVಾಗjಾL || ನಮVೆcೕ �ೇ� ಕOಾ@¨ ನಮVೆcೕ �ಶ�ವಂ*�ೇ | 

ನvೕ ಭ2ಾc��Sಾ�Sೆ@ೖ ಭUಾSೆ@ೖ �ೇ ನvೕ ನಮಃ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ನಮVಾ3jಾ� ಸಮಪ�iಾQ | 

 

ಪx"ಾ�ಫಲVಾfಪನ=ಪx"ಾ�ಫಲVಾfಪನ=ಪx"ಾ�ಫಲVಾfಪನ=ಪx"ಾ�ಫಲVಾfಪನ=    ----    (ವ�ತದ ಸಂಪxಣ��ೆ	ಾ[ �ೇ�ಯ ಬಲ%ಾಗದ�( ಜುಟು� 

�ಂ*ರುವಂ�ೆ �ೆಂ[ನ2ಾ�ಯನು� ಇಡ:ೇಕು) 

ಇದಂ ಫಲಂ ಮiಾ �ೇ� Vಾf�ತಂ ಪ�ರತಸcವ | �ೇನ �ೕ ಸಕOಾವ�cಭ�ಜ²ನ<T 

ಜನ<T || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ ಪx"ಾ�ಫಲಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

tಾ��ಾ�ನtಾ��ಾ�ನtಾ��ಾ�ನtಾ��ಾ�ನ - (2ೈಗಳನು� ^ೋ�e tಾ�s�ಸ:ೇಕು) ಕ�lಾ@�Q ವ�ತಂ �ೇ� ತ�ದP2ಾ¬ 

ತ�ತ�jಾಯ"ಾ | UಾಂÉತಂ �ೇ�ೕ �ೕ Tತ@ಂ ತ�� ಭ8cಮಚಂಚOಾ= | ಪ�ತ� 

�ೇ� ಧನಂ �ೇ� Vೌ%ಾಗ@ಂ �ೇ� ಸುವ��ೇ | ಅSಾ@ಂಶY ಸವ�2ಾ&ಾಂಶY �ೇ� 

�ೇ� ನvೕಽಸುc�ೇ || 

��ೕ ಸ�ಣ�	ೌKೖ� ನಮಃ tಾ��ಾ�Sಾಂ ಸಮಪ�iಾQ | 

  

ಅ�ಾ �ೋರಬಂಧನಂಅ�ಾ �ೋರಬಂಧನಂಅ�ಾ �ೋರಬಂಧನಂಅ�ಾ �ೋರಬಂಧನಂ (�ಾರವT� 2ೈಯ�( ��ದು2ೊಂಡು ಈ ಮಂತ�ವನು� 7ೇ¤�) 

ಭಕc��Kೕ ಮ7ಾ�ೇ� ಸUೈ�ಶ�ಯ�ಪ��ಾ�T | ಸೂತ�ಂ �ೇ �ಾರ�lಾ@Q 

ಮ&ಾಽ�ೕಷ�ಂ ಸ�ಾ ಕುರು ||  

(	ೌ�ೕ�ಾರವನು� ಬಲ	ೈ	ೆ ಕn�e2ೊಳ�¦Uಾಗ ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತ�ವನು� 7ೇಳ:ೇಕು) 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 
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ಕ�lಾ@Q ವ�ತಂ �ೇ� ತ�ದP2ಾ¬ ತತ�jಾಯ"ಾಕ�lಾ@Q ವ�ತಂ �ೇ� ತ�ದP2ಾ¬ ತತ�jಾಯ"ಾಕ�lಾ@Q ವ�ತಂ �ೇ� ತ�ದP2ಾ¬ ತತ�jಾಯ"ಾಕ�lಾ@Q ವ�ತಂ �ೇ� ತ�ದP2ಾ¬ ತತ�jಾಯ"ಾ | ಸೂತ�ಂ ಬ�ಾ�Q ಸುಭ	ೇ ಸೂತ�ಂ ಬ�ಾ�Q ಸುಭ	ೇ ಸೂತ�ಂ ಬ�ಾ�Q ಸುಭ	ೇ ಸೂತ�ಂ ಬ�ಾ�Q ಸುಭ	ೇ 

ಸವ�ಸಂಪತ�ಮೃದr Kೕಸವ�ಸಂಪತ�ಮೃದr Kೕಸವ�ಸಂಪತ�ಮೃದr Kೕಸವ�ಸಂಪತ�ಮೃದr Kೕ || 

(ಈ ಮಂತ�*ಂದ �ಾರವನು� �ೇ�ಯ ಹ�cರ ಒಂದT�ಟು�, �ಾಂಬೂಲ ದ!�"ೆ ಸ�ತ 

ಮ�ೊcಂದು �ಾರವನು� ಮು�ೆÊ�ೆ	ೆ 2ೊಟು�, �ಾನು 2ೈಯ�( ಫಲ ��ದು2ೊಂಡು 

ಪ��ಂದ ಕn�e2ೊಳ¦:ೇಕು) 

  

ಸ&ಾಪನ=ಸ&ಾಪನ=ಸ&ಾಪನ=ಸ&ಾಪನ= (Qೕಸಲು Tೕರು ಮತುc ಮಂ�ಾ�)�ೆಗಳನು� 2ೈ	ೆ 7ಾ82ೊಂಡು 

ಅಘ@�tಾ�ೆ	ೆ �ಡ:ೇಕು)  

ಯಸ@ ಸ��ಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8�iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣ�ತಂ 

iಾ� ಸ�ೊ@ೕ ವಂ�ೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತ��ೕನಂ 8�iಾ�ೕನಂ ಭ8c�ೕನಂ 

ರ&ಾಪ�ೇ | ಯತೂ�§ತಂ ಮiಾ �ೇ� ಪ�ಪxಣ�ಂ ತದಸುc �ೕ || ಅSೇನ 

ಸ�ಣ�	ೌ� ಪxಜSೇನ ಭಗUಾ� ��ೕ%ಾರ�ೕ  ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ �� 

ಲ!¡ೕSಾjಾಯಣಃ ��ಯ�ಾಂ ��ೕ�ೋಭವತು ||  

��ೕ ಕೃlಾGಪ�ಣಮಸುc || 

  

ಅಥ Uಾಯನ�ಾನ=ಅಥ Uಾಯನ�ಾನ=ಅಥ Uಾಯನ�ಾನ=ಅಥ Uಾಯನ�ಾನ=    ----    Uಾಯನ�ಾನ2ಾ3[ :ಾ0ೆಎOೆ ಅಥUಾ ಪ�ಾ�ವ¤ ಎOೆಯ�( 

ಅಧ� Vೇರು ಅ83 7ಾ8, etೆ� ಇರುವ ೨ (ಎರಡು) �ೆಂ[ನ2ಾ�, ಐ�ೈದು �ೕ0 @ೆ�ೆOೆ, 

ಅ�2ೆ ಮತುc ಹಣುGಗಳನು� ಅ83ಯ �ೕ��e (etೆ� �ೆ	ೆದ ಆiಾ ಪ��ೇಶದ 

ಆಚರ"ೆಯಂ�ೆ) ಎರಡು �ೆಂ[ನ2ಾ�ಯ 2ೆಳ[ರುವ �ೕ0 @ೆ�ೆOೆಯ �ೕOೆ ಯ�ಾಶ8c 

ದ!"ೆಯT�ಟು� ಇSೊ�ಂದು ಕು�-:ಾ0ೆKOೆಯನು� ಅದರ �ೕOೆ ಮುXY, :ಾ�ಹ<ಣರನು� 
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 ಪ�ಟ 41 

 

ಪxUಾ��ಮುಖUಾ[ ಕೂ�e, ಯಜ&ಾನನು ಉತcjಾ�ಮುಖUಾ[ Tಂತು Uಾಯನ 

ಪ�ಾಥ�ವನು� ವ�ತ ಸಂಪxಣ��ೆ	ಾ[ ಪ�lಾ�)�ೆಗ¤ಂದ ಪx§ಸ:ೇಕು.  

( ನಂತರ ನvೕಽಸc±ನಂ�ಾಯ ಮಂತ� 7ೇ¤ :ಾ�ಹ<ಣರ ತOೆ	ೆ ಅ)�ೆಗಳನು� 7ಾ8, 

ಅವರು ಕು¤ತ ಆಸನ2ೆ3 ಅ)�ೆಗಳನು� 7ಾ8�. tಾದ@, ಅಘ@�, ಆಚಮನ, ಗಂಧ, ಅ)�ೆ 

ಹೂಗಳನು� Tೕ� ನಂತರ ಈ ಮಂತ� 7ೇಳ��ಾc Uಾಯನ�ಾನ 2ೊಡ:ೇಕು.) 

  

ಆಚಮನ, tಾ�"ಾiಾಮ ಮತುc ಸಂಕಲ�ಗಳನು� &ಾ�. 

  

ಕೃತಸ@ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕವ�ತಸ@ ಸಂಪxತ@�ಥ�ಂ :ಾ�ಹ<"ಾಯ Uಾಯನ�ಾನಂ, 

ಸುUಾeSೆ@ೖ ಶoಪ�Uಾಯನ�ಾನಮಹಂ ಕ�lೆ@ೕ || 

(ಎಂದು 7ೇ¤ ಮಂ�ಾ�)�ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು� ಅಘ@�tಾ�ೆ�	ೆ 7ಾ8) 

ನಂತರ ನvೕಽಸc±ನಂ�ಾಯ ಮಂತ� 7ೇ¤ :ಾ�ಹ<ಣರ ತOೆ	ೆ ಅ)�ೆಗಳನು� 7ಾ8, 

ಅವರು ಕು¤ತ ಆಸನ2ೆ3 ಅ)�ೆಗಳನು� 7ಾ8�. tಾದ@, ಅಘ@�, ಆಚಮನ, ಗಂಧ, ಅ)�ೆ 

ಹೂಗಳನು� Tೕ� ನಂತರ ಈ ಮಂತ� 7ೇಲು�ಾc Uಾಯನ�ಾನ 2ೊಡ:ೇಕು. 

  

ಗೃ7ಾ"ೇದಂ *�ಜNೆ�ೕಶu ವಯನಂ ದ!"ಾT�ತಂ | ಫಲತಂಡುಲಸಂಯುಕcಂ 

ದ!"ಾಘ¶ತಸಂಯುತಂ || ಭUಾSಾ@ಶY ಮ7ಾ�ೇUಾ@ಃ ವ�ತಸಂಪx��7ೇತUೇ | 

��ೕತKೕ *�ಜವiಾ�ಯ ವಯನಂ ಪ�ದ�ಾಮ@ಹ= || 

(ಈ ಮಂತ�*ಂದ Uಾಯನವನು� ಪx§e, :ಾ�ಹ<ಣT	ೆ 2ೊಡ:ೇಕು) 

ಇದಂ Uಾಯನಂ ಸದ!"ಾಕಂ ಸ�ಾಂಬೂಲಂ ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌಯ�ಂತಗ�ತ ��ೕ%ಾರ�ೕ  

ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ ಜiಾಪ� ಸಂಕಷ�ಣ ��ೕ�ಂ 2ಾಮಯ&ಾSಾ ತುಭ@ಮಹಂ 



��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ವ�ತ ��ಾನ ಕ�ಾ ಸ�ತ 
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ಸಂಪ�ದ�ೇ | ದತcಂ ನ ಮಮ ನ ಮಮ | ಪ��ಗೃಹ@�ಾ= (ಇ�(ಯವjೆ[ನ Uಾಕ@ವನು� 

ಪx^ೆ&ಾ�ದವರು 7ೇಳ:ೇಕು), :ಾ�ಹ<ಣನು ’’’’ಪ��ಗೃ7ಾGQಪ��ಗೃ7ಾGQಪ��ಗೃ7ಾGQಪ��ಗೃ7ಾGQ’’’’ ಎಂದು 7ೇಳ:ೇಕು. 

ಅSೇನ Uಾಯನ�ಾSೇನ ತ�ಾ ವಂಶtಾತ��ಾSೇನ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌಯ�ಂತಗ�ತ 

��ೕ%ಾರ�ೕ  ಮುಖ@tಾ�"ಾಂತಗ�ತ ಜiಾಪ� ಸಂಕಷ�ಣಃ ��ೕಯ�ಾಂ ಸು��ೕ�ೋ 

ವರ�ೋ ಭವತು |  

ಇ� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪx^ಾಪದr� ಸಂಪxಣ�ಂಇ� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪx^ಾಪದr� ಸಂಪxಣ�ಂಇ� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪx^ಾಪದr� ಸಂಪxಣ�ಂಇ� ��ೕ ಸ�ಣ�	ೌ�ೕ ಪx^ಾಪದr� ಸಂಪxಣ�ಂ 

 

ಸವ�ಂ ��ೕಕೃlಾGಪ�ಣಮಸುc 
 


