
�వ �� డ��ప��ర ప�జ 
 
(అనంతరమ� �వ����ౖ ఉదకమ� చల�� చూ, ల�క �డ�చుచు) 
ఓం �ల �ాణ��� నమః ���ః హం ప���ి� ��భవ. 
 
���నం: 
 
(ప�ష�మ� �ేతపట�� ���) 
 
���  // �ద�స�ట�క సం�ాశం ����త�ం పంచవక� �ం / 
గం�ాధరం దశభ�జం స�ా�భరణ భ��ితం // 
�ల���వం శ�ాం�ాంకం – ��గ యజ�� ప��నం / 
�ా�ఘ� చ���త���యంచ వ��ణ� మభయప�దం // 
కమండల�� సూత����మ���తం �ల�ాణ�నం / 
జ�లంతం �ింగళజట� �ఖ�మ��ో �త ����ణ�ం // 
అతృ�ే��ప�� తం హృష�మ�మ��ే�ర� ����ణం / 
��వ��ిం�స���ీనం – ��వ� ��గ సమ��తం // 
�����వ�� సమ�య�క�ం – సు�ా సుర నమస�ృతం / 
�త�ం చ �ాశ�తం �ద�ం ధు� వమ�రమవ�యం 
సర��ా��ిన ��ాన��వం ��ౖ �శ�ర��ిణం // 
(ప�ష�మ�ను �ా����ౖ నుంచవలయ�ను. అనంతరమ� ఆ�ాహనమ�ను �ెప�వలయ�ను. నమకమ� 
నంద� 23 వ మంత�మ�) 
 
ఆ�ాహనం: 
 
(మం) మ���మహన�మ�తమ��� అర�కం మ�న ఉ�న�మ�త మ�న ఉ��త� / 
మ���వ��ః �ితరం �తం మ�తరం �ి�యమ�న�నస�  ను��ః // ర�ద�����ష // 
ఓం ��ాయనమః ఆ�ాహయ�� / 
(ప�ష�మ� నుంచవలయ�ను. తర��ాత నమకమ� నంద� య��ే ర�ద�యను ప�థమ� మంత�మ��ే 
ప��ా�సనమ� సమ���ంచవలయ�ను.). 
 
ఆసనం: 
 
(మం) య��ేర�ద� ��ాతనూర��ా �ాప�ా�� // 
తయ�నస�ను�ాశంతమయ� ����శ��� ���క��� // 
ఓం మ��శ��ాయ నమః ప�ష�ం సమర�య�� 
(అ�తల� ��యవల�ను.) 
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�ాద�ం: 
 
(మం) య��ష�ం ����శన�  హ���  ��ర��స��� 
��ాం ����త���ంక�ర� మ��గం �ీః ప�ర�షంజగ� 
ఓం శంభ�� నమః �ాద�ం సమర�య��. 
(ఉదకమ�ను �డవవల�ను.) 
 
అర��ం: 
 
(మం) ���న వచ�ా ��� �����ా��� వ��మ�ి / 
య��నస�ర��జ�గదయ��గం సుమ��అస� // 
ఓం భ�ా� య నమః అర��ం సమర�య��. 
(�ర� చల�వల�ను.) 
 
ఆచమనం: 
 
(మం) అధ� ��చద ��వ�ా� � ప�థ� �ై����ష� / 
అహం� ��శ� స�ా�నమ�జస��ా�శ� య�త���యన� 
ఓం శంక�ాయ నమః ఆచమ�యం సమర�య��. 
(ఉదకమ�ను �డ�వవల�ను.) 
 
�ా�నం : 
 
(మం) అ�� య�ా� మ��  అర�ణ ఉతబభ�� సుమంగళః 
�� �ేమ�గం ర����  అ������ // 
����స�హస� ����ౖ �ాగం ��డ ఈమ�� // 
ఓం �ాశ���య నమః ��ో� దక�ా�నం సమర�య��. 
(�ర� చల�వల�ను.) 
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పం��మృత�ా�నం 
 
ఆ�ా�యస���త��ే �శ�త�� �మవృ�ి�యం / 
భ�ా �ాజస� సంగ�ేః // 
ఓం ప�పత�� నమః ����ణ �ా�పయ�� . 
(�ా���� �ాల�� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
ధ����ా వ�ణ��  అ�ా��షం ���� రస�శ��ా�నః / 
సుర��� మ�ఖ�కరత��మణ అయ�గం�ి����ష� // 
ఓం ఉమ�పత�� నమః ద����ా�పయ�� . 
(�ా���� ��ర�గ��� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
�క�మ�ి జ���ర�ి �ేజ��ి �ే��వస����త���� 
త����ే�ణ ప��ే�ణ వ�� సూ�ర�స�ర�ి��ః // 
ఓం పరబ�హ�ణ� నమః అజ��న� �ా�పయ��. 
(�ా���� ������ �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
మధు�ా�ా య��య��ే మధు�రం� �ింధవః 
మ����న�స�ం�ౌ�షమ���ః / మధునక�మ����ి� // 
మధువ������గం రజః మధు�ౌరసు� నః �ి���ః / 
మధుమ���� వనస��ర�ధు�ాగం (అసు� ) సూర�ః 
మ�����ా� �� భవంత�నః // 
ఓం బ������ాయనమః / మధు�� పపయ�� 
(�ా���� �ే���� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
�ా�ధుః సవస� ���ా�య జన��� �ా�దు��ం��� య 
సహ��త������ ! �ా�దు������ య వర�ణ�య 
�ాయ�� బృహస�త�� మధుమ�గం అ��భ�ః / 
ఓం పర��శ��ాయ నమః! శర��ా� స�పయ��. 
(�ా���� పంచ��ర�� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
య�ః ఫల��ా� అఫల� అప��ా�య�శ� ప��ి�ణ�ః 
బృహస�� ప�మ����ా� �� మ�స��� హంసః // 
ఓం �ాలల�చ��య నమః – ఫల�ద��న �ా�పయ�� 
(�ా���� ��బ����ళ���� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
 
(తతః నమకచమకప�ర�షసూ���న ��ో� దక�ా�నం క��ా��) 
అ�� ���ా� మ�భ�వః – ��న ఊ���ద��తన / 
మ��రణ�య చ��� �వ��వ త�రసః / 
త�ా� అరంగ మ�మవః యస��య�య �న�ధ // 
అ�� జన య��చనః 
ఓం అష�మ�ర��� నమః – ��ో� దక�ా�నం సమర�య��. 
(�ా���� �ళ���� �ా�నమ� �ేయవల�ను) 
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అ���కమ�: 
 
(���ం�� మంత�మ�లను చదువ�చు జల��ర �డ�వవలయ�ను) 
 
ఓం నమ���  ర�ద�మన�వ ఉ��త ఇష�� నమః 
నమ���  అసు� ధన��� బ�హ����మ�త �ే నమః // 
తయ�న స�ను�ాశం తమయ� ����శ��� � ��క��� / 
య��ష�ం ����శన�  హ���  ��ర��స��� 
��ాం ����త���ంక�ర� మ��గం �ీః ప�ర�షంజగ� // 
���న వచ�ా ��� �����ా��� వ��మ�ి / 
య��నస�ర��జ�గదయ��గం సుమ�� అస� // 
అధ� ��చద ��వ�ా� � ప�థ� �ౖె����ష� / 
అహం� ��శ� స�ా�నమ�జస��ా�శ� య�త���యన�ః // 
అ�� య�ా� మ��  అర�ణ ఉతబభ�� సుమంగళః 
�� �ేమ�గం ర����  అ������ః // 
����స�హస� ����ౖ �ాగం ��డ ఈమ�� 
అ��� పరస��ః �ల����� �ల���తః 
ఉ�ె��నం ���ా అదృశన�దృశను�ద�ర�ః 
ఉ�ె��నం ��ా�భ���� సదృ���  మృడయ��నః // 
న�అసు�  �ల����ాయ సహ��ా ��య �ఢ��� / 
అ�ో�� అస� స����� హం �ే��� కరం నమః 
ప�మ�ంచ ధన�న స�మ�భ��ా���� ��ా� �� 
యశ��ే హస�  ఇషవః ప�ా�� భగ��వ ప 
అవతత�దనుస��గం సహ��ా � శతష��ే // 
��ర శల����ం మ�ఖ���� నసు�మ���భవ // 
�జ�ం ధనుః కప����� �శల�� బ�ణ�ాగం ఉత // 
అ��శన� ���షవ అభ�రస� �షంగ��ః // 
య��ే ������ఢ�ష�మ హ���బభ�వ�ే ధనుః 
తయ� �ా��శ�త స� �మయ�� య� ప��భ�జ // 
నమ���  అ�ా� �య���య��� ��త య ధృష��� 
ఉ�����మ�త న� బ�హ���� తవ ధన���ః 
ప���ే ధన������ర�ా�న�ృణక��  �శ�తః 
అ�ో��య ఇష� స��ా �� అ�ి�న� �ే��త� // 
మ��� మ�న�  మ�తమ��� అర�కం మ�న ఉ�న�  
మ�తమ�న ఉ��త� / మ��� వ��ః �ితరం �తమ�తరం 
�ి�య�మ�నస�ను��ః ర�ద�����షః // 
మ�న��� �� తన�� మ�న ఆయ��ిమ��� ��ష�మ��� 
అ����ి����షః ��ాజ����� ర�ద������ వఢఃఇర��ష����  నసు�ా��ేమ �ే // 
అణ�రణ�య� మహ��వకత�ం మ�నహం �శ� మదం వ�ౖెత�ం 
ప��ాత��హం ప�ర��� హ��� ��రణ��హం �ర�ప మ�ి�  // 
ఓం మృత��ంజయ�య నమః అ���కం సమర�య��. 
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వస� �ం: 
 
(మం) అ�� � వసర�� �ల����� �ల���తః 
ఉ�ైనం ���ా అదృశన�దృశను� ద�ర�ః 
ఉ�ైనం �శ�భ����సః దృ���  మృడయ��నః 
ఓం మృ��య నమః – వస� �య�గ�ం సమర�య��. 
 
కట�బంధనమ�: 
 
(మం) ���ా� య����యజదృ�ి�ర�ి�తం ��ా�వరదః 
ప�ర�చ�ాయ �� షమ�సంవ� ���� / 
ఓం భ��ే�ాయ నమః కట�బం�ేనవస� �ం సమర�య��. 
 
భస���రణం: 
 
(మం) అ�����తభస� �ాయ���త భస�జ�� 
భస�స�ల�� భస� ������భస� సర�గం హ�ాయ ఇదగం సర�ంభస� / 
(మం) త��ంబకం యజ�మ�� ఉగం��ం ప��ి�వర�న� 
ఉ�ా�ర�క�వబంధ��న�ృ���ర���యమ� మృ��� / 
ఓం శ�ా�య నమః ఇ� భస���రణం. 
 
యజ�� ప�తం: 
 
(మం) యజ�� ప�తం పరమం ప�త�ం ప�జ�ప�ే ర�త�హజం ప�ర�ా� � / 
ఆయ�ష�మగ��ం ప��మ�ంచ �భ�ం యజ�� ప�తం బలమసు�  �ేజః // 
ఓం స���శ��ాయ నమః యజ�� ప�తం సమర�య��. 
 
గంధం: 
 
(మం) ���ౖర�ద�వః యశ��� � భ�ర��వ 
సువస���ౖ� న�నమ��� షంజన�ోం �శ�ర��� �ి 
గంధ����ాం దు�ాధ�ా� ం �త�ప��ా� ం క���ణ�ం 
ఈశ���గం సర�భ�����ం����హ� పహ�����యం 
ఓం సర�జ�� య నమః గంధం �ల�పయ��. 
(గంధం చల�వల�ను.) 
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అ�తల� 
 
(మం) ఆయ�� �ే ప�ాయణ� దూ�ా���హసు�  ప��ి�ణః 
హ���శ� ప�ండ���ాణ� సమ�ద�స� గృ�ణ�� // 
ఓం స����ాయ నమః అ���� సమర�య��. 
(అ�తల� సమ���ంచవల�ను) 
 
�ల�పత�ం: 
 
(మం) య���ౖ ర�ద�స� భగ�ాన�శ� సూ���భ�ర��వ 
సువస���ౖ���ౖ జన�నమ��� షంజన�ో  �శ�ర��� �ి // 
���  // అమృ��ద�వ ��వృ�ం శంకరస� స���ి�య� / 
త�ే� శం�� ప�య���� �ల�పత�ం సు��శ�ర // 
���ాఖ�� ���ల�ప�ై�శ� అ���ై�ః ��మల�ౖ ���ౖః / 
తవప�జ�ం క���ా�� అర���త�ర��శ�రః // 
గృ�ణ �ల�ప��� ణ� సుప��ా�ణ� మ��శ�రః / 
సుగం�ేన భ�ా�శ ��వత� �ం క�సుమ�ి�యః // 
ఓం అభయ�య నమః �ల�ప��� ణ� సమర�య��. 
(�ల�పత�మ�ల� ��యవల�ను) 
 
అనంతరం అ��� త� రశత������ా���శత������ా� సహస� ������ా�ప�ప�జ��� 
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అ��ంగప�జ: 
 
ఓం శంక�ాయ నమః – �ా�ౌ ప�జయ��. 
ఓం ��ాయ నమః – జం�� ప�జయ��. 
ఓం మ��శ��ాయ నమః – జ�ను� ప�జయ��. 
ఓం ��ల����ాయ నమః – ఊర�ం ప�జయ��. 
ఓం వృ�ా��ర���య నమః – గ�హ�ం ప�జయ��. 
ఓం భ�� ��ో� �త �గ�య� నమః – కట�ం ప�జయ��. 
ఓం మృత��ంజయ�య నమః – ���ం ప�జయ��. 
ఓం ర���� య నమః – ఉదరం ప�జయ��. 
ఓం �ాంబ�య నమః – హృదయం ప�జయ��. 
ఓం భ�జంగభ�షణ�య నమః – హ���  ప�జయ��. 
ఓం స����ాయ నమః – భ�జ� ప�జయ��. 
ఓం ����శ��ాయ నమః – కంఠం ప�జయ��. 
ఓం �����ాయ నమః – మ�ఖం ప�జయ��. 
ఓం ��ప��ాంత�ాయ నమః – ����� ణ� ప�జయ��. 
ఓం �ర��ా��య నమః – లల�టం ప�జయ��. 
ఓం గం�ాధ�ాయ నమః – �రః ప�జయ��. 
ఓం జట�ధ�ాయ నమః – మ��ం ప�జయ��. 
ఓం ప�పత�� నమః – స�ా�ణ�ం�ా� ప�జయ��. 
ఓం పర��శ��ాయ నమః – ప�జయ��. 
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�ంగప�జ: 
 
ఓం �ధనపత�� నమః 
ఓం �ధనప��ం�క��� నమః 
ఓం ఊ�ా� �య నమః 
ఓం ��రణ��య నమః 
ఓం సువ�ా� య నమః 
ఓం���ా�య నమః 
ఓం భ�ాయ నమః 
ఓం శ�ా�య నమః 
ఓం ��ాయ నమః 
ఓం జ�ల�య నమః 
ఓం ఆ���య నమః 
ఓం పరమ�య నమః 
ఓం ఊర���ం�ాయ నమః 
ఓం ��రణ��ం�ాయ నమః 
ఓం సువర��ం�ాయ నమః 
ఓం ��వ��ం�ాయ నమః 
ఓం భవ�ం�ాయ నమః 
ఓం శర��ం�ాయ నమః 
ఓం �వ�ం�ాయ నమః 
ఓం జ�ల�ం�ాయ నమః 
ఓం ఆత��ం�ాయ నమః 
ఓం పరమ�ం�ాయ నమః 
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�వ అ��� త� ర శత��మ ప�జ  
  
ఓం ��ాయ నమః 
ఓం మ��శ��ాయ నమః 
ఓం శంభ�� నమః 
ఓం �ి������ నమః 
ఓం శ���ఖ�ాయ నమః 
ఓం �ామ�ే�ాయ నమః 
ఓం �ర��ా��య నమః 
ఓం కప����� నమః 
ఓం �లల�����య నమః 
ఓం శంక�ాయ నమః (10) 
ఓం �ల�ాణ�� నమః 
ఓం ఖట��ం���� నమః 
ఓం �ష�� వల���య నమః 
ఓం ��ి��ా� య నమః 
ఓం అం��ా����య నమః 
ఓం ��కం�ాయ నమః 
ఓం భక�వత�ల�య నమః 
ఓం భ�ాయ నమః 
ఓం శ�ా�య నమః 
ఓం ��ల����ాయ నమః (20) 
ఓం ��కం�ాయ నమః 
ఓం ��ా�ి�య�య నమః 
ఓం ఉ�ా� య నమః 
ఓం క�ా��� నమః 
ఓం ��మ�ర�� నమః 
ఓం అంధ�ాసుర సూద��య నమః 
ఓం గం�ాధ�ాయ నమః 
ఓం లల�ట���య నమః 
ఓం �ాల�ాల�య నమః 
ఓం కృ�ా�ధ�� నమః (30) 
ఓం �మ�య నమః 
ఓం పర�హ�ా� య నమః 
ఓం మృగ�ాణ�� నమః 
ఓం జట�ధ�ాయ నమః 
ఓం ���ల�స�ా�ి�� నమః 
ఓం కవ��� నమః 

Hindusphere.com 

http://hindusphere.com/


ఓం క���ాయ నమః 
ఓం ��ప��ాంత�ాయ నమః 
ఓం వృ�ాం�ాయ నమః 
ఓం వృష��ర���య నమః (40) 
ఓం భ�� �దూ� �త �గ��య నమః 
ఓం �ామ�ి�య�య నమః 
ఓం స�రమయ�య నమః 
ఓం �ామ�ి�య�య నమః 
ఓం త���మ�ర��� నమః 
ఓం అ�శ��ాయ నమః 
ఓం సర�ఙ�� య నమః 
ఓం పరమ�త��� నమః 
ఓం �� మసూ�ా���� ల�చ��య నమః 
ఓం యఙ�మయ�య నమః (50) 
ఓం �� మ�య నమః 
ఓం పంచవ�ా� �య నమః 
ఓం స����ాయ నమః 
ఓం ����శ��ాయ నమః 
ఓం �రభ��� య నమః 
ఓం గణ����య నమః 
ఓం ప�జ�పత�� నమః 
ఓం ��రణ���త�� నమః 
ఓం దుర��ా� య నమః 
ఓం �����ాయ నమః (60) 
ఓం �����ాయ నమః 
ఓం అనఘ�య నమః 
ఓం భ�జంగ భ�షణ�య నమః 
ఓం భ�ా� య నమః 
ఓం ����ధన��� నమః 
ఓం �����ి�య�య నమః 
ఓం కృ���ాస�� నమః 
ఓం ప��ా�ాత�� నమః 
ఓం భగవ�ే నమః 
ఓం ప�మ�����ాయ నమః (70) 
ఓం మృత��ంజయ�య నమః 
ఓం సూ��తన�� నమః 
ఓం జగ�����ి�� నమః 
ఓం జగదు� ర�� నమః 
ఓం ���మ���ాయ నమః 
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ఓం మ���న జన�ాయ నమః 
ఓం ��ర��క�మ�య నమః 
ఓం ర���� య నమః 
ఓం భ�తపత�� నమః 
ఓం �ా� ణ�� నమః (80) 
ఓం అ��ర������య నమః 
ఓం ��గంబ�ాయ నమః 
ఓం అష�మ�ర��� నమః 
ఓం అ���ాత��� నమః 
ఓం �ా��� ��ాయ నమః 
ఓం �ద��గ��య నమః 
ఓం �ాశ���య నమః 
ఓం ఖండపరశ�� నమః 
ఓం అజ�య నమః 
ఓం �ాశ��చ�ాయ నమః (90) 
ఓం మృ��య నమః 
ఓం ప�పత�� నమః 
ఓం �ే�ాయ నమః 
ఓం మ��ే�ాయ నమః 
ఓం అవ�య�య నమః 
ఓం హర�� నమః 
ఓం ప�షదంత��ే నమః 
ఓం అవ��ా� య నమః 
ఓం ద��ధ�రహ�ాయ నమః 
ఓం హ�ాయ నమః (100) 
ఓం భగ��త���ే నమః 
ఓం అవ��ా� య నమః 
ఓం సహ��ా ��య నమః 
ఓం సహస��ా�ే నమః 
ఓం అపపర�ప���య నమః 
ఓం అనం��య నమః 
ఓం ��ర�ాయ నమః 
ఓం పర��శ��ాయ నమః (108) 
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ధూపం: 
 
నవవ�ా� � ధూపయంత� / �ాయ�ే� ఛంద�ాం�� – 
రస�దు� � ��� �ా� � భ�పయంత� / �ె�ష�� ��న ఛంద�ాం�� 
రస��������ా� � ధూపయంత� / జగ�ేన ఛంద�ాం�� 
రస���ఁ బ��ా� � ధూపయత�ం / ����స���వ�ష�� �ా� � ధూపయర�ం��రస� / 
వ�ర�ణ��� ధూపయత�ం ����స�దద��ా�  �ే����శ� �ే�ా�ప� / 
పృ���ా�సృభ��� ం��దసర�నత�నట �ే�ా��ం ���ప�� / 
ఓం �మ�య నమః – ధూపమ�ఘ�� పయ��. 
(ఎడమ�ే��� గంటను �ా�ంచవల�ను) 
 
��పం: 
 
ఆ�ాణ� �ా�ోహ మం�త�ప����ం, ప�ా�మ� చ�స� 
శృణ�ను�కర�ః స������ద�ం నదత�ా�ి� , ����� త మహ�రగ��ం ప�ర�షం మహంతం 
సర��ా��ిన మ����నం ���� స��� ��ా���తం�ా 
ఆత����� త�� మ�లం త��� హ� �ప�షద� // 
నతత� సూ������నః చంద���రకం 
��మ��దు��� ��ం�క��� యమ��� తస����ా సర��ద� ���� // 
ఓం మ��ే�ాయ నమః ��పం దర�య��. 
(ఎడమ�ే��� గంటను �ా�ంచవల�ను) 
 
��ౖ��ద�ం: 
 
(మం) �ేవస�తః ప�సువసత�ంత����న ప��షం��� 
అమృతమసు�  అమృ��ప స�రణమ�ి �ా�� // 
(మ� ��ౖ��ద�ం ��రక� ఉం�న ప��ర�మ�ల చుట��  �ర� �లక��ంచుచూ.) 
ఓం భ�ర��వ సు�వః, ఓం త తస�త� ర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ��, ��� �నః ప���దయ��, సత�ం త����న 
ప���ిం���, అమృతమసు� , అమృ��పస�రణ మ�ి, 
(మ� ��ౖ��ద� ప��ర�మ�ల ��ౖ ��ం�ెం �ర� �లక��ం� క����ే��� సమ���ం���.) 
(ఎడమ�ే��� గంటను �ా�ంచవల�ను) 
 
ఓం ��ా ణ�య�ా�� – ఓం అ�ా��య �ా��, 
ఓం �ా���య �ా�� ఓం ఉద��య �ా�� 
ఓం సమ��య �ా�� ఓం బ�హ�ణ� �ా��. 
తత��ర��ాయ �ద��� మ��ే�ాయ ��మ�� త��� ర�ద�ఃప���దయ�� 
మ�ే� మ�ే� �ా�యం సమర�య��. 
అమృ�����నమ�ి – ఉత��ా�� శనం సమర�య�� 
హ���  ప��ళయ�� – �ా�ౌ ప���ళయ�� – ���� చమ�యం సమర�య��. 
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��ంబ�లం: 
 
(మం) ఉమ�ర���� య తవ�� కప������య����ాయ 
ప�భ�ామహమ�ం / య�� వశ�మ అ���ప� ే
చత�ష��ే �శ�ం ప�ష�ం�ా� �� అ�ి�న� ��త�ర� // 
ఓం ��ప��ాంత�ాయ నమః ��ంబ�లం సమర�య��. 
��ంబ�లం చర�ణ�నంతరం ���� చమ�యం సమర�య��. 
 
��ాజనం: 
 
���  // ప�ానంద ����ాశ – పరబ�హ� స�ర��ి�ా / 
��ాజనం గృ�ణ�శ – ఆనం��ఖ�ం స���వ // 
(మం) అర�ప�జ��� ���ాయ – సర�ప�జ��� ���ాయ – అమృత��� �య �వ�� జ�ష�మ�ణ�ంచ / అమృ�ేస�ే� 
ప���ి���� అధర��ిత�ం�� ���ాయ రసమన� ��య��� అదబ�� � �తత�� అ�షన� �ిత�ంకృణ�ః 
స�ప���� ���ాయః ����ా�ో  �� చత�ష�దః అ�ా� శ �ా�ా�య ఇహ��� / ���ై� శ�ా అను�ాః 
సప�ధస���ం�� ���ాయ ��చ�ా�స���సదః ���ం���య�వతః క�ర�సర�మయ�ర� �ాన��� ��ర����� 
య మంత�ం �� ���ాయ యమృషయ��ౖ� ����దుః // ఋచు�ా�మ�� య�గం�ి�ా�� ��రమృ��న��� / 
మ��� �ాగం�ీ జ�త���ో�ామశ�ం ప�ర�షం జగ� అ�భ�దగ� గ����య� మ� ప���ాలయ� �ామ�� జ�ం చ 
��ాజం ��� ���ా�చ�� గృహల��� �ాష� �స�య మ�ఖ�తయ� మ�నగం సృజ�మ�ినం తత ��రసు� ః 
�త�మంగ��� భవంత�. 
ఓం స����ాయ నమః కర��ర��ాజనం సమర�య��. 
(ఎడమ�ే��� గంటను �ా�ంచుచూ క����ే��� �ర� �యవల�ను) 
అనంతరం ఆచమ�యం సమర�య��. 
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మంత�ప�ష��: 
 
ఓం సహస� �� షం �ేవం ��ా��ం �శ�శంభ�వం, 
�శ�ం ���ాయణం �ేవ మ�రం పరమం పదం. 
�శ�తః పరమ���త�ం �శ�ం ���ాయణగం హ��ం. 
�శ�����దం ప�ర�షస�  ���శ�మ�అప�వ�, 
ప�ం �శ��ా��ే�శ�రగం �ాశ�తగం �వమచు�తం 
���ాయణం మ�జ��యం ��ా����నం ప�ాయణం, 
���ాయణ ప��జ��� �ా��� ���ాయణః పరః, 
���ాయణ పరంబ�హ� తత� �ం ���ాయణః పరః 
���ాయణప�� ����� ���నం ���ాయణః పరః 
యచ���ం�జ�గ త�ర�ం దృశ��ే �� య�ే �ి�ా, 
అంతర���శ� త త�ర�ం �ా�ప� ���ాయణ �ి��తః 
అనంతమవ�యం క�గం సమ��ే�ంతం �శ�శంభ�వం 
పద���శ ప���ాశగం హృదయం ��ప��ోమ�ఖం, 
అ�ో��ా� � �త�ా� ����  �����మ�ప�� �ష� �, 
జ��ల�మ�ల� క�లం ��� �శ��ా�యతనం మహ�, 
సన�తగం �ల��సు�  లంబ�����శ స��భం. 
త�ా����  సు�ిరగం సూ��ం త�ి�� త�ర�ం ప��ష� తం, 
తస� మ�ే� మ� న��� ����ా���� ���శ���మ�ఖః. 
�� గ�భ� ���భజ ��ష�  ����ర మజరః క�ః 
�ర�గ�ర�� మధ�ా��� రశ�యస�స� సంత��, 
సం��పయ� స�ం �ేహ మ��ాదతలమస�గః, 
తస� మ�ే� వ����ఖ� అణ���ా� � వ�వ�ి�తః, 
�ల��యదమధ��ా�  ���దు�ల�� ఖ�వ ��స��ా, 
��ార�కవ త��� �ీ�� ��స�త�ణ�పమ�, 
తస� ��ఖ�య� మ�ే� పరమ���� వ�వ�ి�తః, 
స బ�హ� స �వ స� హ�����ంద� �� ��రః పరమః స��ా�. 
�ాజ����ాజ�య ప�సహ� �ా����, 
న� వయం ��ౖ శ�వణ�య క�ర��� 
స �� �ామ� ���మ�ామ�య మహ�ం 
�ా��శ�����ౖశ�వణ� ద��త�. 
క�బ��ాయ��ౖశ�వణ�య, మ��ాజ�య నమః 
ఓం తద��హ� – ఓం త���య�ః ఓం త����� 
ఓం తత�త�ం ఓం తత�ర�ం ఓం తత����ర�మః. 
అన�శర� భ��ేష� గ��య�ం �శ�మ����ష� త�ం యజ�స� �ం వషట��స� � �ంద�స�గం ర�ద�స� �ం �ష�� స� �ం బ�హ�స� �ం 
ప�జ�ప�ః / త�ం త��ప ఆ�� జ��� ర��  మృతం బ�హ� భ�ర��వసు�వ��� // 
(ఈ�ాన�స�ర��������శ�రస�ర�భ�����ం బ�హ���ప�ర��హ�ణ���ప�ర������� అస���� ���ం 
తత��ర��ాయ �ద��� మ��ే�ాయ ��మ�� త���ర�ద�ః ప���దయ�� // 
( అ� మంత� ప�ష�ం సమ���ం� ల�� �లబ�� మ�క�తహసు� ల�ౖ ) 
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ఆత�ప�ద��ణ 
 
(క�����ౖప��ా 3 �ార��  ఆత�ప�ద��ణం �ేయవల�ను) 
 
య���ా�చ �ా�ా� జ���ంతరకృ��� చ, 
��� ��� ప�ణశ�ం� ప�ద��ణ ప�ేప�ే. 
�ా�� హం �ాపక�ా�హం �ా�ాత� �ాపసంభవః, 
��� �� మ�ం కృపయ� �ేవ శరణ� గతవత�ల. 
�� స����ాయ నమః ఆత�ప�ద��ణ నమ�ా��ా� సమర�య��. 
 
అర�ణం:: 
 
���  // యస�స�ృ���చ����ా� � తపః ప�జ� ���య���ష� 
నూ�నం సంప�ర���ం య�� స�ో�వం�ేత�శ�రం // 
మంత���నం ���య���న� భక���నం మ��శ�ర 
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