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ೕ ಸಣ ೌ ೕ ವತ ಾನ ಕಾ ಸತ
ಕುಲ ೇವಾ ಪಸನ

ಪ ವಷದ ದ!"ಾಯನ ವಷಋತು %ಾದಪದ &ಾಸ ಶುಕ( ಪ) ತ* ೆ *ವಸ
&ಾಡುವ ವತ [ ೧೬ ಎ0ೆಯ ಾರ2ೆ3 ೧೬ ಗಂಟುಗಳನು 7ಾ8 ಇಡ:ೇಕು ]
ೇವಾಸ<ರಣ= - ೕ ಗುರು%ೊ@ೕ ನಮಃ ಹ ಃ ಓಂ |
ಶು2ಾ(ಂಬರಧರಂ ಷುGಂ ಶವಣಂ ಚತುಭುಜಂ | ಪಸನವದನಂ ಾ@KೕL
ಸವMೂೕಪNಾಂತKೕ ||
ಕOಾ@"ಾದುPತ ಾಾಯ

2ಾQಾಥಪಾKSೇ

|

ೕಮೇಂಕಟSಾಾಯ

ೕTUಾVಾಯ ಮಂಗಲಂ ||
*ೕಪ - ಈ ಮಂತ*ಂದ *ೕಪವನು ಹXY
ಓಂ ಅ[Sಾ[ಃ ಸQಧ@ೇ ಕಗೃಹ ಪಯುUಾ | ಹವ@Uಾ] ಜು7ಾಸ@ಃ || ಇ
*ೕಪಂ ಪ^ಾಲ@.
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ಭೂೋ`ಾYಟSೆ - ಅಪಸಪಂತು ಇತ@ಸ@ ಮಂತಸ@ Uಾಮೇವ ಋaಃ ಪಕೃೕ |
ಛಂದಃ ಸೊ@ೕ ೇವಾ ಸಮಸc ಭೂೋ`ಾYಟSೇ Tdೕಗಃ || ಅಪಸಪಂತು Kೕ
ಭೂಾಃ Kೕ ಭೂಾ ಭುಸಂefಾಃ | Kೕ ಭೂಾ ಘ ಕಾರಃ Vೆfೕನ ಶ@ಂತು
Uಾhiಾ ||
ಅಪ2ಾಮಂತು Kೕ ಭೂಾಃ ಕೂjಾNೆkವ ತು jಾ)Vಾಃ | Kೕ `ಾತTವ ಸಂೆ@ೕವ
ೇವಾ ಭು ಸಂefಾಃ || ೇlಾಮಪ@ jೋೇನ ಬಹ<ಕಮ ಸ&ಾರ%ೇ ||

ಇ mೋn2ಾಮುದiಾ ಸಮಸc ಭೂಾನು@`ಾYಟ@, Sಾjಾಚಮುದiಾ *Nೆoೕ
ಬpೕiಾL ||

ಆಸನಶು*r
ಆಸನಶು*rಃ - ಪೃsUಾ@ಃ tೇರುಪೃಷu ಋaಃ | ಕೂvೕೇವಾ ಸುತಲಂ ಛಂದಃ |
ಆಸSೆ Tdೕಗಃ || ಅನಂಾಸSಾಯ ನಮಃ ಕೂ&ಾಸSಾಯ ನಮಃ | ಪೃswತiಾ
ಧೃಾ Oೋ2ಾ ೇೕ ತಂ ಷುG Sಾ ಧೃಾ | ತಂ ಚ ಾರಯ &ಾಂ ೇ ಕುರು
`ಾಸನ= || &ಾಂಚ ಪxತಂ ಕುರು ಧjೇನೋ e< ಾಂ ಸುjೇಶ ೕ= ||

*ಗyಂಧನ - ಓ= ಇ *ಗyಂಧಃ
ಅಥ ಘಂಟSಾದಂ - ಈ ಮಂತ*ಂದ ಘಂzೆಯನು :ಾ e
ಆಗ&ಾಥಂ ತು ೇUಾSಾಂ ಗಮSಾಥಂ ತು ರ)Vಾಂ | ಕುರು ಘಂಟರವಂ ತತ
Oಾಂಛನಂ ||
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ಆಚಮನಆಚಮನ ಆಚಮನ (೨ ಸಲ ಆಚಮನ &ಾಡ:ೇಕು). :ಾಹ<ಣ ಪಯರು ೕ ೆ
7ೇಳ:ೇಕು.
ೕ 2ೇಶUಾಯ Vಾ7ಾ, ೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ Vಾ7ಾ, ೕ &ಾಧUಾಯ Vಾ7ಾ,
ಎಂತ :ೇjೆ :ೇjೇiಾ[ ಉ*ನ2ಾಳ ಮುಳಗುವಷು Tೕರನು ಬಲ ೈಯ(
7ಾ82ೊಂಡು ಕುಯ:ೇಕು.

tಾಣiಾಮ - ಓಂ ಪಣವಸ@ ಓಂ ಪರಬಹ< ಋaಃ ಓಂ ಪರ&ಾತ< ೇವಾ ೈ
ಾಯ ಛಂದಃ tಾಣiಾ

Tdೕಗಃ | ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭುವಃ ಓಂ ಸಹಃ ಓಂ

ಮಹಃ ಓಂ ಜನಃ ಓಂ ತಪಃ ಓಂ ಸತ@ಂ ಓಂ ತತತುಃ ವjೇಣ@ಂ ಭ ೊ ೇವಸ@
pೕಮ pdೕdೕನಃ ಪ`ೊದiಾL ಓಂ ಆೕ ^ೊ@ೕರಸು ಅಮೃತಂ ಬಹ<
ಭೂಭಸjೋಂ
ಅಥ ಸಂಕಲ - (ಎಡ ೈಯ( ಮಂಾ)ೆ ಇಟು2ೊಂದು ಬಲ ೈಂದ ಮುXY,
ಬಲೊೆಯ

ೕOೆ 2ೈಗಳTಟು2ೊಂಡು ಸಂಕಲವನು &ಾಡ:ೇಕು.

ಶು%ೇ NೆoೕಭSೇ ಮುಹೂೇ lೊGೕjಾiಾ ಪವತ&ಾನಸ@ ಆದ@ಬಹ<ಣಃ
*ೕಯಪjಾೇ
ಪಥಮtಾೇ
ೋಾವiಾಃ

ೕNೇತವjಾಹಕOೇ
ಭರತವlೇ
ದ!"ೇೕjೇ

Uೈವಸತಮನಂತjೇ

ಭರತಖಂೇ
NಾUಾಹನಶ2ೇ

ಜಂಬೂ*ೕtೇ
:ೌಾrವಾjೇ

ಕಯು ೇ
ದಂಡ2ಾರ"ೆ@ೕ
jಾಮೇೇ

ಅe< ವತ&ಾSೇ `ಾಂದ&ಾSೇನ ____ ಸಂವತjೇ ದ!"ಾಯSೇ ವಷಋೌ
%ಾದಪದ&ಾVೇ ಶುಕ(ಪೇ ತೃೕiಾiಾಂ ಶುಭೌ ____ Uಾಸjೇ ಶುಭ ನ)ೇ
ಶುಭdೕ ೇ ಶುಭಕರ"ೇ ಏವಂಗುಣ Nೇಷಣ ಷiಾಂ ಶುಭೌ ಅVಾ<ಕಂ
ಪಟ 3
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ಸಕುಟುಂ:ಾSಾಂ

ೇಮ

ಐಶiಾವೃದrಥಂ,

Vೆfೖಯ

ಜಯ

ೕಯ

ಧ&ಾಥ2ಾಮvೕಾಖ@

ಆಯುಃ

ಚತುಧ

ಆjೋಗ@
ಪರುlಾಥ

eದrಥಂ, eೕ ಪತtೌತ ಧನ ದ@ ಜಯ 8ೕಾ@ಯುjಾjೋ ಾ@ದ@Oಾೕಷ
eದrಥಂ,

ಸತಂಾನXರ2ಾಲVೌ&ಾಂಗಲ@

eದrಥಂ,

ಾನ-ಭ8c-Uೈjಾಗ@-

eದrಥಂ, ಪರ&ಾತ<T ಅಚOಾ ಭ8c eದrಥಂ, ವlೇ ವlೇ ಕತ@ ಏತದಷ
ಪಯುಕc ೕ ಸಣ
ಜiಾಪ

ೌ ೕ ಪತ@ಂತಗತ %ಾರೕರಮಣ ಮುಖ@ tಾ"ಾಂತಗತ

ಸಂಕಷಣ

tೇರ"ೆiಾ

ೕ

ಸಣ

ೌ ೕ

ಾ@SಾUಾಹSಾ*lೋೋಪ`ಾರ ಪx^ಾಂ ಕ lೆ@ೕ ||
(ಮಂಾ)ೆ, ಹೂವ, ತುಳe ಸತ Tೕರನು ಅಘ@ಪೆ ೆ )

ಕಲಶಪx^ೆ - (ಕಲಶ2ೆ3 Sಾಲು3 ಕೆಗೂ ಗಂಾ)ೆ ಹXY ಅದjೊಳ ೆ  ಹೂಗಳನು
7ಾ82ೊಂಡು ಕಲಶದ

ೕOೆ ಬಲ ೈಯTಟು ಕಲಶಪx^ೆ &ಾಡ:ೇಕು. ಈ ಕಲಶದ

TೕರSೇ ಪx^ೆ ೆ ಉಪdೕ[ಸ:ೇಕು. ಪಂಚtಾೆಯ Tೕರನು ಆಚಮನ2ೆ3 &ಾತ
ಉಪdೕ[ಸ:ೇಕು.

ಓಂ ಅಕಲNೇಷು ಾವ ಪೇ ಪ aಚ@ೇ | ಉ2ೆfೖಯೇಷು ಚೇ ||
ಕಲಶಂ ಗಂಾ)ಾಪತಪlೈರಭ@ಚ ||
ಓಂ ಕಲಶಸ@ ಮುೇ ಷುGಃ ಕಂೇ ರುದಃ ಸ&ಾಾಃ | ಮೂOೇ ತತ efೋ ಬ7ಾ<
ಮೆ@ೕ &ಾತೃಗ"ಾಸಾಃ ||
ಕುೌತು

Vಾಗjಾಃ

ಸUೇ

ಸಪc

*ೕtಾ

ವಸುಂಧjಾ

|

ಋ ೇೋಽಥಯಜುUೇದVಾಮUೇೋಹ@ಥವಣಃ ||
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ಆಂ ೈಶY ಸಾಃ ಸUೇ ಕಲಶಂತು ಸ&ಾಾಃ | ಅತ ಾಯೕ Vಾೕ Nಾಂಃ
ಪaೕಕ ೕ ತಾ ||
ಆiಾಂತು ೇವಪx^ಾಥಮlೇ2ಾಥ &ಾದjಾL ||
ಓಂ ಗಂ ೇ ಚ ಯಮುSೇ `ೈವ ೋಾವ ೕ ಸರಸ | ನಮೇ eಂಧು 2ಾUೇ
ಜOೇe< ಸTpಂ ಕುರು ||
Taೕಕರ"ಾಥಂ

ಾ)ಮುಾಂ

ಪದಶiಾQ

ಅಮೃೕಕರ"ಾಥಂ

|

ೇನುಮುಾಂ ಪದಶiಾQ | ಪೕಕರ"ಾಥಂ ಶಂಖಮುಾಂ ಪದಶiಾQ |
ಸಂರ)"ಾಥಂ ಚಕಮುಾಂ ಪದಶiಾQ | *ಗyಂಧSಾಥಂ ಗದಮುಾಂ
ಪದಶiಾQ | ಜಲNೆoೕಧSಾಥಂ ಪದ<ಮುಾಂ ಪದಶiಾQ | ಓಂ ನvೕ
Sಾjಾಯ"ಾKೕ ಮೂಲಮಂತಮಷUಾರಂ ಜಾ ||
( ಕಲಶ2ೆ3 ಾ)* ಮುೆಗಳನು ೋ e, Sಾjಾಯಣ ಆಷ)ರ*ಂದ ೮ :ಾ
ಕಲಶವನು ಅಮಂe, ಮುಂ*ನ Nೆo(ೕಕಗಳನು ಪಸ:ೇಕು )

ಏಕಪಂ`ಾಶದ"ಾSಾಂ ಚತುಂಶಮೂತಯಃ | ಆಾ<ಾ@ UಾಸುೇUಾಾ@
Nಾಾ@ ಮಾಕಚtೌ ||

2ೋOೋನೃeಂಹಃ

ಸ

ವಟು^ಾಮದಗರಘೂದ7ೌ

|

UಾeಷiಾದUೌ

ಕೃlಾGUಾೇiೌ ಬುದrಕ3Sೌ ||
ಂಶು&ಾjಾNೆYೕ ಶತಂ ಕOಾಃ ಕಲಶೇವಾಃ | dೕಗ@ಾಂ tಾಪ7ಾTಂ ಚ
ಪಣ@ವೃ*rಂ ಚ VಾಧKೕL ||
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ಸವೕಥಮdೕ ಯVಾ<ತವೇತಮdೕ ಯತಃ | ಅೋ ಹ ^ೊಽe ತಂ
ಪxಣಕುಂಭ ನvೕಽಸುc ೇ||
ಕಲಶೇವಾಂತiಾQ

%ಾರೕರಮಣಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ

ೕ

ಲ!¡ೕ

Sಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ, ಾ@Sಾ*lೋಡNೆoೕಪ`ಾರಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ ||
’ಓಂ ನvೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ’
Sಾjಾಯ"ಾಯ’ ಎಂದು ಅlಾ)ರಮಂತ*ಂದ ಕಲಶದ Tೕರನು ೮-೧೨
:ಾ

ಅಮಂe, 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@tಾೆ ೆ 7ಾಕ:ೇಕು. ೕ)"ೆ &ಾ2ೊಳ¦Uಾಗ ’ಅಪತಃ
ಅಪತಃ ಪೋ Uಾ
ಸUಾವVಾfಂ ಗೋಽ Uಾ | ಯಃ ಸ<jೇL ಪಂಡ ೕ2ಾ)ಂ ಸ :ಾ7ಾ@ಭ@ಂತರಃ
ಶುXಃ ||’’ ಎಂಬ ಮಂತವನು 7ೇಳ:ೇಕು.
ಮ7ಾಗಣಪ ಪx^ೆ
ಅೌ

Tಘಾ

eದrಥಂ.

ಗಣಪತ@ಂತಗತ

ೕ

%ಾರೕರಮಣ

ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ ಶಂಭರ ಪx^ಾಂ ಕ lೆ@ೕ ||
ಓಂ ಗ"ಾSಾಂಾ ಗಣಪಂ ಹUಾಮ7ೇ ಕಂ ಕೕSಾ ಮುಪಮಶ ವಸcಮಂ |
^ೆ@ೕಷjಾಜಂ ಬಹ<"ಾಂ ಬಹ<ಣಸ<ತ ಆನಃ ಶೃಣನೂಃ eೕದVಾದನಂ || ಓಂ ಭೂಃ
ಮ7ಾಗಣಪ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಭುವಃ ಮ7ಾಗಣಪ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ
ಸಃ ಮ7ಾಗಣಪ &ಾUಾಹiಾQ

| ಓಂ ಭೂಭುವಃ ಸಃ ಮ7ಾಗಣಪ

&ಾUಾಹiಾQ |
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ಮ7ಾಗಣಪತ@ಂತಗತ ಶಂಭjಾಯ ನಮಃ ||
ಾ@ನಂ ಸಮಪiಾQ| ಆಸನಂ ಸಮಪiಾQ| ಅಘ@ಂ ಸಮಪiಾQ| tಾದ@ಂ
ಸಮಪiಾQ| ಆಚಮTೕಯಂ ಸಮಪiಾQ| ಮಧುಪಕಂ ಸಮಪiಾQ|
Vಾನಂ ಸಮಪiಾQ| ಶುಾrಚಮTೕಯಂ ||
ಅಲಂ2ಾರ - ವVಾೇ ಮಂಾ)ಾ ಸಮಪiಾQ | ಯೋಪೕಾೇ
ಮಂಾ)ಾ ಸಮಪiಾQ | ಗಂಾೇ ಹ ಾಚೂಣಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅ)ಾೇ ಕುಂಕುಮಚೂಣಂ ಸಮಪiಾQ | ಪಷಂ ಸಮಪiಾQ |

Sಾಮಪx^ೆ - ಓಂ ಗ"ಾptಾಯ ನಮಃ | ಓಂ
ಈಶtಾಣಪlಾuಪSಾಯ

ನಮಃ

|

ಓಂ

ಮ7ಾರುದವರಪಾಯ2ಾಯ ನಮಃ |
ಗಣಪತKೕ ನಮಃ |
ನಮಃ |

ೌ ೕಪಾಯ ನಮಃ |

ಗ^ಾನSಾಯ

|

ಓಂ Oೋಕಪx§ಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮೂಷಕUಾಹSಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮ7ೋದjಾಯ ನಮಃ |

ನಮಃ

ಓಂ
ಓಂ
ಓಂ

ಓಂ Oೋಕಸಂ`ಾ "ೇ

ಓಂ vೕದಕiಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ

ಘjಾ^ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಘಹಂೇ ನಮಃ | ಓಂ ಭ2ಾcಷಾಯ ನಮಃ ||
ಗಣಪತ@ಂತಗತ ೕ %ಾರೕರಮಣ ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ ಶಂಭjಾಯ ನಮಃ ||
(ಎಲ(ರೂ SಾSಾ ಧ ಪ ಮಳ ಪತ ಪlಾ¨ಗಳನು ಸಮಸ:ೇಕು)

ಧೂtಾ - ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಸುಮSೋಹರ= | ಗೃ7ಾಣ
ಸವೇUೇಶ ಉ&ಾಪತ ನvೕಸುcೇ ||
 e*rSಾಯ2ಾಯ ನಮಃ ಧೂಪ&ಾªiಾQ || ಮಂಾ)ಾ ಸಮಪiಾQ
||
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ಏ2ಾ

- Vಾಜ@ಂ ವಸಂಯುಕcಂ ವSಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ

ಮಂಗಲಂ *ೕಪQೕಶಪತ ನvಽಸುc ೇ ||
 e*rSಾಯ2ಾಯ ನಮಃ *ೕಪ= ದಶiಾQ|| ಮಂಾ)ಾ ಸಮಪiಾQ
||

SೈUೇದ@ಂ - ಕದ¤ೕಫಲಂ, ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= - Kೕ ^ಾತಃ ಯ ಆT iಾಯ ಯಂ ವdೕ
ಜ ತೃ%ೊ@ೕ ದಾ | ಯಂ ವVಾSಾ ಅಮೃತತ&ಾiಾ ಭವಂ ಸಾ@
ಸQಾ Qತೌ || ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= ದಶiಾQ ||

ಮಂತಪಷ - ವಕತುಂಡಮ7ಾ2ಾಯ ಸೂಯ2ೋnಸಮಪಭ | Tಘಂ ಕುರು

ೕ

ೇವ ಸವ2ಾKೕಷು ಸವಾ || ಮಂತಪಷ= ಸಮಪiಾQ ||

ಪದ!ಣ ನಮVಾ3ರ - iಾT2ಾTಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರ ಕೃಾTಚ ಾT ಾT
ನಶ@ಂ ಪದ!ಣ ಪೇ ಪೇ || ಪದ!ಣ ನಮVಾ3jಾ ಸಮಪiಾQ ||

ಸ&ಾಪನಂ - (ಮಂಾ)ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು 2ೈಯ( 7ಾ82ೊಂಡು ಈ
2ೆಳ[ನ ಮಂತವನು 7ೇ¤ದ

ೕOೆ ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)

ಯಸ@ ಸಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣಾಂ
iಾ ಸೊ@ೕ ವಂೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತೕನಂ 8iಾೕನಂ ಭ8cೕನಂ
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ರ&ಾಪೇ | ಯತತಂ ತು ಮiಾ ೇವ ಪ ಪxಣಂ ತದಸುc
ಗಣಪ

ಪxಜSೇನ

ಗಣಪತ@ಂತಗತ

%ಾರೕರಮಣ

ೕ || ಅSೇನ

ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ

ಶಂಭರಃ ಯಾಂ ೕೋಭವತು ||

ಯಮುSಾಪxಜ - ( ವತಹ0ೆOಾ( ನ*ಯ ೕರದOೆ( ಆ ಉದಕ*ಂದOೇ &ಾಡ:ೇಕು.
ಈಗ ಅದು ಅSೇಕ

ೆ Vಾಧ@ಲ(ೆ ಇರುವದ ಂದ, ಆ ನಾ@&ಾT ೇವೆಗಳSೆ

ಯಮುSಾ ಕಲNೆoೕದಕದOೆ( ಆUಾಹSೆ &ಾ ಪx§ಸುವೆ ಯಮುSಾ ಪx^ೆಯ
ಉೇಶ)
ೕ ಸಣ ೌ ೕ ವಾಂಗ ಯಮುSಾ ೕ %ಾರೕರಮಣ ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ ೕ
Uಾಸುೇವ tೇರ"ೆಯ ೕ Uಾಸುೇವ ೕತ@ಥಂ lೋಡNೆoೕಪ`ಾರ ಪx^ಾಂ
ಕ lೆ@ೕ || (ಮಂಾ)ೆ ಮತುc Tೕರನು ಡ:ೇಕು )

ಾ@ನ - Oೋಕtಾಲ ಸುcಾಂೇೕಂ ಇಂದTೕಲ ಸಮಪ%ಾಂ | ಯಮುSೇ
ಾಮಹಂ ಾ@KೕL ಸವ ಧ&ಾಥeದrKೕ || ಾ@ನಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಆUಾಹನ - ಓಂ || ಇಮಂ

ೕ ಗಂ ೇ ಯಮುSೇ ಸರಸ ಶುತು*Vೊcೕಮಂ ಸಚಾ

ಪರುlಾG | ಆe2ಾ ಮರುದ®ೇ ತಸciಾ§ೕ8ೕKೕ ಶೃಣು7ಾ@ ಸುlೋ ಮiಾ ||
ಸರಸೕ ನಮಸುcಭ@ಂ ಸವಧಮ ಪಾT | ಆಗಚೇ ಯಮುSೇ ವತ
ಸಂಪxಣ7ೇತUೇ || ೕ ಯಮುSಾೇUೆ@ೖ ನಮಃ ಅe< ಕಲNೇ ಯಮುSಾ
&ಾUಾಹiಾQ ||.
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eಂ7ಾಸನ - eಂ7ಾಸನ ಸ&ಾರೂ¯ೇ ೇವಶ8c ಸಮTೇ | ಸವಲ)ಣ ಸಂಪx"ೇ
ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುcೇ|| (ಆಸನಂ ಸಮಪiಾQ)

ಅಘ@ - ಯಸ@ tಾೋದPUಾಂ ಗಂ ಾಂ ೆ°Oೋ2ೆ@ೕNೆoೕ ಮ7ೇಶರಃ | ದಾರ
ರVಾ ಭ2ಾ¬ ತಂ ನ&ಾQ ಹ ಂ ಪರ= || ಅಘ@ಂ ಸಮಪiಾQ ||

tಾದ@ - 7ೋVೌಽ ಸವಗೋ ಷುGYತ±ರೂೕ Tರಂಜನಃ | ಸ ಏವ ದವರೂtೇಣ
ಗಂಗ%ೋ Sಾತ ಸಂಶಯಃ || tಾದ@ಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಆಚಮನ - ಷುGtಾೋದPUೇ ೇ ರಾಭರಣ ಭೂaೇ | ಕೃಷGಮೂೇ
ಮ7ಾೇ ಕೃಷGUೇ"ೆ@ೖ ನvೕ ನಮಃ || ಆಚಮನಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಮಧುಪಕ - ಸವOೋಕೇ ೇ Oೋಕಸ@ ಯದT | ಮಂಗOೇ ಯಮುSೇ
ೇ ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುcೇ || ಮಧುಪಕಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಪಂ`ಾಮೃತVಾನ - ನಂ*Tೕ ನTೕ eೕಾ &ಾಲೕ ಚ ಮOಾಪಹ | ಷುGtಾಾಬ²
ಸಂಭೂಾ ಗಂ ಾ ಪಥ ಾQT || ಪಂ`ಾಮೃತVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಶುೊrೕದಕVಾನಂ - %ಾ[ೕರsೕ %ೋಗವೕ ^ಾಹೕ ದNೇಶ ೕ | ಾದNೈಾT
Sಾ&ಾT ಯತ ಯತ ಜOಾಶKೕ || Vಾನ2ಾOೇ ಪೇTತ@ಂ ತತ ತತ
ವVಾಮ@ಹಂ || ಶುೊrೕದಕVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
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ಆಚಮನ - ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ (ಶುಾrಚಮನಂ ಸಮಪiಾQ ||
Nೇತ (¤)
¤) ವಸಗಳ - ಗಂ ಾ ಗಂ ೇ dೕಬೂiಾೊ@ೕಜSಾSಾಂ ಶೈರ |
ಮುಚ@ೇ

ಸವtಾtೇ%ೊ@ೕ

ಷುGOೋಕಂ

ಸ

ಗಚ

||

Nೇತವಸಯುಗ<ಂ

ಸಮಪiಾQ || (ಎರಡು ವಸಗಳನು ಸಮಪ"ೆ &ಾ)

ಕಂಚುಕಂ - ಕಮ ನೋದೂPೇ ಗಂ ಾ ಪಥ ಾQTೕ | ಸವtಾಪ ಹjೇ ೇ
ಧೃವಮಂಡಲ Nೆoೕೇ || ಕಂಚುಕ= ಸಮಪiಾQ ||
ಆಭರಣ - ಮು2ಾcಮ¨ 2ೌಸುc%ಾಂಶY

ೋ

ೕpಕ ಪಷ@jಾ ೈಃ | ಸುNೆoೕಾT

ಗೃ7ಾಣ ಸUಾಭjಾಣTೇ || ಆಭರ"ಾT ಸಮಪiಾQ ||

ಹ ಾ,
ಾ ಕುಂಕುಮ,
ಕುಂಕುಮ 2ಾ ೆ - ಹ ಾ ಕುಂಕುಮಂ `ೈವ eಂಧೂರಂ ಕಜ²Oಾ*ಕಂ |
Vೌ%ಾಗ@ ದವ@ ಸಂಯುಕcಂ ಗೃ7ಾಣ ಯಮುSೇ ಶು%ೇ || ಹ ಾ, ಕುಂಕುಮ, Vೌ%ಾಗ@
ದUಾ@¨ ಸಮಪiಾQ ||

ಗಂಧ - ಚಂದ Sಾಗರು ಕಸೂc ೕ jೋಚSಾ*ರTತಂ | ಗಂಧಂ ಾVಾ@ಮ@ಹಂ ೇ
ೕತ@ಥಂ ಪಗೃಹ@ಾಂ || ಗಂಧಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಮಂಾ)ೆ - NೇಾಂಶY ಹಂಸವ"ಾ%ಾ ಹ ಾjಾಗರಂ§ಾ | ಅ)ಾಂಶY
ಸುರNೇlೆuೕ ಾVಾ@Q ಯಮುSೇ ಶು%ೇ || ಮಂಾ)ಾ ಸಮಪiಾQ ||
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ಪಷ - ಮಂಾರ&ಾಲೕ ^ಾ§ೕ 2ೇತ8ೕ tಾಟOೈ ಶು%ೈಃ || ಪxಜiಾQ
ಸಾೇ ಯಮುSೇ ಭಕcವತOೇ || ಪlಾ¨ ಸಮಪiಾQ ||

ಅಥ ಅಂಗ ಪx^ಾ - (ಮಂಾ)ೆ ಮತುc ಹೂ ಆiಾiಾ ಅಂಗಗ¤ ೆ ಏ ಸ:ೇಕು)
ಓಂ ಚಂಚOಾKೖ ನಮಃ tಾೌ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಚಪOಾKೖ ನಮಃ (2ಾಲು ೆಣುG) ಗುOೌ³ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಭಕcವತOಾKೖ ನಮಃ (vಣ2ಾಲು) ^ಾನುTೕ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಮ7ೋದjಾKೖ ನಮಃ (vಣ2ಾನ ಂ%ಾಗ) ಜಂMೕ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಅಾನ SಾSೆ@ೖ ನಮಃ (ನಡು - ಕnಂ) ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಭಾKೖ ನಮಃ (7ೊಕ3ಳ) Sಾಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಅಘಹಂೆ@ೖ ನಮಃ (ಎೆ) ಹೃದಯಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ರಕcಕಂೆ@ೖ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಭವಹೃೇ ನಮಃ ಮುಖಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ೌKೖ ನಮಃ Sೇತಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ %ಾ[ರೆ@ೖ ನಮಃ (ಹ"ೆ) ಲOಾಟಂ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ (ತOೆ) ರಃ ಪx^ಾiಾQ
ಓಂ ಸರಸೆ@ೖ ನಮಃ ಸUಾಂ ಾT ಪx^ಾiಾQ

ಅಥ Sಾಮಪx^ಾ - (ಮಂಾ)ೆ ಮತುc ಹೂ ಏ ಸ:ೇಕು)
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ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂ ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ eೕಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ
ಅಲ2ಾನಂಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ [ ^ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಕೃತ&ಾOಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ
ೖ7ಾಯeೕKೖ ನಮಃ, ಓಂ 2ಾUೇKೖ ನಮಃ, ಓಂ Uೇ¨ೕSೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ
ಪdೕಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದವzಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ
ತುಂಗಭಾKೖ ನಮಃ,

ಓಂ ಕೃlಾGKೖ ನಮಃ, ಓಂ ೕಮರೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ

ೋಾವKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದ%ಾ ಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ ಪdೕaGೕKೖ ನಮಃ, ಓಂ
ನಮಾKೖ ನಮಃ, ಓಂ eಂಧUೇ ನಮಃ, ಓಂ Uೇದಸೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ ಚರ<ಣೆ@ೖ
ನಮಃ, ಓಂ ಮಂಾ8Sೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ ಸರಸೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ ೋಮೆ@ೖ ನಮಃ, ಓಂ
ಸವtಾಪಹjೇ ೇ ಸ£ೕಪದವ SಾT | ಸವಸಂಪತµೇ ೇ ಯಮುSಾKೖ
ನvೕಸುcೆ|| Sಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಧೂtಾ - ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ

ಸುಮSೋಹರ= |

ಕOಾಘ¶ತ ಸಂಯುಕcಂ ಧೂೕಯಂ ಪಗೃಹ@ಾಂ || ಧೂಪ&ಾªiಾQ ||
ಏ2ಾ - ಘ¶ತವ ಸ&ಾಯುಕcಂ ವT·Sಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ
ಮಂಗಳ*ೕಪಂ ಯಮುSೇ ಭಕcವತOೇ | (ಏ2ಾ *ೕಪಂ ದಶiಾQ)
SೈUೇದ@ಂ - ೕಜಪxjಾಮ ಫನVಾ ಖಜೂ

ಕದ¤ೕಫಲಂ | Sಾ ೕ2ೇಳ ಫಲಂ

*ಯಂ ಗೃ7ಾಣ ಸುರುಪx§ೆ || SಾSಾ ಧ ಫಲಂ ಸಮಪiಾQ (ಮೆ@ೕ
tಾTೕಯ= ಸಮಪiಾQ) ಹಸc ಪಾಲನಂ, ಗಂಡೂಷಂ, tಾದಪಾಲನಂ,
ಶುಾrಚಮನಂ, ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪiಾQ
ಸುವಣಪಷಂ - ಯಮುSಾKೖ ನಮಃ || ಸುವಣಪಷಂ ಸಮಪiಾQ ||
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ಪಂ`ಾ - ೆ°Oೋಕ@ tಾವSೇ ಗಂ ೇ Mೂೕರtಾಪ SಾT | ಪಂಚಕ@ಂ
ಗೃ7ಾ"ೇದಂ Oೋಕೕೆ@ೖ ನvಸುcೇ || ಪಂ`ಾ *ೕಪಂ ದಶiಾQ ||
ಪNಾಂಜೕ

-

2ೇತ8

ಪNಾಂಜಮiಾದತc=

^ಾ§

ಕುಸು ೖಃ

ಕೃಷGೕೆ@ೖ

ಚಂಪ2ಾ

&ಾಲೕ

ನvೕಸುcೇ||

ಶು%ೈಃ

|

ಪNಾಂಜೕಂ

ಸಮಪiಾQ||
ಪದ!ಣ ನಮVಾ3ರ - iಾT2ಾTಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರ ಕೃಾTಚ ಾT ಾT
ನಶ@ಂ ಪದ!ಣ ಪೇ ಪೇ || ಪದ!ಣ ನಮVಾ3jಾ ಸಮಪiಾQ ||
tಾಥSಾ - ಭUಾTೕಚ ಮ7ಾಲ!¡ೕ ಾನಭ8c ಪಾT | ವತಂ ಸಂಪxಣಾಂ
iಾತು ಯಮುSಾKೖ ನvೕಸುcೇ (tಾಥSಾ= ಸಮಪiಾQ ||
ಸ&ಾಪನಂ -

(ಮಂಾ)ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು 2ೈಯ( 7ಾ82ೊಂಡು ಈ

2ೆಳ[ನ ಮಂತವನು 7ೇ¤ದ

ೕOೆ ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)

ಯಸ@ ಸಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣಾಂ
iಾತು ಸೊ@ೕ ವಂೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತೕನಂ 8iಾೕನಂ ಭ8cೕನಂ
ರ&ಾಪೇ | ಯತತಂ ತು ಮiಾ ೇವ ಪ ಪxಣಂ ತದಸುc
ಯಮುSಾ

ಪxಜSೇನ

ಭಗUಾ

ಯಮುSಾಂತಗತ

ೕ || ಅSೇನ
%ಾರೕರಮಣ

ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ  ಲ!¡ೕSಾjಾಯಣ ಯಾಂ ೕೋಭವತು || ೕ
ಕೃlಾGಪಣಮಸುc ||

ಸಣ ೌ ಪx^ಾ
ಸಣ ೌ

ಕಲಶ2ೆ3 ಅಲಂ2ಾರ - ಸರಾT ಾಶುlೇ ಸುUಾ ಸಾಭಗಃ | ತಂ

%ಾಗಂ XತQೕಮ7ೇ ||
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tಾಥSೆ - 2ೈOಾಸ Uಾeೆ ೌ ೕ ಭವOೋ2ೈಕ ಪx§ೆ | ಮ7ಾರುದ Kೕೇ
ಸುೕಾ ಭವಸವಾ || ಇ tಾಥKೕL |

ಅಥ ೕಠಪxಜ - ೕಠಮೆ@ೕ ಓಂ ಪರೇವಾKೖ ೕಲ!¡ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ |
ೇವಸ@

Uಾಮ%ಾ ೇ

ಓಂ

ಗುರUೇ

UಾಯುUೇ

ನಮಃ

ಸವೇವಾ%ೊ@ೕ ಬಹ<ರುಾ*%ೊ@ೕ ನಮಃ | ಪನUಾ

|

ದ!"ೇ

ಓಂ

ೕ ಓಂ ಸನ2ಾ*

ಸವಗುರು%ೊ@ೕ ನಮಃ | ಆ ೇKೕ ಓಂ ಗಂ ಗರುಾಯ ನಮಃ | Sೈಋಾ@ಂ ಓಂ
Uಾ@ಂ UೇದUಾ@Vಾಯ ನಮಃ | UಾಯುUೆ@ೕ ಓಂ ದುಂ ದು ಾKೖ ನಮಃ | ಈNಾSೆ@ೕ
ಓಂ ಸಂ ಸರಸೆ@ೖ ನಮಃ | ಏಾಃ ೕಠtಾದೇವಾಃ || ಓಂ ಧ&ಾpಪತKೕ
ಯ&ಾಯ

ನಮಃ

|

ಓಂ

ಾSಾpಪತKೕ

UಾಯುUೇ

ನಮಃ

|

ಓಂ

Uೈjಾ ಾ@pಪತKೕ ರುಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಐಶiಾpಪತKೕ ಇಂಾಯ ನಮಃ |
ಏಾಃ ೕಠಫಲೇವಾಃ || ಓಂ ಅಧ&ಾpಪತKೕ TಋಪತKೕ ನಮಃ | ಓಂ
ಅಾSಾpಪತKೕ ದು ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಅUೈjಾ ಾ@pಪತKೕ 2ಾ&ಾಯ ನಮಃ
|

ಓಂ ಅSೈಶiಾpಪತKೕ ರುಾಯ ನಮಃ

ಪರಮಪರುlಾಯ

ನಮಃ

|

ಓಂ

ಷುGಕೂ&ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತದುಪ

|

ಓಂ ಮೆ@ೕ tಾಾOೇ

ತದುಪಯುದ2ೇ

ಬ7ಾ<ಂಡಾjಾಯ

ಗ%ೋದ2ೇ ಕೂಮರೂtಾಯ ಷುGUೇ

ನಮಃ | ಓಂ ತತು`ಾಾಯ Uಾಯುಕೂ&ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತು`ಾಾಯ
ಸಹಸಫ"ಾಮಂಡಲಮಂಾಯ ೕಮದನಂಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೃsವ@&ಾTನ@
ಧjಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ !ೕರVಾಗjಾ&ಾTSೇ ವರು"ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ
Nೇತ*ೕtಾ<2ಾKೖ ರ&ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ತತ ನವರತಖXತ ಚತುಸcಂಭಯುಕc
ಮ7ಾಮಂಟtಾ<2ಾKೖ ೕ ಲೆ¡ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಪಾ<<2ಾKೖ ೕKೖ ನಮಃ |
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ಓಂ ಕಂಾ<2ಾKೖ ೕKೖ ನಮಃ | ಓಂ Sಾ0ಾ<2ಾKೖ ೕKೖ ನಮಃ | ಓಂ
ಪಾ<ದyಃ ಸೂಯಮಂಡOಾpಪತKೕ

ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ

|

ಓಂ

VೋಮಮಂಡOಾpಪತKೕ ೕ ಷುGUೇ ನಮಃ | ಓಂ ಹುಾಶನಮಂಡOಾpಪತKೕ
 ಲ!¡ೕನರeಂ7ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದ!"ೇ ಸಾ&ಾTSೆ@ೖ Kೖ ನಮಃ | ಓಂ
Uಾ ೕ ರ^ೋ&ಾTSೆ@ೖ ಧjಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ
ದು ಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪxUೇ ಆತ<Sೇ ನಮಃ |

ಪೃlೆuೕ ತvೕ&ಾTSೆ@ೖ
ದ!"ೇ ಓಂ ಅಂತjಾತ<Sೇ

ನಮಃ | ಪY ೕ ಓಂ ಪರ&ಾತ<Sೇ ನಮಃ | ಉತcjೇ ಓಂ ಾSಾತ<Sೇ ನಮಃ | ಓಂ
ಮOಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ3a"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಾSಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ
8iಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ dೕ ಾKೖ ನಮಃ |ಓಂ ಪ7ೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾ@Kೖ
ನಮಃ | ಓಂ ಈNಾSಾKೖ ನಮಃ | ಮೆ@ೕ ಅನುಗ7ಾKೖ ನಮಃ | ಏಾಃ
ೕ§ತ`ಾಮರಹVಾcಃ

ಷuಂ

||

ತVಾ@ ೇ

ಸಹಸಫ"ಾಮಂಡಲಮಂಾಯ

ಕುಂಡOಾಕೃಸರೂtಾಯ ಹjೇdೕಗ ೕಠಸರೂtಾಯ ೕಮದನಂಾಯ ನಮಃ
| ೕಠಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ || (ೕಠ2ೆ3 ಮಂಾ)ೆ ಮತುc  ಹೂಗಳನು
7ಾಕ:ೇಕು.)

tಾಣಪlಾuಪSೆ - ಅಸ@ೕ tಾಣಪlಾu ಮಂತಸ@ ಬ7ಾ<ಷುG ಮ7ೇಶjಾ
ಋಷಯಃ

ಋಗ@ಜುVಾ&ಾಥUಾ¨

ಛಂಾಂe

8iಾಮಯವಪಃ

tಾ"ಾಾ@ೇವಾ, ಆಂ ೕಜಂ, ೕಂ ಶ8cಃ, 2ೌಂ 8ೕಲಕಂ, ಅe< (:ೆ¤¦, ಾಮ,
ಇಾ@* ಕಲಶ) ಸಣ ೌ ೕ ಕಲNೇ ಅVಾ@ಂ ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಮೃc2ಾಮಯ
(ಮ¨GTಂದ &ಾದ
&ಾದ ಪ

ೌ ೕ) ಾತುಮಯ (ಎರಕ ಅಥUಾ ಾc0 ೆ ಇಾ@*ಂದ

) ಪ&ಾiಾಂ tಾಣಪlಾuಪSೆ Tdೕಗಃ ||
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ಕರSಾ@ಸಃ - ಓಂ 7ಾಂ ಅಂಗುlಾu%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ ೕಂ ತಜTೕ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ
ಹೂಂ ಮಧ@&ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ 7ೆ°ಂ ಅSಾQ2ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ 7ೌಂ
ಕTಷu2ಾ%ಾ@ಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹಃ ಕರತಲಕರಪೃlಾu%ಾ@ಂ ನಮಃ |
ಅಂಗSಾ@ಸಃ - ಓಂ 7ಾಂ ಹೃದiಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ೕಂ ರVೇ Vಾ7ಾ | ಓಂ ಹೂಂ
ಾKೖUೌಷ] | ಓಂ 7ೆ°ಂ ಕವ`ಾಯ ಹುಂ | ಓಂ 7ೌಂ Sೇಾ%ಾ@ಂ Uೌಷ] | ಓಂ
ಹಃ ಅVಾಯಫ] | ಓಂ || ಇ *ಗyಂಧಃ ||

ಾ@ನ (Nೆo(ೕಕ ) ಪಷ (ಹೂ) ದು2ೊಂಡು - - ರ2ಾcಂ:ೋpಸf ೕೋಲ(ಸದರುಣ
ಸjೋ^ಾpರೂಢ ಕjಾ:ೆ²ೖಃ | tಾಶಂ 2ೋದಂಡ-Q)ೂದPವ ಮ¨ಗುಣಮಪ@ಂಕುಶಂ
ಪಂಚ:ಾ"ಾ || %ಾ"ಾಸೃಕ3tಾಲಂ ನಯನಲeಾ ೕನವೋರು7ಾ¯ಾ@ |
ೇೕ :ಾOಾಕವ"ಾಭವತು ಸುಖಕ ೕ tಾಣಶ8cಃ ಪjಾನಃ || ಓಂ, ಆಂ, ೕಂ,
2ೌಂ, ಯಂ, ರಂ, ಲಂ, ವಂ, ಷಂ, ಸಂ, ಹಂ, ಹಂಸಃ Vೋಹಂ ಹಂಸಃ ಅe< ೕ
ಸಣ ೌ ೕ ಕಲNೇ / ಅVಾ@ಂ ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಮೂೌ, tಾಣಪಷuಂತು | ಅe<
ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಕಲNೇ / ಅVಾ@ಂ ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಮೂೌ | ಸUೇಂ*iಾ¨
ಮನNೆo¹ೕತೃ

ಚ)ುಹು

§7ಾªtಾಣ

Uಾ2ಾ¨

tಾದtಾಯುಪVಾfಾ@T

ಇ7ೈUಾಗತ@ ಸುಖಂ Xರಂ ಷuಂತು Vಾ7ಾ || (ಎಂದು ಾ@Te ಪಷವನು ೌ ಯ
ೕOೆ ಇಟು2ೊಂಡು ಘಂzೆ :ಾ ಸುಾc ಮುಂ*ನ ಮಂತವನು 7ೇಳ:ೇಕು).
ಮಂತ - ಓಂ ಅಸುTೕೇ ಪನರVಾ<ಸು ಚ)ುಃ ಪನಃ tಾಣQSೋ ೇ %ೋಗಂ |
^ೊ@ೕಕNೆ@ೕಮ ಸೂಯಮುಚYರಂತ ಮನುಮೇ ಮೃಳiಾನ ಸec || ಪನSೋ
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ಅಸುಂ ಪೃsೕ ದಾತು ಪನೌ@ೇೕ ಪನರಂತ )ಂ || ಪನನVೋಮಸcನಂ
ದಾತು ಪನಃ ಪlಾಪಾ@ಂiಾ ಸec || (೧೨ ಸಲ ೕ ಸಣ ೌ Kೕ ನಮಃ ಎಂದು
ಜe - ತದನಂತರ) ಓಂ ಭೂಃ ೕ ಸಣ ೌ ೕ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಭೂಃವಃ ೕ
ಸಣ ೌ ೕ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ ಸಃ ೕ ಸಣ ೌ ೕ &ಾUಾಹiಾQ | ಓಂ
ಭೂಭಸಃ

ೕ

ಸಣ ೌ ೕ

&ಾUಾಹiಾQ

|

7ೇ¤

(ಎಂದು

ಪಷವನು

ಸಮಸ:ೇಕು). ಆನಂತರ ಮುಂ*ನ ಮುೆಗಳನು ೋ ಸ:ೇಕು)
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಆUಾಹನ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಸಂVಾfಪನ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಸTಾನ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಸTjೋಧ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಸಮು<ಖ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಅವಗುಂಟನ ಮುಾಂ ಪದಶ@ |

(7ೊಸ ೧೬ ಗಂnನ ಾರ2ೆ3 ಕುಂಕುಮ ಹXY 2ೈಯ( ದು2ೊಂಡು ಮುಂ*ನ
ಮಂತವನು 7ೇ¤ದ

ೕOೆ ೕ ಸಣ ೌ ಯ ಮುಂೆ ಇಡ:ೇಕು)

ೇUಾಸುc ಪರತಃ ಸಮ@º lೋಡಶಸೂತಂ ಪಕಲKೕ
ಸ&ಾಯುಕcಂ ಕುಂಕು

ಅಥ

ಾ@ನಂ

-

| lೋಡಶ ಗಂs

ೕನ jಾ§ತಂ | ಇ ೋರಕಂ VಾfಪKೕL ||

ಅ)&ಾOಾಭiಾ:ಾ²T

ಕjೈಃ

ಶoಲಂ

ಚ

ಭೕ=

|

ಸಣರತಧjಾಂ ೇೕಂ *ವ@&ೌ8cಕಾ ¨ೕ= ||
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ಪx"ೇಂದುವದSಾಂ ೇಂ 2ೋnಸೂಯಸಮಪ%ಾ= | ರತಸಂಯುಕc7ಾjಾಂ ಚ
ಬಹ<ಸೂೇಣ Nೆoೕಾ= ||
ರುಾ¨ೕಂ ರುದUಾ&ಾಂ[ೕಂ ಶಂಕ ೕಂ Oೋಕಶಂಕ ೕ= | ಸಮಸcOೋಕಜನTೕಂ
ಸಣ ೌ ೕಂ ನ&ಾಮ@ಹಂ ||
ಹjಾTಾQಂದುಮುೕಂ | ರಾಭರಣ ಭೂaಾಂ | &ಾOಾಂ[ೕಂ NಾOಾ!ೕಂ
XಂತiಾQ ಸೕಂ Uಾಂ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಾ@ನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಆUಾಹನ= (ಹೂವ ಮತುc ಮಂಾ)ೆಯನು ದು2ೊಂಡು tಾಥSಾ ಮುೇನ
Vಾಗಸುವೇ ಆUಾಹನ)
ಆಗಚ ೇೕ ೇUೇ ಮತ@Oೋಕೇಚiಾ | ಸುವತಂ ಭವತು !ಪಂ ಮಮ
ಪx^ಾ ಗೃ7ಾಣ %ೋ ||
ಆUಾಹiಾQ ಾಂ ೇ ಪx^ಾಥಂ ವವಲ(%ೇ | ದiಾಂ ಕುರು ಮ ೕಾ@
efjಾ ಭವ ಹರKೕ ||
ೌ ೕQೕ&ಾಯ ಇತ@ಸ@ ಮಂತಸ@ ಔಚಥ@ ಪೋ *ೕಘತ&ಾ ಉ&ಾಜಗೕ |
ೌiಾUಾಹSೇ Tdೕಗಃ ||
ಓಂ ೌ ೕQೕ&ಾಯ ಸOಾT ತ)ೆ@ೕಕಪ*ೕ *ಪ*ೕ Vಾ ಚತುಷ*ೕ | ಅlಾಪ*ೕ
ನವಪ*ೕ ಬಭೂವaೕ ಸಹVಾ)jಾ ಪರ

ೕ £@ೕಮ ||

ಸವಮಂಗಲ&ಾಂಗOೆ@ೕ Uೇ ಸUಾಥ Vಾp2ೇ | ಶರ"ೆ@ೕ ತಂಬ2ೇ ೇ
Sಾjಾಯ¨ ನvೕಽಸುcೇ || ಓಂ ನvೕ ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ || ಮೃc2ಾಮಯ
| ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಪ&ಾiಾ &ಾUಾಹiಾQೕ ||
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(ಹೂವ ಮತುc ಮಂಾ)ೆಯನು ೌ

ೆ ಏ ಸುವದು)

(ಪನಃ ಹೂವನು ದು2ೊಂಡು - 7ೇ ೌ

2ೈOಾಸSಾೇ iಾವತೂ^ಾವVಾನಕಂ

| ಾವತಂ ೕ%ಾUೇನ ಂ:ೇe< ಸTpಂಕುರು || - ಎಂದು tಾse ಹೂವನು
ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)

ಆಸನಂ - ಸೂiಾಯುತTಭಸೂ³ೇ ಸು³ರದತಭೂaತಂ | eಂ7ಾಸನQದಂ
ೇ ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ ||
&ೌ8c2ೈಃ ಪಷjಾ ೈಶY ಧರತ Nೆoೕತಂ | ರತ eಂ7ಾಸನಂ `ಾರುಗೃ7ಾಣ
ಹರವಲ(%ೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮಪiಾQ ||
(ಹೂವ ಮತುc ಮಂಾ)ೆಯನು ೌ

ೆ ಏ ಸ:ೇಕು)

ಅಘ@ಂ - ಶುೊrೕದಕಂ ಚ tಾತಸfಂ ಗಂಧಪlಾ*Qತಂ | ಅಘ@ಂ ಾVಾ@Qೕ
ೇ ೇ ಗೃ7ಾಣ ಸುರಪx§ೇ ||
ಸಣ ೌ

ಮ7ಾೇೕ ಈಶರಯ%ಾQT

| ಗೃ7ಾ"ಾಘ@ಂ ಮiಾದತcಂ

eೕಕುರುಷಂ ಶುಭಪೆ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಅಘ@ಂ ಸಮಪiಾQ ||
(Qೕಸಲು Tೕರನು ಉದrರ"ೆಯ( ೆ ೆದು2ೊಂಡು, ಮಂಾ)ೆdಂ* ೆ ಆ Tೕರನು
ೌ ಯ 2ೈ ೆ 2ೊಡುವಂೆ ಅನುಸಂಾನ &ಾ2ೊಂಡು, ೌ

ೆ ಮುಂೆ ೋ e

ಅಘ@tಾೆ ೆ Tೕರನು 7ಾ8)
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tಾದ@=
tಾದ@= (Qೕಸಲು Tೕರನು ಉದrರ"ೆಯ( ೆ ೆದು2ೊಂಡು, ಮಂಾ)ೆdಂ* ೆ ಆ
Tೕರನು ೇ ೆ 2ೈ ೆ 2ೊಡುವಂೆ ಅನುಸಂಾನ &ಾ2ೊಂಡು, ೇಯ ಮುಂೆ
ೋ e ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)
ಸುUಾeತಂ ಜಲಂ ರಮ@ಂ ಸವೕಥಸಮುದPವಂ | tಾದ@ಂ ಗೃ7ಾಣ ೇ ತಂ
ಸವೇವ ನಮಸೇ ||
ಗಂ ಾಜಲ ಮ7ಾ*ವ@ಂ ಸವೕಥಸಮುದPವಂ | ಭ2ಾ¬ tಾದ@ಂ ಮiಾದತcಂ
ಗೃ7ಾಣ ಪರ

ೕಶ ೕ ||

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ tಾದ@ಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಆಚಮನ= (Qೕಸಲು Tೕರನು ಆಚಮನ2ೆ3 TೕಡುೆcೕSೆಂದು ಸ< e2ೊಂಡು ೌ

ೆ

ೋ e ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)
ಸುವಣಕಲNಾTೕತಂ ಚಂದSಾಗರುಸಂಯುತ= | ಗೃ7ಾ"ಾಚಮನಂ ೇ ಮiಾ
ದತcಂ ಶುಭಪೇ ||
ಗಂ ಾಜಲಂ ಮ7ಾ*ವ@ಂ ಸವೕಥಸಮದPವಂ | ಭ2ಾ¬ tಾದ@ಂ ಮiಾದತcಂ
ಗೃ7ಾ"ಾಪರ

ೕಶ ೕ ||

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಮಧುಪಕ - (vಸರು, ತುಪ, ^ೇನುತುಪಗಳ( ಒಂದು ಹೂವನು ಅ* ಅದನು
ೌ

ೆ ಸಮe)

ದಾಜ@ಮಧುಸಂಯುಕcಂ ಮಧುಪಕಂ ಮiಾಽಽಹೃತ= | ಗೃ7ಾಣ ವರೇ ೇ
ನಮVೆcೕ ಭಕcವತOೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಧುಪಕ= ಸಮಪiಾQ ||
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ಪನjಾಚಮನ= (Qೕಸಲು Tೕರನು ಆಚಮನ2ೆ3 TೕಡುೆcೕSೆಂದು ಸ< e2ೊಂಡು
ೌ

ೆ ೋ e ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪನjಾಚಮTೕಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಪಂ`ಾಮೃತVಾ=

-

ಪdೕದpಘ¶ೋtೇತಂ

ಶಕjಾಮಧುಸಂಯುತ=

|

ಪಂ`ಾಮೃತVಾನQದಂ ಗೃ7ಾ"ಾಷಾ2ೇ ||
(ಪಂ`ಾಮೃತ Vಾನ &ಾಡುUಾಗ 7ಾಲು, vಸರು, ತುಪ, ^ೇನುತುಪ, ಸಕ3jೆ,
ಎಳTೕರು - ಪಸಲ ಒಂದು ಹೂವನು ಅ* ೇ ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)
ಪಯಃVಾ= (7ಾಲು)
7ಾಲು) - ಓಂ ಆtಾ@ಯಸ ಸ ೕತು ೇ ಶತಃ Vೋಮ ವೃಷGಂ |
ಭUಾ Uಾಜಸ@ ಸಂಗೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪಯಃVಾಂ ಸಮಪiಾQ ||
ದpVಾನ= (vಸರು)
vಸರು) - ಓಂ ದp2ಾ£Gೕ ಅ2ಾ ಷಂ §lೊGೕರಶಸ@ Uಾ§ನಃ |
ಸುರSೋ ಮುಾಕರತµಣ ಆಯೂಂa ಾ ಷL ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ದpVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಘ¶ತVಾನ= (ತುಪ)
ತುಪ) - ಓಂ ಘ¶ತಂ QQೇ ಘ½ತಮಸ@ dೕTಃ ಘ¶ೇೋ
ಘ¶ತಮಾಮ | ಆನುಷಧ&ಾವಹ &ಾದಯಸ Vಾ7ಾಕೃತಂ ವೃಷಭ ವ!ಹವ@= |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಘ¶ತVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಮಧುVಾನ= (^ೇನುತುಪ)
^ೇನುತುಪ) - ಓಂ ಮಧುUಾಾ ಋಾಯೇ ಮಧು)ರಂ eಂಧವಃ
| &ಾpwೕನಃ ಸಂೋಷpಃ || ಮಧುನಕc ಮುೋಶVೋ ಮಧುಮಾsವ= ರಜಃ |
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ಮಧುೌ@ರಸುcನಃ ಾ || ಮಧು&ಾSೋ ವನಸಮಧು&ಾ ಅಸುc ಸೂಯಃ |
&ಾpwೕ ಾ£ೕ ಭವಂತು ನಃ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಧುVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಶಕjಾVಾನ= (ಸಕ3jೆ)
ಸಕ3jೆ) - ಓಂ Vಾದುಃ ಪವಸ *Uಾ@ಯ ಜನ<Sೇ Vಾದು ಂಾಯ
ಸುಹೕತುSಾ

ೕ

|

VಾದುQಾಯ

ವರು"ಾಯ

UಾಯUೇ

ಬೃಹಸತKೕ

ಮಧು&ಾಂ ಅಾಭ@ಃ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಶಕjಾVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಫಲVಾನ= (ಎಳTೕರು)
ಎಳTೕರು) - ಓಂ iಾಃ ಫಲTೕಯ ಅಫOಾ Tೕiಾ ಅಫಲ
ಅಪlಾiಾಶY ಪaೕ¨ೕಃ | ಬೃಹಸಃ ಪಸೂಾVಾcSೋ ಮುಂಚಂ ತಂ ಹಸಃ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಫಲVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಶುೊrೕದಕVಾನ=
ದಕVಾನ= - ಗಂ ಾಜಲ= ಮiಾಽಽTೕತಂ ಸುವಣಕಲNೇ efತ= |
ಸುಗಂಧದವ@ ಸಂಯುಕcಂ ಗೃ7ಾಣ ದು ಾಪ7ೇ || ಗಂ ೇ ಚ ಯಮುSೇ ಚವ
ೋಾವ ಸರಸ | ನಮೇ eಂಧು 2ಾUೇ ಜOೇe< ಕುರು ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಶುೊrೕದಕVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಮ7ಾlೇಕ ( ಹೂTಂದ Qೕಸಲು Tೕರನು

ೌ

ೆ ೕ!ೕಸುವ ಮೂಲಕ

ಮ7ಾlೇಕವನು &ಾಸ:ೇಕು)
ಗಂ ಾ ಸರಸೕjೇUಾ 2ಾUೇ
ತಾ Nಾಂಂ ಕುರುಷ

ಯಮುSಾ ಜOೈಃ | Vಾಾಽe ಮiಾ ೇೕ

ೕ || ಓಂ ಆೕ lಾc ಮdೕಭುವಃ ಾನ ಊ^ೇ

ದಾತನ | ಮ7ೇರ"ಾಯ ಚ)Vೇ || dೕ ವಃ ವತvೕ ರಸಃ | ತಸ@ %ಾಜಯೇ
ಹನಃ || ಉಶೕ ವ &ಾತರಃ | ತVಾ< ಅರಂಗ &ಾಮವಃ || ಯಸ@ )iಾಯ §ನಥ |
ಆೕ ಜನಯಾ ಚ ನಃ ||
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ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮ7ಾlೇಕVಾನಂ ಸಮಪiಾQ ||
ವಸ= (೨ ೆ^ೆ² ವಸಗಳ)
ವಸಗಳ) - ೕತವಸದಯಂ ೇ ೇವdೕಗ@ಂ ಚ ಮಂಗಳಂ |
ಶುಭಪದಂ ಗೃ7ಾಣ ತಂ ಹ ಯ %ಾQT ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ವಸಯು¿<ಂ ಸಮಪiಾQ ||

ಕಂಚುಕ=
ಕಂಚುಕ= - ಕಂಚು8ೕಂ ಉಪವಸಂ ಚ SಾSಾ ರತjಾ§ತ= | ಗೃ7ಾಣ ತಂ
ದಯeಂೋ ಜಗ*ೕಶ tಾವ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಕಂಚುಕಂ ಸಮಪiಾQ |
ಮಂಗಲದUಾ@¨ (ಅ aಣ ಕುಂಕುಮ eಂಧೂರ 2ಾ ೆ ಬ0ೆ `ೊYೕOೆ 2ಾಲುಂಗುರ
ಅ aಣ:ೇರು ಮುಂಾದ ಮಂಗಲದವ@ಗಳನು ೌ

ೆ ಅಪ"ೆ &ಾಡ:ೇಕು)

ಹ ಾ ಕುಂಕುಮಂ `ೈವ eಂಧೂರಂ ಕಜ²OಾTತ= | Vೌ%ಾಗ@ದವ@ಸಂಯುಕcಂ
ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಂಗಲದUಾ@¨ ಸಮಪiಾQ |
ಹ ಾಚೂಣ= (ಅ aಣ*ಂದ ಪx§e)
Vೌ%ಾಗ@ ಶುಭೇ ೇ ಸವಮಂಗಲಾT | ಹ ಾ ೇ ಪಾVಾ@Q ಗೃ7ಾಣ
ಪರ

ೕಶ ||

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಹ ಾಚೂಣಂ ಸಮಪiಾQ |
ಕುಂಕುಮಚೂಣ= (ಕುಂಕುಮ*ಂದ ಪx§e)
ಪx§e)
ಕುಂಕು= 2ಾಂದಂ *ವ@ಂ ಸವ2ಾಯಫಲಪದಂ | ಕುಂಕು

ೕSಾXೇ ೇೕ

ಗೃ7ಾಣ ವರಾ ಭವ ||
ಪಟ 24

ೕ ಸಣ ೌ ೕ ವತ ಾನ ಕಾ ಸತ

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಕುಂಕುಮಚೂಣ= ಸಮಪiಾQ |
eಂಧೂರ= - eಂಧೂರ*ಂದ ಪx§e)
ಓಂ ಸ Xತ Xತಂ XತಯಂತಮVೆÀ Xತ)ತಂ Xತತಮಂ ವdೕಾ= | ಚಂದಂ
ರಂ ಪರೕರಂ ಬೃಹಂತಂ ಚಂದ ಚಂಾಗೃಣೇ ಯುವಸ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ eಂಧೂರಂ ಸಮಪiಾQ |
ಕಜ²ಲ= - (2ಾ ೆಯನು ಹೂvಂದ ಂದ ೌ ಯ ಕಣುGಗ¤ ೆ ಹಚುYವದು)
`ಾರುರೂtೇ `ಾರುSೇೇ OೋOಾ!ೕ `ಾರುರೂ¨ೕ | Sೇಾಲಂಕರ"ಾಾಯ
ಕಜ²ಲಂ ೇ ದಾಮ@ಹಂ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಕಜ²ಲಂ ಸಮಪiಾQ |

ಮಂಗಲಸೂತಸಮಪಣ= (ಮಂಗಲಸೂತವನು ಅಸ:ೇಕು)
&ಾಂಗಲ@ಮ¨ಸಂಯುಕcಂ ಮು2ಾcಫಲಸಮTತ= | ದತcಂ ಮಂಗಲಸೂತ= ೇ
ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಂಗಲಸೂತಂ ಸಮಪiಾQ |
ಯೋಪೕತ=

(ಯೋಪೕತ

ಸಮಸ:ೇಕು

-

ಇದರ

ಬದಲು

ಮಂತ)ೆಯನು 7ಾ8)
ತಪc7ೇಮಕೃತಂ ಸೂತಂ ಮು2ಾcಾಮಭೂaತ= | ಉಪೕತQದಂ ೇ ಗೃ7ಾಣ
ತಂ ಶುಭಪೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಯೋಪೕತಂ ಸಮಪiಾQ |
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ಆಭರಣ=

-

ಮiಾದತcಂ

TೕOೋತಲ
ಗೃಹ@ಾಂ

ದಳಶ@

ೕ

ರಾಭರಣಭೂaೇ

ರುದವಲ(%ೇ

ಗೃ7ಾ"ಾT

|

ಸುವಣಭೂaತಂ

||

*ವ@ಂ

SಾSಾರತಸುNೆoೕತ= | ೆ°Oೋಕಭೂaೇ ೇ ಗೃ7ಾ"ಾಭರಣಂ ಶುಭ= ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಆಭರ"ಾT ಸಮಪiಾQ |
ಗಂಧ - ಚಂದSಾಗರು ಕಪxರ ಕಸೂc ೕ ಕುಂಕು&ಾTತಂ | Oೇಪನಂ ಸುಸNೇlೆu
ೕತ@ಥಂ ಪಗೃಹ@ಾಂ | ಗಂಧಾjಾಂ ದುjಾಧlಾಂ Tತ@ಪlಾu ಕ ೕa¨ೕಂ |
ಈಶ ೕಂ ಸವಭೂಾSಾಂ ಾQ7ೋ ಪಹKೕ ಯಂ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಗಂಧಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅ)ೆ (ಮಂಾ)ೆಯನು ಏ ಸ:ೇಕು)
ಅಾಾ

ಧವOಾ

ೇ

Nಾೕiಾ

ತಂಡುOಾ

ಶು%ಾ

|

ಹ ಾಕುಂಕುvೕtೇಾ ಗೃ7ಾಣ ವವಲ(%ೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಅಾಾ ಸಮಪiಾQ |
ಪlಾ¨ (SಾSಾಧ ಪ ಮಳ ಹೂಗ¤ಂದ ೌ ಯನು ಅಲಂಕ e)
ಮ(2ಾ^ಾ§ಕುದು

ೖ

ಶYಂಪ2ೈವಕು0ೈಶು%ೈಃ

|

ಶತಪೆ°ಶY

ಕOಾ·jೈಃ

ತವಕjೋಮ@ಹಂ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ SಾSಾಧ ಪ ಮಳ ಪlಾ¨ ಸಮಪiಾQ |
ಆವರಣಪx^ಾ

(ಆವರಣ

ಪx^ಾಂಗUಾ[

ೇವರ

tಾದಗಳ(

ಪಷಗಳನು

ಪdಂದು ಆವರಣಕೂ3 7ಾಕ:ೇಕು)
ೕಠಮೆ@ೕ ಪರೇವಾKೖ ೕಲ!¡ೕSಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ |
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ೇವಸ@

UಾಮtಾಶefಾKೖ

ಸುವಣವ"ಾKೖ

ದುಕೂಲವಸSಾKೖ

ಪದ<

ಹVಾcKೖ XಾಭರಣಭೂaಾKೖ ತನು<ಖನ@ಸcOೋಚSಾKೖ ಲಂ ಲೆ¡ೖ ನಮಃ |
ೇವಸ@ ದ!ಣtಾಶefಾKೖ ದೂUಾದಳNಾ@ಮOಾKೖ ೕಾಂಬರವಸನKೖ
ಕುಮುದಹVಾcKೖ ತನು<ಖನ@ಸcOೋಚSಾKೖ ಧಂ ಧjಾKೖ ನಮಃ||
ಪxUಾ**)ು - ಕೃೊrೕOಾ3ಯ ನಮಃ | ಮ7ೋOಾ3ಯ ನಮಃ | ೕjೋOಾ3ಯ
ನಮಃ | ದುOಾ3ಯ ನಮಃ | ಸರVೋOಾ3ಯ ನಮಃ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪಥ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಆ ೇiಾ**)ು - UಾಸುೇUಾಯನ ನಮಃ, &ಾಯKೖ ನಮಃ | ಸಂಕಷ"ಾಯ
ನಮಃ, ಜiಾKೖ ನಮಃ | ಪದು@&ಾಯ ನಮಃ, ಕೃೆ@ೖ ನಮಃ | ಅTರುಾrಯ ನಮಃ,
Nಾಂೆ@ೖ ನಮಃ
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ *ೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
2ೇಶUಾಯ ನಮಃ, Sಾjಾಯ"ಾಯ ನಮಃ, &ಾಧUಾಯ ನಮಃ,
ನಮಃ,

ಷುGUೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂಧSಾಯ ನಮಃ,

ೋಂಾಯ

ಕ&ಾಯ ನಮಃ,

UಾಮSಾಯ ನಮಃ, ಹೃa2ೇNಾಯ ನಮಃ, ಪದ<Sಾ%ಾಯ ನಮಃ, ಾvೕದjಾಯ
ನಮಃ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ತೃೕiಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಸಂಕಷ"ಾಯ ನಮಃ, UಾಸುೇUಾಯ ನಮಃ, ಪದು@&ಾಯ ನಮಃ, ಅTರುಾrಯ
ನಮಃ, ಪರುNೆoೕತc&ಾಯ ನಮಃ, ಅೋ)^ಾಯ ನಮಃ, Sಾರeಂ7ಾಯ ನಮಃ,
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ಅಚು@ಾಯ ನಮಃ, ಜSಾದSಾಯನಮಃ, ಉtೇಂಾಯ ನಮಃ, ಹರKೕ ನಮಃ, ೕ
ಕೃlಾGಯ ನಮಃ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಚತುಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಮಾಯ ನಮಃ, ಕೂ&ಾಯ ನಮಃ, ವjಾ7ಾಯ ನಮಃ, Sಾರeಂ7ಾಯ ನಮಃ,
UಾಮSಾಯ ನಮಃ, %ಾಗUಾಯ ನಮಃ,

jಾ&ಾಯ ನಮಃ,

ಕೃlಾGಯ ನಮಃ,

ಬುಾrಯ ನಮಃ, ಕSೇ ನಮಃ, ಅನಂಾಯ ನಮಃ, ಶರೂtಾಯ ನಮಃ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪಂಚ&ಾವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅನಂಾಯ ನಮಃ,
UಾಯUೇ ನಮಃ,

Uಾರು"ೆ@ೖ ನಮಃ,
%ಾರೆ@ೖ ನಮಃ,

ೇವVಾ@ ೇ ಗರುಾಯ ನಮಃ,

ಬ7ಾ<"ೇ ನಮಃ,
ಈಶSಾಯ ನಮಃ,

ಸರಸೆ@ೖ ನಮಃ,
[ ^ಾKೖ ನಮಃ,

Uಾಮ%ಾ ೇ Vೌಪ"ೆ@ೖ ನಮಃ |

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಷlಾuವರಣ ಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಇಂಾಯ ಸುjಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ ಷುGtಾಷಾಯ
ನಮಃ |
ಅ ೇ ೇ^ೋಽpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ ಷುGtಾಷಾಯ ನಮಃ
|
ಯ&ಾಯ ಧ&ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ ಷುGtಾಷಾಯ
ನಮಃ

|

Tಋ೯ತKೕ

ಷುGtಾಷಾಯ

ರೋpಪತKೕ

ಸ%ಾiಾಯ

ಸಪ ಗ7ಾಯ

ವರು"ಾಯ

ಜOಾpಪತKೕ

ಸ%ಾiಾಯ

ಕು:ೇjಾಯ

ಧSಾpಪತKೕ

ನಮಃ

|

ಸಪ ಗ7ಾಯ

ಷುGtಾಷಾಯ

ಸ%ಾiಾಯ

ಸಪ ಗ7ಾಯ

ನಮಃ

|

ಷುGtಾಷಾಯ

ನಮಃ

|

ಈNಾSಾಯ

ಭೂಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ ಷುGtಾಷಾಯ ನಮಃ |
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ಅಧಃ || Nೇlಾಯ ನ ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ ಷುGtಾಷಾಯ
ನಮಃ |
ಊಧw=

|| ಬಹ<"ೇ ಸತ@Oೋ2ಾpಪತKೕ ಸ%ಾiಾಯ ಸಪ ಗ7ಾಯ

ಷುGtಾಷಾಯ ನಮಃ | ತನ<ೆ@ೕ || ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಆವರಣ ಪx^ಾಂ
ಸಮಪiಾQ |

ಅಂಗಪxಜ (ಹೂವ ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)

ಓಂ 2ೈOಾಸUಾeSೆ@ೖ ನಮಃ tಾೌ ಪxಜiಾQ (2ಾಲು)
ಓಂ ಪವೆ@ೖ ನಮಃ ಗುOೌ³ ಪxಜiಾQ (2ಾನ 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 2ಾಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ Sಾಂ ಪxಜiಾQ (7ೊಕ3ಳ)
ಓಂ 2ೌಮKೖ ನಮಃ ಉದರ= ಪxಜiಾQ (7ೊzೆ)
ಓಂ ಕುಂಭಸcSೆ@ೖ ನಮಃ ಸcSೌ ಪxಜiಾQ (ಕುಚಗಳ)
ಓಂ ಚತುಭು^ಾKೖ ನಮಃ ಭು^ಾ ಪxಜiಾQ (ಭುಜಗಳ)
ಓಂ TೕಲಕಂಠiಾKೖ ನಮಃ ಕಂಠ ಪxಜiಾQ (ಕುc ೆ)
ಓಂ ಸುಮುಾKೖ ನಮಃ ಮುಖಂ ಪxಜiಾQ (ಮುಖ)
ಓಂ ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ ಔlೌu ಪxಜiಾQ (ತುnಗಳ)
ಓಂ ಸುSಾe2ಾKೖ ನಮಃ Sಾe2ಾಂ ಪxಜiಾQ (ಮೂಗು)
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ಓಂ ಉತOಾೈKೖ ನಮಃ Sೇತಂ ಪxಜiಾQ (ಕಣುGಗಳ)
ಓಂ ಾಟಂಕಾ "ೆ@ೖ ನಮಃ ಕ"ೌ ಪxಜiಾQ (8ಗಳ)
ಓಂ Oೋಕವಂ*ಾKೖ ನಮಃ ರಃ ಪxಜiಾQ (ತOೆ)
ಓಂ ೕ ಸಣ ೌKೖ ಸUಾಂಗಂ ಪxಜiಾQ (ಎOಾ( ಅಂಗಗಳ)
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಅಂಗಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ

ಅಥ ಪತಪx^ಾ - (ಪೆಗಳನು ೕ ಸಣ ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)

ಓಂ &ಾಯKೖ ನಮಃ | &ಾXೕಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ ಸವಜನಸಂರ!"ೆ@ೖ ನಮಃ | Vೇವಂ2ಾಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ ವiಾKೖ ನಮಃ | ಲಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ 7ೇಮವೆ@ೖ ನಮಃ | ಕರೕರಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (ಕಣ[Oೆ ಪೆ)
ಓಂ ಕಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ | ದವನಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ &ಾಲಯಚಲUಾeSೆ@ೖ ನಮಃ | ಮರುವಕಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (ಮರುಗ ಪೆ)
ಓಂ ಮ7ಾ ೌKೖ ನಮಃ | ಪ ಜತಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ [ ^ಾಸುಾKೖ ನಮಃ | [ ಮ(2ಾಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (:ೆಟದ ಮ( ೆ
ಪೆ)
ಓಂ ಕಮOಾೈ ನಮಃ | ಕಮಲಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ | ಚೂತಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (&ಾನ ಎOೆ)
ಓಂ ದು ಾKೖ ನಮಃ | &ಾXೕಪತಂ ಸಮಪiಾQ ||
ಓಂ &ಾಯKೖ ನಮಃ | ಶQೕಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (ಬT ಎOೆ)
ಓಂ 2ೌ&ಾKೖ ನಮಃ | ೕಜಪxರಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (&ಾದಳ[ಡದ ಎOೆ)
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ಓಂ ಬು*rಾKೖ ನಮಃ | ಾQೕಪತಂ ಸಮಪiಾQ || (ಾ¤ಂ:ೆ ಪೆ)
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ SಾSಾಧ ಪ ಮಳ ಪಾ¨ ಸಮಪiಾQ |

ಅಥ ಪಷಪx^ಾ - (ಹೂವನು ೕ ಸಣ ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)

ಓಂ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ | ^ಾಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (^ಾ§)
ಓಂ ಜಗSಾ<ೈ ನಮಃ | ಮ(2ಾಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (ಮ( ೆ)
ಓಂ [ ^ಾKೖ ನಮಃ | [ ಮ(2ಾಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (:ೆಟದ ಮ( ೆ)
ಓಂ ಕಾ@ಯSೆ@ೖ ನಮಃ | 2ೇತ8ೕಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (2ೇದ ೆ)
ಓಂ ಕಮOಾKೖ ನಮಃ | ಕಮಲಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (ಕಮಲ)
ಓಂ `ಾಮುಂಾKೖ ನಮಃ | ಚಂಪಕಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (ಸಂ ೆ)
ಓಂ ಗಂಧವVೇಾKೖ ನಮಃ | tಾ ^ಾತಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (tಾ ^ಾತ)
ಓಂ ಬು*rತಾ&ಾTSೆ@ೖ ನಮಃ | NೇತVೇವಂ2ಾಪಷಂ ಸಮಪiಾQ || (¤
Vೇವಂ ೆ)
ಓಂ ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ | SಾSಾಧ ಪ ಮಳ ಪlಾ¨ ಸಮಪiಾQ ||

ಅಥ Sಾಮಪx^ಾ - (ಹೂವನು ೕ ಸಣ ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು)

ಓಂ ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ | ಓಂ 2ಾಾ@Sೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಉ&ಾKೖ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ 7ೈಮವೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಈಶKೖ ನಮಃ | ಓಂ ೕ
ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ NಾಕಂಬKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಮೃಾ"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ
ಚಂ2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ [ ^ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ

ೕನ2ಾತ<^ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ

:ಾ7ೆÂೖ ನಮಃ | ಓಂ &ಾ7ೇಶKೖ ನಮಃ | ಓಂ 2ಾ¤2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ UೈಷGUೆ@ೖ
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ನಮಃ | ಓಂ ಾ!"ೆ@ೖ ನಮಃ | ಓಂ ಪವತSಾಪೈ ನಮಃ | ಓಂ tಾವೆ@ೖ ನಮಃ |
ಓಂ `ಾಮುಂಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ Tೕಲಕಂಠಪೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣSಾಕೃತK ನಮಃ
| ಓಂ UಾೆÃ2ಾKೖ ನಮಃ | ಓಂ ಭೂೋಪದವSಾSೆ@ೖ ನಮಃ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ Sಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅಥ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾ (ಹೂವನು ೕ ಸಣ ೌ

ೆ ಸಮಸ:ೇಕು) –

ಪdಂದು Sಾಮದ vದಲು ’ಓಂ’
ಓಂ’ ಎಂದು, Sಾಮದ 2ೊSೆಯ( ’ನಮಃ’
ನಮಃ’ ಎಂದು
Vೇ e2ೊಂಡು ಅಚSೆ&ಾ)
UಾKೖ

Sಾ&ಾ<2ಾKೖ

ಬು*rತಾ&ಾTSೆ@ೖ

tಾವೆ@ೖ

ಮ7ಾ&ಾKೖ

2ಾಾ@ಯKೖ

ಅಂ2ಾKೖ

Vೌ%ಾಗ@ಾೆ@ೖ

ಾಂಪತ@ಪಾKೖ

ಭ2ಾcಽೕಷcಾKೖ

ಲಾKೖ

ಆದ@ಂತರಾKೖ

ಅಹಂ2ಾರತಾ&ಾTSೆ@ೖ

ಸಮಸcOೋಕಜನSೆ@ೖ

ಉ&ಾKೖ

ಮಂಗಲಸರೂtಾKೖ

[ ^ಾKೖ

ಲ ಪx§ಾKೖ

ೕನ2ಾತ<^ಾKೖ

*ೕನರ!"ೆ@ೖ

ಚಂದNೇಖjಾಾಂ ೆ@ೖ

ಶNೇಖರಮನಃiಾKೖ

ತನುಮಾ@Kೖ

ಅಪjಾ§ಾKೖ

2ಾOೆ@ೖ

7ೇಮವೆ@ೖ

ಈಶKೖ

OೋಚSಾKೖ

ಈಷಣತಯಮು2ಾcKೖ

ಸUೇಶKೖ

ಪರ&ಾನಂದಾSೆ@ೖ

ಆನಂದ ಾ7ಾKೖ

7ಾTವೃ*rವ§ಾKೖ

ಚೂಾಮ¨ಭೂaಾKೖ

UಾKೖ

ಭUಾSೆ@ೖ

ರುಾ"ೆ@ೖ

ಭವjೋಗMೖ

ಮೃಾ"ೆ@ೖ
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ಭಕcVೇUಾ@Kೖ

ಭ8cಗ&ಾ@Kೖ

ಭ8cಾೇ

ಸುUೇNಾKೖ

ಸವಮಂಗOಾKೖ

ಅಪ"ಾKೖ

ಾಾಯ"ೆ@ೖ

ಾ@ಪಾSೆ@ೖ

ಇಂದVೇಾKೖ

%ಾರೂtಾKೖ

ಶರೂtಾKೖ

ಶತೃಸಂಹೇ

jಾ2ೇಂದುವದSಾKೖ

NಾOಾೈ

ಕೃಷGUೇ"ೆ@ೖ

ಗ"ೇಶಜನSೆ@ೖ

ಗಂೕರOೋಚSಾKೖ

ಸೆ@ೖ

ಗಭಪಾKೖ

ಗಭNೆoೕಕನುೆ

ಗಭ ೋtೇ

ಹರವಲ(%ಾKೖ

ಸಂತಪಾKೖ

UಾಹVೌ%ಾಗ@ಪಾ
ೆ°

ೋಾಯ

ಗ"ಾ@Kೖ

ಗಂೕರSಾಭKೕ

ಏಕಸರೂtಾKೖ

ಕOಾ·ರಭೂaಾKೖ

ಾಂಪತ@ಸುಖಪಾೇ

ಆಯುಾೇ

Vೌಮಂಗಲ@ಪಾೇ

&ಾಲಯತನiಾKೖ

8ೕಾKೖ

ಆಮಮಂತ^ಾಪ2ಾ

Sಾjಾಯಣಪದಮಧುtಾ

Kೖ

Kೖ

ಅಮರಗಣವಂ*ಾKೖ

ಗಜಗಮSಾKೖ

ಪರಮtಾವSೆ@ೖ

ಪಣ@ಫಲಪಾSೆ@ೖ

ಪನಗUೇ"ೆ@ೖ

2ೋ8ಲಸjಾKೖ

ಪಸನವದSಾKೖ

ಮು2ಾcಫಲ7ಾರಧjಾKೖ ಸುರಪx§ಾKೖ

ಮ(2ಾ*ಪಷಸುಗಂpSೆ@ೖ

ಸಗಜSಾjಾಾ@Kೖ

ಪಂದÆ ೕ2ಾಾಭ2ಾcKೖ

ಔಾiಾ*ಗುಣಯು2ಾc XಂಾKೖ

ಪಂಡ ೕ2ಾಾKೖ

Kೖ
ಕಮOಾKೖ

ಭೂಾೇ

tಾtಾಪ7ಾKೖ
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ಪಣ@ಸರೂtಾKೖ

Nಾಂರೂ"ೆ@ೖ

ದಾಧwರ%ೇದVಾಧSಾ
Kೖ

ಜನ<ಮೃತು@ಜjಾjೋಗಭಂಜ

ಅ ಷಡಗSಾSೆ@ೖ

Tತ@iೌವನಮಂಗOಾ

SಾKೖ

Kೖ

ಮ7ೇಶಯುಕcನಟನತತjಾKೖ ಉತOಾೈ

TೕಲಕಂಠiಾKೖ

ಮ7ಾ ೌKೖ

`ಾಮುಂಾKೖ

ಗಂಧವVೇಾKೖ

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಅlೊcೕತcರಶತSಾಮಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅಥ

ೋರಗಂsಪx^ಾ

(ಹ*Sಾರು

ಗಂಟುಗ¤ರುವ

ಾರ2ೆ3

ಒಂೊಂದು

Sಾಮಗ¤ಂದ ಮಂಾ)ೆಯನು 7ಾ8)
UಾKೖ ನಮಃ ಪಥಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಭUಾSೆ@ೖ ನಮಃ *ೕಯಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ರುಾ"ೆ@ೖ ನಮಃ ತೃೕಯಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
[ ^ಾKೖ ನಮಃ ಚತುಥಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
2ಾಂಾKೖ ನಮಃ ಪಂಚಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಹರ2ಾಂಾKೖ ನಮಃ ಷಷuಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
eಂ7ಾಸSಾKೖ ನಮಃ ಸಪcಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಅಂ2ಾKೖ ನಮಃ ಅಷcಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
Nಾಲವ)ಸfOಾKೖ ನಮಃ ನವಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
Oೋಕಾ "ೆ@ೖ ನಮಃ ದಶಮಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಕುಂಭಸfSೆ@ೖ ನಮಃ ಏ2ಾದಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
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TೕಲಕಂಠiಾKೖ ನಮಃ ಾದಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಮಂದe<ಾKೖ ನಮಃ ತdೕದಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಉತOಾೈ ನಮಃ ಚತುದಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
Oೋಕವಂ*ಾKೖ ನಮಃ ಪಂಚದಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ Nೆoೕಡಶಗಂsಂ ಪxಜiಾQ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ೋರಗಂsಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಧೂಪ - ದNಾಂಗಂ ಗುಗು©Oೋtೇತಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮSೋಹರ= | ಕOಾ
ಘ¶ತಸಂಯುಕcಂ ಧೂೕಯಂ ಪಗೃಹ@ಾಂ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಧೂಪ&ಾಘಪiಾQ |
ಏ2ಾ - Vಾಜ@ಂ ವ ಸಂಯುಕcಂ ವT·Sಾ dೕ§ತಂ ಮiಾ | ಗೃ7ಾಣ
ಮಂಗಳಂ *ೕಪಂ ೆ°Oೋಕ Qjಾಪಃ || ಭ2ಾ¬ *ೕಪಂ ಪಯ`ಾQ ೇUಾಯ
ಪರ&ಾತ<Sೆ ಾ&ಾಂ ನರ2ಾೊÇೕjಾ*ವ@^ೊ@ೕ ನvೕಸುcೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಏ2ಾ *ೕಪಂ ದಶiಾQ |
SೈUೇದ@= - (SೈUೇದ@ವನು vದಲು ಪರ&ಾತ<T ೆ, ನಂತರ ಲ!¡ೕೇಗೂ,
ಆ ೕOೆ Uಾಯುೇವ ಗೂ ಸಮಪ"ೆ &ಾ, ಆನಂತರ ಪೆ@ೕಕ ತzೆಯ(
&ಾದದ ಪಾಥಗಳSೆOಾ( ಬe2ೊಂಡು ೌ

ೆ SೈUೇದ@ &ಾಡ:ೇಕು)

SೈUೇದ@= ಷಡVೋtೇತಂ ದpಮಾಜ@ಸಂಯುತ= | SಾSಾಭ)ಫOೋtೇತಂ
ಗೃ7ಾಣ ಹರವಲ(%ೇ ||
ಅನ= ಚತುಧಂ Vಾದು ರVೈಃ ಷPಃ ಸಮTತಂ | ಭ)%ೋಜ@ಸ&ಾಯುಕcಂ
SೈUೇದ@ಂ ಪಗೃಹ@ಾ= ||
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ಓಂ ಭೂಭುವ ಸಃ | ಸತ@ಂತೇನ ಪ aಂ`ಾQ (ಎಂದು 7ೇ¤ದ ನಂತರ Qೕಸಲು
Tೕರನು 2ೈಯ( 7ಾ82ೊಂಡು SೈUೇದ@2ೆ3 ಸುತುcಗn)
’ಅಮೃೋಪಸcರಣಮe Vಾ7ಾ’ ಎಂದು Tೕರನು ೇ ೆ ೋ e ಅಘ@tಾೆ ೆ
.
(ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತ 7ೇ¤2ೊಂಡು ಪdಂದು :ಾ ಯೂ Tೕರನು ಅಘ@tಾೆ ೆ
)
ಓಂ tಾ"ಾತ<Sೇ ೕ ಅTರುಾrಯ Vಾ7ಾ |
ಓಂ ಅtಾSಾತ<Sೇ ೕ ಪದು&ಾಯ Vಾ7ಾ |
ಓಂ Uಾ@Sಾತ<Sೇ ೕ ಸಂಕಷ"ಾಯ Vಾ7ಾ |
ಓಂ ಉಾತ<Sೇ ೕ UಾಸುೇUಾಯ Vಾ7ಾ |
ಓಂ ಸ&ಾSಾತ<Sೇ ೕ Sಾjಾಯ"ಾಯ Vಾ7ಾ |
ಓಂ ಬಹ<¨ಮ ಆತ<ಽಮೃತಾಯ Vಾ7ಾ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ SೈUೇದ@ಂ ಸಮಪiಾQ |
tಾTೕಯ= - ಘನVಾರಸುಗಂೇನ Qತಂ ಪಷUಾeತ= | tಾTೕಯಂ
ಗೃಹ@ಾಂ ೇ ೕತಲಂ ಸುಮSೋಹರ= ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ tಾTೕಯಂ ಸಮಪiಾQ |
(ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತ 7ೇ¤2ೊಂಡು ಪdಂದು :ಾ ಯೂ Tೕರನು ಅಘ@tಾೆ ೆ
)
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಉತcjಾೕಶನಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅಮೃಾಾನಮe ಹಸcಪಾಲನಂ ಸಮಪiಾQ |
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ಮುಖಪಾಲನಂ ಸಮಪiಾQ |
ಕjೋದತSಾೇ ಚಂದನಂ ಸಮಪiಾQ |
ಆಚಮನಂ ಸಮಪiಾQ |

ಫOಾT - ೕಜಪxjಾಮಪನಸಖಜೂ ಕದೕಫಲ= | Sಾ 2ೇಲಫಲಂ *ವ@ಂ
ಗೃ7ಾಣ ವವಲ(%ೇ || SಾSಾಧ ಫOಾT ಸಮಪiಾQ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಫOಾT ಸಮಪiಾQ |
(ಎOಾ( ಹಣುGಗಳನು SೈUೇದ@ TUೇದನ &ಾ)
ಾಂಬೂಲ= (ಎOೆ ಅ2ೆಗಳನು SೈUೇದ@ &ಾ)
ಪx[ೕಫಲಸ&ಾಯುಕcಂ

Sಾಗವ(ೕದOೈಯುತ=

|

ಕಪxರಚೂಣಸಂಯುಕcಂ

ಾಂಬೂಲ= ಪಗೃಹ@ಾ= ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಾಂಬೂಲಂ ಸಮಪiಾQ |
ದ!"ಾ - (ದ!"ೆಯನು ಸಮe )
ಸುವಣಂ ಸವಾತೂSಾಂ Nೇಷuಂ ೇ ಚ ತತಾ | ಭಕ¬ ದಾQ ವರೇ
ಸಣವೃaಂ ಚ ೇ

ೕ ||

ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಸುವಣಪಷದ!"ಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಮಂಗಲTೕjಾಜನ= - Tೕjಾಜನಂ ಸುಮಂಗಲ@ಂ ಕಪxjೇಣ ಸಮTತ= |
ಚಂಾಕಬಸದೃಶಂ ಗೃ7ಾಣ ದು ಾಪ7ೇ ||
ಓಂ Kೕ ^ಾತಃ ಯ ಆT iಾಯ ಯಂ ವdೕ ಜ ತೃ%ೊ@ೕ ದಾ | ಯಂ
ವVಾSಾ ಅಮೃತತ&ಾಯ ಭವಂ ಸಾ@ ಸQಾ ತೌ ||
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ಯ ಏUೈನಂ ತXiಾ &ಾದಾ | ಸಮcತಮೃ`ಾ ವಷತತ@ಂ ಸಮcೆ@ೖ
ಸಂpೕಯೇ ಪಜiಾ ಪಶುಯ ಏವಂ :ೇದ ||
ಘ¶ತವ ಸಹVೆ°ಶY ಕಪxರಶಕOೈಸcಾ | Tೕjಾಜನಂ ದಶiಾQ ಗು7ಾಣ
ಈಶವಲ(%ೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಂಗಲTೕjಾಜನಂ ಸಮಪiಾQ |

ಮಂತಪlಾಂಜ - ನಮVೆcೕ ಸವOೋ2ಾSಾಂ ಜನSೆ@ೖ ಪಣ@ಮೂತKೕ |
ನಮVೆcೕ

ೌ

ಕOಾ@¨

ನಮVೆcೕ

ಶಂಕರKೕ

||

2ೈOಾಸSಾಥ

ವಲ(%ೇ

ಶಂಕರಯ%ಾQT | ರುದKೕ ಸಣ ೌ ೕ ಸುೕಾಭವಸವಾ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಮಂತಪlಾಂಜಂ ಸಮಪiಾQ |
jಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾ - ಛತ`ಾಮರವ@ಜನದಪಣನೃತ@[ೕತUಾಾ@ಂೋ2ಾ*
ಸಮಸcjಾ^ೋಪ`ಾರ ಸಮಪiಾQ |
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ jಾ^ೋಪ`ಾರಪx^ಾಂ ಸಮಪiಾQ | (ಮಂಾ)ೆ
ಮತುc ಹೂವನು ಸಮe)
ಪದ!"ಾ (ಕTಷu ೩ ಪದ!"ೆಯನು 7ಾಕ:ೇಕು)
iಾT 2ಾT ಚ tಾtಾT ಜSಾ<ಂತರಕೃಾT ಚ | ಾT ಾT ಪಣಶ@ಂ ಪದ!"ಾ
ಪೇ ಪೇ || ಪದ!ಣತಯಂ ೇೕ ಪೇನ ಮiಾ ಕೃತಂ | ೇನ tಾtಾT
ಸUಾ¨ ವ@ೕಹತು ಸಾ ಮಮ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪದ!"ಾ ನಮVಾ3ರ ಸಮಪiಾQ |
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ನಮVಾ3jಾಃ - ನಮVೆcೕ OೋಕಜನT ಸಮVೆcೕ ವವಲ(%ೇ | ಹರ2ಾಂೇ ನಮVೆcೕಽಸುc
ಾ &ಾಂ ದುಃಖVಾಗjಾL || ನಮVೆcೕ ೇ ಕOಾ@¨ ನಮVೆcೕ ಶವಂ*ೇ |
ನvೕ ಭ2ಾcSಾSೆ@ೖ ಭUಾSೆ@ೖ ೇ ನvೕ ನಮಃ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ನಮVಾ3jಾ ಸಮಪiಾQ |
ಪx"ಾಫಲVಾfಪನ= - (ವತದ ಸಂಪxಣೆ ಾ[ ೇಯ ಬಲ%ಾಗದ( ಜುಟು
ಂ*ರುವಂೆ ೆಂ[ನ2ಾಯನು ಇಡ:ೇಕು)
ಇದಂ ಫಲಂ ಮiಾ ೇ Vಾfತಂ ಪರತಸcವ | ೇನ

ೕ ಸಕOಾವcಭಜ²ನ<T

ಜನ<T ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ ಪx"ಾಫಲಂ ಸಮಪiಾQ |
tಾಾನ - (2ೈಗಳನು ^ೋe tಾsಸ:ೇಕು) ಕ lಾ@Q ವತಂ ೇ ತದP2ಾ¬
ತತjಾಯ"ಾ | UಾಂÉತಂ ೇೕ

ೕ Tತ@ಂ ತ ಭ8cಮಚಂಚOಾ= | ಪತ

ೇ ಧನಂ ೇ Vೌ%ಾಗ@ಂ ೇ ಸುವೇ | ಅSಾ@ಂಶY ಸವ2ಾ&ಾಂಶY ೇ
ೇ ನvೕಽಸುcೇ ||
ೕ ಸಣ ೌKೖ ನಮಃ tಾಾSಾಂ ಸಮಪiಾQ |
ಅಾ ೋರಬಂಧನಂ (ಾರವT 2ೈಯ( ದು2ೊಂಡು ಈ ಮಂತವನು 7ೇ¤ )
ಭಕcKೕ ಮ7ಾೇ ಸUೈಶಯಪಾT | ಸೂತಂ ೇ ಾರlಾ@Q
ಮ&ಾಽೕಷಂ ಸಾ ಕುರು ||
( ೌ ೕಾರವನು ಬಲ ೈ ೆ ಕne2ೊಳ¦Uಾಗ ಈ 2ೆಳ[ನ ಮಂತವನು 7ೇಳ:ೇಕು)
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ಕ lಾ@Q ವತಂ ೇ ತದP2ಾ¬ ತತjಾಯ"ಾ | ಸೂತಂ ಬಾQ ಸುಭ ೇ
ಸವಸಂಪತಮೃದr Kೕ ||
(ಈ ಮಂತ*ಂದ ಾರವನು ೇಯ ಹcರ ಒಂದTಟು, ಾಂಬೂಲ ದ!"ೆ ಸತ
ಮೊcಂದು ಾರವನು ಮುೆÊೆ ೆ 2ೊಟು, ಾನು 2ೈಯ( ಫಲ ದು2ೊಂಡು
ಪಂದ ಕne2ೊಳ¦:ೇಕು)

ಸ&ಾಪನ= (Qೕಸಲು Tೕರು ಮತುc ಮಂಾ)ೆಗಳನು 2ೈ ೆ 7ಾ82ೊಂಡು
ಅಘ@tಾೆ ೆ ಡ:ೇಕು)
ಯಸ@ ಸಾ@ ಚ Sಾv2ಾ¬ ತಪಃ ಪx^ಾ8iಾ*ಷು | ನೂ@ನಂ ಸಂಪxಣತಂ
iಾ ಸೊ@ೕ ವಂೇ ತಮಚು@ತ= || ಮಂತೕನಂ 8iಾೕನಂ ಭ8cೕನಂ
ರ&ಾಪೇ | ಯತೂ§ತಂ ಮiಾ ೇ ಪ ಪxಣಂ ತದಸುc
ಸಣ ೌ

ಪxಜSೇನ

ಭಗUಾ

ೕ%ಾರೕ

ೕ || ಅSೇನ

ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ



ಲ!¡ೕSಾjಾಯಣಃ ಯಾಂ ೕೋಭವತು ||
ೕ ಕೃlಾGಪಣಮಸುc ||

ಅಥ Uಾಯನಾನ= - Uಾಯನಾನ2ಾ3[ :ಾ0ೆಎOೆ ಅಥUಾ ಪಾವ¤ ಎOೆಯ(
ಅಧ Vೇರು ಅ83 7ಾ8, etೆ ಇರುವ ೨ (ಎರಡು) ೆಂ[ನ2ಾ, ಐೈದು ೕ0ೆ@ೆOೆ,
ಅ2ೆ ಮತುc ಹಣುGಗಳನು ಅ83ಯ

ೕ e (etೆ ೆ ೆದ ಆiಾ ಪೇಶದ

ಆಚರ"ೆಯಂೆ) ಎರಡು ೆಂ[ನ2ಾಯ 2ೆಳ[ರುವ ೕ0ೆ@ೆOೆಯ
ದ!"ೆಯTಟು ಇSೊಂದು ಕು-:ಾ0ೆKOೆಯನು ಅದರ

ೕOೆ ಯಾಶ8c

ೕOೆ ಮುXY, :ಾಹ<ಣರನು
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ಪxUಾಮುಖUಾ[ ಕೂe, ಯಜ&ಾನನು ಉತcjಾಮುಖUಾ[ Tಂತು Uಾಯನ
ಪಾಥವನು ವತ ಸಂಪxಣೆ ಾ[ ಪlಾ)ೆಗ¤ಂದ ಪx§ಸ:ೇಕು.
( ನಂತರ ನvೕಽಸc±ನಂಾಯ 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 7ೇಳಾc Uಾಯನಾನ 2ೊಡ:ೇಕು.)

ಆಚಮನ, tಾ"ಾiಾಮ ಮತುc ಸಂಕಲಗಳನು &ಾ.
ಕೃತಸ@

ಸಣ ೌ ೕವತಸ@

ಸಂಪxತ@ಥಂ

:ಾಹ<"ಾಯ

Uಾಯನಾನಂ,

ಸುUಾeSೆ@ೖ ಶoಪUಾಯನಾನಮಹಂ ಕ lೆ@ೕ ||
(ಎಂದು 7ೇ¤ ಮಂಾ)ೆ ಮತುc Qೕಸಲು Tೕರನು ಅಘ@tಾೆ ೆ 7ಾ8)
ನಂತರ ನvೕಽಸc±ನಂಾಯ 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 7ೇಲುಾc Uಾಯನಾನ 2ೊಡ:ೇಕು.

ಗೃ7ಾ"ೇದಂ

*ಜNೇಶu

ವಯನಂ

ದ!"ಾTತಂ

|

ಫಲತಂಡುಲಸಂಯುಕcಂ

ದ!"ಾಘ¶ತಸಂಯುತಂ || ಭUಾSಾ@ಶY ಮ7ಾೇUಾ@ಃ ವತಸಂಪx7ೇತUೇ |
ೕತKೕ *ಜವiಾಯ ವಯನಂ ಪದಾಮ@ಹ= ||
(ಈ ಮಂತ*ಂದ Uಾಯನವನು ಪx§e, :ಾಹ<ಣT ೆ 2ೊಡ:ೇಕು)
ಇದಂ Uಾಯನಂ ಸದ!"ಾಕಂ ಸಾಂಬೂಲಂ ೕ ಸಣ ೌಯಂತಗತ ೕ%ಾರೕ
ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ ಜiಾಪ ಸಂಕಷಣ ೕಂ 2ಾಮಯ&ಾSಾ ತುಭ@ಮಹಂ
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ಸಂಪದೇ | ದತcಂ ನ ಮಮ ನ ಮಮ | ಪಗೃಹ@ಾ= (ಇ(ಯವjೆ[ನ Uಾಕ@ವನು
ಪx^ೆ&ಾದವರು 7ೇಳ:ೇಕು), :ಾಹ<ಣನು ’ಪಗೃ7ಾGQ’ ಎಂದು 7ೇಳ:ೇಕು.
ಅSೇನ

UಾಯನಾSೇನ

ತಾ

ವಂಶtಾತಾSೇನೕ

ಸಣ ೌಯಂತಗತ

ೕ%ಾರೕ ಮುಖ@tಾ"ಾಂತಗತ ಜiಾಪ ಸಂಕಷಣಃ ೕಯಾಂ ಸುೕೋ
ವರೋ ಭವತು |
ಇ ೕ ಸಣ ೌ ೕ ಪx^ಾಪದr ಸಂಪxಣಂ
ಸವಂ ೕಕೃlಾGಪಣಮಸುc
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