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Introduction 

The Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra Bījamantrātmaka is a series of
chanting books for devotees who wish to pursue the sādhana of 
honoring the Goddess through the study of Her scriptures, 
including āsana, prānāyāma, dārśan śāstra, and the study of 
Saṃskṛt, along with the methods of chanting.   

I published my first translation of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ in 1974, 
and recently published The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī 
Pāṭhaḥ, which is a series of Bījas that express the vibrations of 
every verse of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ. This body of work is a 
rendition and translation of the Śrī Tantra Durgā Saptaśatī by 
Shivadattashashtri published in 1973 in Kanpur.  

While studying the series of Bījas from the Śrī Tantra Durgā 
Saptaśatī, I became aware that there were many differences 
between this series of Bījas and the Saptaśatyā Guhya 
Bījanāmāvali written by Dr. Ramchandra Puri, published by
Chaukhamba in Delhi in 1998.  

The Saptaśatyā Guhya Bījanāmāvali includes the Bījas
interspersed between the verses of the Durgā Saptaśati, whereas
the Śrī Tantra Durgā Saptaśatī presents the Bījas in a series, or 
āvali, separate from the Durgā Saptaśati text. This book, the
Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra Bījamantrātmaka, contains them both in 
their entirety, making it the most complete and universal 
depiction of Chaṇḍī worship available. 

There were many discussions about the history of these Bījas, 
which, because of the nature of their intuitive understanding, 
really defies historical analysis.  
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We do know that mantra, yantra, and tantra were included in 
the Vedas: Mantra, the intuitive experience; Yantra, the 
intellectual understanding; Tantra, the practical application. 
What we do not know is the first time these Bījas appeared in 
writing, nor do we have any historical evidence, or any 
validation of authenticity.  

I can only express their authenticity based on my own personal 
experience. I have been chanting Chaṇḍī Pāṭhaḥ for over fifty 
years, and the inclusion of this knowledge and practice has 
enhanced my bhāvana to such an extent that I felt inspired to 
preserve and translate this Samaṣṭi Chaṇḍī Tantra 
Bījamantrātmaka to share it with all of you.  

My desire is to share not only the mantras, but also the love, 
devotion, and bhakti (put it all together and call it bhāvana) by 
which we can submerge ourselves in devotion. To do so, I 
would like to give some practical advice on how to use this text, 
where to go to get additional materials to enhance your 
understanding, and the sādhana practice itself.  

The spiritual aspirant should use this book as a chanting book, 
and can find translations to enhance the understanding of the 
meanings in our other books. For example, our publication of 
the Chaṇḍī Pāṭhaḥ contains translations and spiritual meanings 
of each verse. Likewise, The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī 
Pāṭhaḥ contains a dictionary of all the Bījas in alphabetical 
order, as well as in order of their appearance in the texts, along 
with the original Saṃskṛt and an English translation and 
commentary.  

The Secret Bīja Mantras of the Chaṇḍī Pāṭhaḥ also contains a 
discussion about the intuitive nature of Bījas: how they are 
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derived, the differences between the oral and written traditions 
(śruti and smṛti), and the bhāvana, the attitude, the feeling, the 
intensity with which devotees can approach their own love 
affair with the Goddess.  

It is not my intention to repeat all of that again for this 
introduction; rather, it is my intention to encourage you to 
reference these books to enhance the spiritual meaning of what 
you are chanting, and deepen the intensity of your sādhana.   

There is one more body of work I recommend for your preview 
and study, which is available online with our collection of 
various mantras at shreemaa.org. About eighteen years ago in 
2001, I wrote a Glossary of Saṃskṛt alphabets for the purpose 
of introducing students to the meanings and study of the letters 
of the Saṃskṛt alphabet. This glossary is called the Swamī 
Nighaṇṭu.  

The Swamī Nighaṇṭu depicts the meaning of each letter of the 
Saṃskṛt alphabet in Saṃskṛt with an English translation. This 
was based upon my understandings of the Bīja Nighaṇṭu, from 
the Dictionaries of the Tantra Śāstras, and from Pāṇini’s 
Grammar, as well as many years of discussing these issues with 
Gurus, sādhus, priests, pandits, and pujāris as I wandered 
throughout the length and breadth of India. It is a wonderful 
resource that will help you dive deeper into the understanding 
of the meanings of Saṃskṛt words.  

On the practice itself, what I found in long āsana sādhana 
cannot be replicated through intellectual discourse, study, or 
discussion. We cannot talk our way into the presence of God. It 
will help, but it will not complete the journey. We must do the 
practice, the sādhana.  

http://www.shreemaa.org/long-asana-sadhana/
http://www.shreemaa.org/mantras-new/
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Check out our video on Long Āsana Sādhana 

Through sitting (āsana), breathing (prāṇāyāma), chanting 
(pāṭha), and continuous absorption in the contemplation of the 
words of the ṛṣis, we enter into the bhāvana, the feeling, the 
attitude, the understanding, the realization, and that is why this 
series of books has little to do with history, literature, 
philosophy, sophistry, or mythology; please just recite these 
mantras and you tell me how your lives have changed. 

I call this a series of books, because after all these years, this is 
my first project undertaken in Unicode. Suddenly we are 
empowered to type in Devanāgarī, and to transpose into so 
many other languages. I celebrate our new-found capacity to 
present in many alphabets the mantras that we wish to realize in 
Saṃskṛt! Seeing as devotees have come forth from many 
nations of India, and around the world, all speaking many 
languages, with their own alphabets, we are now empowered to 
share with them all. 

Thus far we have completed: Devanāgarī, Bengali, Roman, our 
English translation, and Tamil and Telugu, and other languages 
and alphabets are looming on the horizon. This is what we 
mean by “series.” 

Enough of sitting in the kitchen and talking about it. Let us 
turn theory into practice, as we will sit in one space and begin 
to recite. 

Swami Satyananda Saraswati 
2019 

https://youtu.be/njPWwg8u6Io
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0వ2 ప4 56 
 
74 మన.8గ5:పత; నమః 
ల>? @-Aయ5CDం నమః 
ఉGమHశJACDం నమః  
K&LరణDగAOCDం నమః 
శPQరనR ACDం నమః 
G2SతృCDం నమః 
ఇష$ 0వ2WD నమః 
Xల0వ2WD నమః 
Y4 మ0వ2WD నమః 
KZ[ 0వ2WD నమః 
\] న0వ2WD నమః 
స^JWD 0_WD నమః 
స^JWD 4̀ హ.bWD నమః 
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ఓం ఖడf ం చక4 గ0ghపపijklలం mn&' ం oరః 
శఙq ం సందధtం కuv w* నయ-ం సAJఙf xyవృ26 । 
z{శ.|D}GసD~దదశ�ం Ä_ మ8�Å�ం 
ÇమÉ[ తÑÖSÜ హá కమలà హâ[ ం మäం 
ãv టభ6 ॥ 
 
అèస4 కêరnం గ0gXÅశం పద.ం ధâః Xë' �ం 
దణ' ం శí[ మwం చ చర. జలజం ఘ5$ ం ZACజన6 । 
îలం ~శZదరïñ చ దధtం హóò[ ః ప4 స-ôన-ం 
Ä_ óౖiభమiR zõహ మ8ల>? @ం సúజw] 26 ॥ 
 
ఘ5$ îలహ{ù శఙq ûసü చక4 ం ధâః \యకం 
హ\[ †ò° రR ధtం ఘ-న[ ¢లసPl2ంn£లDప4 C6 । 
§•0హసûదOKం }4 జగ2G¶రx2ం మ8- 
ßAJమత4  సరసJtమâభ® nGO©™ౖ2DiR z6 ॥ 
 
Ç చ&'  మäãv టC©™ౖతDదలz Ç GL´¨.Åz 
Ç ≠Æ4 èణచణ' ûణ' మథz Ç రక[ +∞శz । 
శí[ ః nమOùnమO™ౖతDదలz Ç w©± ≤t4  పA 
\ 0≥ నవ¥µ∂i[ సL2 Gం ~£ ¢∑JశJ• ॥ 
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ఓం అ∏ôú° π}ú° π}ర∏ôః \J8 । 
∫úD àD}ú° π}ః ∫రDః \J8 । 
అ∏ôరJúª àD}రJరªః \J8 । 
∫úD వúª àD}రJరªః \J8 । 
àD}ః ∫రDః ∫úDàD}ః \J8 ॥ 
 
ఓం అ∏ôú° πt ర¢ú° π}శªºR Ω àD}స[ æౖవ చ । 
àD}షûత[ ø 0¢ ¿¡ఽయం ప4 }గృహDత6 ॥ 
ఏష ¿పః ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª॥ 
 
ఓం వనసê}ర తêºô గ-± తDÀ గన±  ఉత[ మః । 
ఆÕ4 యః సరJ 0K-ం ≠¡ఽయం ప4 }గృహD26 ॥ 
ఏష ≠పః ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
 
ఓం చ-R Ω©ŒD చ ధర& ¢|Dద∏ôస[ æౖవ చ । 
తJÆవ సరJàDt#ం ఆA}4 కం ప4 }గృహD26 ॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª ఆA}4 కం 
సమరêÇõ	 
 
ఓం పయః పృœKDం పయ ఓష–g ప— ©వDన[ i“?  
ప— ¶ః । 
పయసJtః ప4 ©శః సâ[  మహD6 ॥ 
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ఓం అ∏ô R̂ వ2 K” 0వ2 ∫úD 0వ2 చనR ΩG 
0వ2 వస‘ 0వ2 ’÷4  0వ2ఽ©2D 0వ2 
మ’” 0వ2 ¢∑J0K 0వ2 బృహసê} R̂ వÜºR Ω 
0వ2 వ’ÿ 0వ2 ॥ 
 
ఓం x’Oవః సJః । 
తతÑ¢£రJ^ణDం భúf  0వసD –మL ।	 
:— — నః ప4 ŸదÇ⁄ ॥ 
 
ఓం xః	 
ఓం mవః 
ఓం సJః	 
ఓం మహః 
ఓం జనః 
ఓం తపః 
ఓం సతDం 
 
ఓం తతÑ¢£రJ^ణDం భúf  0వసD –మL ।	 
:— — నః ప4 ŸదÇ⁄ ॥ 
 
ఓం ఆ¡ àDtర మృతం బ4 హ. x’Oవః సJú6 ॥ 
ఓం Gం Gü మ8G; సరJశí[ సJ¤Së । 
చ£రJరf స[ Ö‹ నDస[ స[ \.ñ. w©± ≤ భవ ॥ 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 5 

ఓం అ¢ఘôం X’ Gü తJం గృ8› õ దí? b క^ । 
జప�ü చ wద± πర] ం ప4 fiద మమ wద± ; ॥ 
 
ఓం అèG{:పత; Zw©± ం 0L 0L	 
సరJమ-* ర] \:ù \ధయ \ధయ	 
సరJw©± ం పiకలêయ పiకలêయ Æ \J8 ॥ 
 
ఏÜ గన± Qflê ఓం గం గణపత; నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం ఆ©2D© నవగ4 HWD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం oK©పఞª0వ2WD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం ఇ-R Ω©దశ©�êüWD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం మ2Ñπ©ద·వ2^WD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం ప4 ∞పత; నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం నø -Aయ5య నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం స^JWD 0_WD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం సAJWD 0≥WD నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం 74  ‚ర_ నమః 
ఏÜ గన± Qflê ఓం 4̀ హ.bWD నమః 
 
ఓం X·సñ w] ” బ4 8. X∑ „ౖవ జ-రR నః 
X∑ 8D�శవ‰ ¢g› ః X·సన నøఽZ[  Ü ॥ 
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ఓం “శKయ నమః \J8 
ఓం GధKయ నమః \J8 
ఓం Â¢-R య నమః \J8 
ఓం ¢g› ః ఓం ¢g› ః ఓం ¢g› ః 
 
ఓం త⁄ ¢ ›́ ః పరమం పదం స≤ పశDù[  ∫రయః । 
©≥వ చX? Aతత6 ॥ 
 
త‰ ¢ప4  స S~ºవ Ê¢గ4 ºÑ  õనR ΩÜ । 
¢g› ః త⁄ పరమం పద6 ॥ 
 
ఓం అప¢త4 ః ప¢”4  K సAJవ\] ం గ”ఽS K । 
యః స.^£êణ' •�èం స `8DభDన[ రః nÁః॥ 
 
ఓం సరJ మఙf ల Gఙf లDం వ^ణDం వరదం nభం । 
-Aయణం నమసËృతD సరJ కA.ë �ర;⁄ ॥ 
 
ఓం ∫రDπశªÆ} మన* సD బ4 8. ఋ#ః ప4 కృ}శlనR ః 
ఆ¡ 0వ2 ఆచమñ ¢ù—గః॥ 
 
ఓం ఆసనసD మన* సD Æ’పృషÍ  ఋ#ః Zతలం ఛనR ః	 
Ïú.@ 0వ2 ఆసºప_శñ ¢ù—గః ఓం ॥ 
ఏÜ గన±  Qflê ఓం ≈4 ం ఆ¶రశక[; కమ{స-య నమః ॥ 
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ఓం పృœJ తJÇ ధృ2 Ì� 0¢ తJం ¢g› - ధృ2 । 
తJఞª ¶రయ Gం ùతDం ప¢త4 ం X’ hసన6 ॥ 
 
ఓం ‚’WD నమః 
ఓం పరమ‚’WD నమః 
ఓం పAపర‚’WD నమః 
ఓం పరÆ#Í ‚’WD నమః 
ఓం గం గb·య నమః 
ఓం అన-[ య నమః 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
ఓం నమః oKయ 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
 
¢g› ః ఓం త⁄ స⁄ । ఓం అదD జ∂Ó¿JÔ ( ) 0∑	 
( ) ప4 0∑ ( ) నగ^ ( ) మùR ^ ( ) GÄ ( ) ప“?  ( ) } ( ) 
Âత4  74  ( ) కృÒౖత⁄ 74 చë' ��మః ß∞కA.హం 
74 తన* |Af సప[ శt ~ఠం కiflD ॥ 
 
ఓం య∞° గ4 ” Ûరû0} ™ౖవం త| Zప[ సD తæౖÙౖ} । 
Ûరఙf మం àD}yం àD}^కం తñ. మనః oవ 
సఙËలêమZ[ ॥ 
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Ç ‚ıf AD wzKˆ Ç A� Ç సరసJt । 
ఈ-R Ω&మహJ ఊత; వ’5zం సJస[ ; ॥ 
ష 
ఓం సJw[  న ఇºR Ω వృద± శ4 Kః సJw[  నః ßy ¢శJ_≤ః । 
సJw[  న\[ ú̆π అiష$ ñõః సJw[  º బృహసê}రR ¶£ ॥ 
 
ఓం గ5-ం 2J గణప}ꣳ హKమH 
S4 Ç5ం 2J S4 యప}ꣳ హKమH	 
ù–-ం 2J ù:ప}ꣳ హKమH వ  మమ ।	 
ఆహమ∞ù గరÓ˙ధG తJమ∞w గరÓ˙ధ6 ॥ 
 
ఓం గ5-ం 2J గణప}ꣳ హKమH	 
క¢ం క≥-ûపమశ4 వస[ మ6 ।	 
®DషÍ Aజం బ4 హ.5ం బ4 హ.ణసêత ఆ నః	 
శృణJ¨ô}˚ః fiద \దన6 ॥ 
 
ఓం అ©}áR πర©}రన[ ièమ©}A.2 స S2 స Qత4 ః। 
¢∑J 0K అ©}ః పఞª జ- అ©}A° తమ©}ర° ùతJ6 ॥ 
ఓం తJం fi*  తJం QGనw తJం XGర అత K XG• । 
తJం ¸ú›  దb' న వఞªw తJం ∞” భవw ¢శJ”ûఖః ॥ 
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ఓం అÆÓఽõÓ“ఽGÓÅ“ న G నయ} కశªన । 
ససస[ πశJకః Zభ©4 �ం �˝êలKwz6 ॥ 
 
ఓం ·-[  ˛Dః ·-[  పృœ≥ ·న[ õదûరJన[ iè6 । 
·-[  ఉదనJ}Aపః ·-[ ః నః ·º[ Öష–ః॥ 
 
ఓం ·-[ ù ßరJ ¤~ë ·న[ ం ºఽZ[  కృ2కృత6 । 
·న[ ం xతం చ భవDం చ సరJÆవ శమZ[  నః ॥ 
 
ఓం పృœ≥ ·ù[ రన[ ièం ·ù[ áR πః ·ù[ Aపః ·ù[ úషధయః 
·ù[ రJనసêతయః ·ù[ iJ∑J Æ 0Kః ·ù[ ః స^J Æ 0Kః 
·ù[ రÓΩహ. ·ù[ Aపః ·ù[  సరJం ·ù[ ^: ·ù[ ః ·ù[ ః సరJ 
·ù[ ః \ G ·ù[ ః ·ù[ ˚ః॥ 
 
2˚ః ·ù[ ˚ః సరJ ·ù[ ˚ః సమÇ øహం య©హ ˇరం 
య©హ Ï4 రం య©హ ~పం తhlన[ ం తÁlవం సరJÆవ 
సమZ[  నః ॥ 
 
ఓం ·ù[ ః ·ù[ ః ·ù[ ః	 
అథ సప[ !∆ > |Af  
oవ ఉKచ 
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0¢ తJం భక[ Zల" సరJ�రD¢¶‹z । 
క# L �రDwద± πర] û~యం $4 L యతôతః ॥ 
 
0%DKచ 
 
శృ& 0వ ప4 వ�? πõ క# స^Jష$ \ధన6 । 
మÇ తÙౖవ ÄôH-పDGÓZ[ }ః ప4 �శDÜ ॥ 
 
ఓం అసD 74 |Af సప[ !∆ > [ త4 మన* సD -Aయణ ఋ#ః 
అâg$ ' ఛనR ః 74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 
0వ2ః 74 |Af (4 తDర] ం సప[ !∆ >|Af ~) ¢ù—గః ॥ 
 
∞* ù-మS …2ంw 0≥ భగవt L \ । 
బ{≤కృషD ø8య మ8GÇ ప4 యచl} ॥౧॥ 
 
| f̂  స.ృ2 హరw ,}మ∑షజº[ ః	 
సJóò] ః స.ృ2 మ}మtవ nCం ద≤w । 
≤iద4 π|ఃఖభయ8ië � తJద-D	 
సúJప�రకర5య స≤ఽఽరR ΩÁ2[  ॥౨॥ 
 
సరJమఙf లమఙf üD o_ సAJర] \:“ । 
శరbD త4 πమÓ“ §i -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౩॥ 
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శర5గత¿-ర[ పi24 ణపAయb । 
సరJ\Di[ హ^ 0¢ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౪॥ 
 
సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü ॥౫॥ 
 
úYన∑yనపహంw £y$ 	 
’y$  £ �G1 సక{న,y$ 1 । 
2JGo42-ం న ¢పనôA5ం	 
2JGo42 8Dశ4య2ం ప4 Çù[  ॥౬॥ 
 
సAJ`¶ప4 శమనం Òౖ3ÌకD\D4üశJi । 
ఏవÆవ తJÇ �రDమస.™ౖJi¢-శన6 ॥౭॥ 
 
ఓం 
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ఓం 74  |Af «»  నమః	 
 
74 |Af $́ త[ రశత-మ [ త4 6	 
 
ఈశJర ఉKచ 
 
శత-మ ప4 వ�? πõ శృ&షJ కమ{నñ । 
యసD ప4 \దGÜ4 ణ |Af  (4 2 భ_⁄ సt ॥౧॥ 
 
ఓం సt \–J భవ(4 2 భKz భవøచz । 
ఆAD |Af  జÇ h≤D }4 ñ24  îల¶iz ॥౨॥ 
 
S-క¶i& Á24  చణ' ఘ5$  మ8త~ః । 
మº 6©± రహం�A Áత[ ¤~ Á2 Á}ః ॥౩॥ 
 
సరJమన* మÀ స2[  స2DననR సJ¤S& । 
అన-[  C¢z CKD భKDభKD స≤గ}ః ॥౪॥ 
 
·మO≥ 0వG2 చ Á-[  రతôS4 Ç స≤ । 
సరJ¢≤D దèక-D దèయజ* ¢-oz ॥౫॥ 
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అపA› ñకవA›  చ ~ట{ ~ట{వt । 
ప7$ మÓరప•¶- కలమ8° రర9° z ॥౬॥ 
 
అÆయ¢క4G Ï4 A ZనR • ZరZనR • । 
వన|Af  చ Gత:f  మతఙf ûùß;2 ॥౭॥ 
 
4̀ ≈. GHశJ• „ౖzR Ω <G• Ùౖష› ≥ త= । 
hû5'  „ౖవ KA≈ ల>? @శª Q’yకృ}ః ॥౮॥ 
 
¢మÌతËi? & ∞* - í4Ç ù2D చ 6©± ≤ । 
బ?{ బ?లÔ4 G సరJKహనKహ- ॥౯॥ 
 
ùnమOnమOహనz మLyZరమiR z । 
మäãv టభహz*  చ చణ' ûణ' ¢-oz ॥౧౦॥ 
 
సAJZర¢-· చ సరJ≤నవj}z । 
సరJ·స* మÀ స2D సAJస* ¶i& త= ॥౧౧। 
 
అñకశస* హ\[  చ అñ�స* సD ¶i& । 
XG• „ౖకక-D చ ãv !• Bవt య}ః ॥౧౨॥ 
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అC4 D „ౖవ C4 D చ వృద± G2 బలప4 ≤ । 
మEద• ûక[ “7 ˇర¤~ మ8బ{ ॥౧౩॥ 
 
అ∏ô∞J{ áద4 ûF �లA}4 స[ పwJz । 
-Aయ& భద4 �ˆ ¢g› GÇ జÌద• ॥౧౪॥ 
 
oవÛt కAˆ చ అన-[  పరÆశJ• । 
�2Dయz చ \¢t4  ప4 తD�?  బ4 హ.K©z ॥౧౫॥ 
 
య ఇదం ప4 ప)ùôతDం |Af -మశ2ష$ క6 । 
-\ధDం ¢దDÜ 0¢ }4 g Ì“g ~రJ} ॥౧౬॥ 
 
ధనం ¶నDం Zతం ∞Çం హయం హw[ నÆవ చ । 
చ£రJరf ం త= hñ[  ల"â.í[ ం చ ·శJt6 ॥౧౭॥ 
 
XG•ం ßజ‹2J £ ¶D2J 0≥ం Z^శJ•6 । 
ßజ;⁄ పరÇ భ�[ π ప)-ôమశ2ష$ క6 ॥౧౮॥ 
 
తసD w©± రO_‰ 0¢ సuv Jః Zరవuv రS । 
A∞º ≤స2ం Çù[  AజDo4యమKQôÇ⁄ ॥౧౯॥ 
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Âúచ-లక[ కXGËÆన w R̈ రక¤êరమäత4 ;ణ । 
¢ÅఖDయన* ం ¢:- ¢:à*  భ_⁄ స≤ ¶రయÜ QAiః 
॥౨౦॥ 
 
HGK\Dù·మI4  చñR Ω శత˚yం గÜ । 
¢ÅఖD ప4 ప)⁄  [ త4 ం స భ_⁄ సంప≤ం పద6 ॥౨౧॥ 
 
ఓం 
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ఓం ఐం ఆత.తత[ Öం !ధÇõ నమః \J8 
 
ఓం ≈4 ం ¢≤Dతత[ Öం !ధÇõ నమః \J8	 
 
ఓం >∆ ం oవతత[ Öం !ధÇõ నమః \J8 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం సరJతత[ Öం !ధÇõ నమః \J8 
 
ఓం నø 0ÙౖD మ80ÙౖD oK«»  సతతం నమః । 
నమః ప4 కృÒౖD భ≤4 «»  ùయ2ః ప4 ణ2ః స. 2ం ॥ 
 
¶D2J 0≥ం పఞªß∞ం కృ2J —-D ప4 ణమD చ । 
ఆ¶రం \] పD ∂üన \] ప;త[ త4  ßస[ క6 ॥ 
 
ఏÜ గన± Qflê ఓం ≈4 ం Qస[ �య నమః 
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·¡≤± ర మన* ః	 
ఓం ≈4 ం >∆ ం 74 ం �4 ం >4 ం చë' �0ÙౖD ·ప-·âగ4 హం	 
X’ X’ \J8 ॥ 
 
ఉtËలన మన* ః	 
ఓం 74 ం >∆ ం ≈4 ం సప[ శ} చë' “ ఉtËలనం	 
X’ X’ \J8 ॥ 
 
మృతసం¸వz మన* ః	 
ఓం ≈4 ం ≈4 ం వం వం ఐం ఐం మృతసం¸వù ¢0D 
మృతû2] ప—2] పయ >4 ం ≈4 ం ≈4 ం వం \J8 ॥ 
 
·ప¢øచనమన* ః 
ఓం 74 ం 74 ం >∆ ం Jం ఓం ఐం ¥? భయ øహయ ఉtËలయ 
ఉtËలయ ఉtËలయ ఠం ఠం ॥ 
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అథ బ4 8.©·ప¢øచన6 
 
ఓం అసD 74 చë' �Çబ4 8.వoషÍ ¢·Jõత4 ·ప 
¢øచనమన* సD వoషÍ -రదసంKద \మ_≤:ప}	 
బ4 8.ణ ఋషయః సuv JశJరD�i& 74 |Af  0వ2 
చiత4 త4 యం +జం ≈4 ం శí[ ః 
}4 ‚5త.సJ¤పచë' �·ప¢û<[  మమ 
సంకÅêత�రDwద± π ]̂  జÔ ¢ù—గః ॥ 
 
ఓం ≈4 ం •ం ^తఃసJ¤SKౖD మäãv టభమiR LౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧॥ 
 
ఓం 74 ం 6©± సJ¤SKౖD మLyZరóౖనD-oLౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౨॥ 
 
ఓం రం రక[ సJ¤SKౖD మLyZరమiR LౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౩॥ 
 
ఓం X? ం X? ¶సJ¤SKౖD 0వవùR 2«»  । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౪॥ 
 
ఓం Mం MÇసJ¤SKౖD ÛతసంK©LౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౫॥ 
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ఓం శం శí[ సJ¤SKౖD ≠మN Ìచనj}LౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౬॥ 
 
ఓం తృం తృyసJ¤SKౖD చణ' ûణ' వధ�iKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౭॥ 
 
ఓం �? ం �? ù[ సJ¤SKౖD రక[ +జవధ�iKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౮॥ 
 
ఓం ∞ం ∞}సJ¤SKౖD ùnమOవధ�iKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౯॥ 
 
ఓం లం ల∞° సJ¤SKౖD nమOవధ�iKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౦॥ 
 
ఓం ·ం ·ù[ సJ¤SKౖD 0వZ[ ÒౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౧॥ 
 
ఓం శ4 ం శ4 ≤± సJ¤SKౖD సకలఫల≤Òౖ3π। 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౨॥ 
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ఓం �ం �ù[ సJ¤SKౖD Aజవరప4 ≤«»  । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౩॥ 
 
ఓం Gం GతృసJ¤SKౖD అనరf లమLమసL2«»  । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౪॥ 
 
ఓం ≈4 ం 74 ం |ం |Af «»  సం సuv JశJరD�iKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౫॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం నమః oK«»  అ"దDకవచసJ¤SKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౬॥ 
 
ఓం >4 ం �PౖD �Å ≈4 ం ఫQ \J8«»  ఋIJదసJ¤SKౖD । 
బ4 హ.వoషÍ ¢·Jõత4 ·~‰ ¢û�[  భవ ॥౧౭॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt । 
సJ¤SKౖD }4 ‚5}.�«»  |Af 0ÙౖD నమః ॥౧౮॥ 
 
ఇÜDవం L మ8మ-* 1 పR2J పరÆశJర । 
చ&' ~ఠం ©K AŒ4  XAD0వ న సంశయః ॥౧౯॥ 
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ఏవం మన* ం న ∞-} చ&' ~ఠం కú} యః । 
ఆ2.నం „ౖవ ≤2రం >? ణం XADనô సంశయః ॥౨౦॥ 
 
ఓం 
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అథ 0KDః కవచ6 
 
అసD 74 చ&' కవచసD బ4 8. ఋ#ః అâg$ ' ఛనR ః 
hû5'  0వ2 అఙf -D క[Gతú +జం 
©గÓన± 0వ2స[ త[ Öం 74 జగదGÓ(4 తD ]̂ 	 
సప[ శt ~STf ÜJన జÔ ¢ù—గః । 
 
ఓం నమశªë' �«»  । 
 
GరËb' య ఉKచ । 
 
ఓం య|f హDం పరమం Ì“ సరJర�? కరం నృ56 । 
యనô కసDÁ≤UDతం తñ. $4 L S2మహ ॥౧॥ 
 
బ4 E.Kచ । 
 
అw[  ‚హDతమం ¢ప4  సరJx”ప�రక6 । 
0KDZ[  కవచం QణDం తచlృ&షJ మ8ûñ ॥౨॥ 
 
ప4 థమం Vv లQt4  చ ©Jtయం బ4 హ.hi& । 
తృtయం చనR Ωఘb$ } Ïy.b' } చ£ర] క6 ॥౩॥ 
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పఞªమం సËనR GÜ} షషÍ ం �2Dయz} చ । 
సప[ మం �లAt4 } మ8§•} hష$ మ6 ॥౪॥ 
 
నవమం w©± ≤t4  చ నవ|Af ః ప4 >i[ 2ః । 
ఉ�[ ñD2ù -Gù బ4 హ.Kౖవ మ8త.- ॥౫॥ 
 
అ∏ô- దహDGనZ[  శ£4 మWD గ” రb। 
¢షÆ |రf Æ „ౖవ భÇA[ ః శరణం గ2ః ॥౬। 
 
న Üyం ∞యÜ í9ªదnభం రణసఙËX । 
-పదం తసD ప·Dõ !క|ఃఖభయం న L ॥౭॥ 
 
«» Z[  భ�[ π స.ృ2 ¨నం Üyం వృ©± ః ప4 ∞యÜ । 
; 2Jం స.రù[  0_o రèÄ 2నô సంశయః ॥౮॥ 
 
Ô4 తసం\]  £ hû5'  KA≈ మLyస- । 
ఐzR Ω గజసG¤D Ùౖష› ≥ గ’Yస- ॥౯॥ 
 
GHశJ• వృy¤D <G• o4Kహ- । 
ల>? @ః ప≤.స- 0≥ పద.హ\[  హiS4 Ç ॥౧౦॥ 
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∑Jత¤పధA 0≥ ఈశJ• వృషKహ- । 
4̀ ≈. హంససG¤D సAJభరణx#2 ॥౧౧॥ 

 
ఇÜD2 Gతరః సAJః సరJ—గసమùJ2ః । 
--భరణ!CDD --ర”ôప!˚2ః ॥౧౨॥ 
 
దృశDñ[  రథG¤D 0వDః ¥4 ధసGX{ః । 
శఙq ం చక4 ం గ≤ం శí[ ం హలం చ ûస{Bధ6 ॥౧౩॥ 
 
Zటకం ”మరం „ౖవ పరnం ~శÆవ చ । 
X-[ Bధం }4 îలం చ ·ర[ \GBధûత[ మ6 ॥౧౪॥ 
 
™ౖ2D-ం 0హ-·య భ�[ -మభÇయ చ । 
¶రయ-[ πB¶zత] ం 0K-ం చ L2య Ùౖ ॥౧౫॥ 
 
నమÄ[ ఽZ[  మ8á04  మ8ˇరపAక4 Æ । 
మ8బü మE2ÑH మ8భయ¢-où ॥౧౬॥ 
 
24 L Gం 0¢ |flêΩ“? π శ]4 5ం భయవi± ù । 
~4 hDం రè£ G »̂ zR Ω ఆIôÇDమ∏ô0వ2 ॥౧౭॥ 
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దí? bఽవ£ KA≈ Lౖరృ2Dం ఖడf ¶i& । 
ప4 thDం K’& ర“? ≤JయKDం మృగKLz ॥౧౮॥ 
 
ఉ¿hDం ~£ <G• ఐ·-Dం îల¶i& । 
ఊర± Öం బ4 8.& Æ ర“? దధ\[ ™ౖJష› ≥ త= ॥౧౯॥ 
 
ఏవం దశ ©! ర“? hªû5'  శవKహ- । 
జÇ Æ hగ4 తః ~£ ¢జÇ ~£ పృషÍ తః ॥౨౦॥ 
 
అ;2 Kమ~^ïÖ £ దí? b hపA;2 । 
oUû÷D}z ర“? |G ∂i± _ వDవw] 2 ॥౨౧॥ 
 
G{ధ• ల{X చ m4 ` ర“? ‰ యశwJz। 
}4 ñ24  చ m4 ‘ర.WD యమఘ5$  చ -w“॥౨౨॥ 
 
శaq z చX? ´ర.WD !4 త4 —AR ÖరKwz । 
క¡# �Å� ర“? ⁄ కర› ∂ü £ ·ఙË• ॥౨౩॥ 
 
-w�Çం Zగ-±  చ ఉత[ úflÍ  చ చiª� । 
అధ^ hమృ2క{ ;8JÇం చ సరసJt ॥౨౪॥ 
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ద-[ 1 రè£ <G• కణÍ 0∑ £ చë' � । 
ఘë$ �ం Áత4 ఘ5$  చ మ8GÇ చ 2b“ ॥౨౫॥ 
 
�G>?  Á6కం ర“? ‰ Kచ Æ సరJమఙf { । 
c4 KÇం భద4 �ˆ చ పృషÍ వం∑ ధâర± • ॥౨౬॥ 
 
zలc4 K బLః కbÍ  నÅ�ం నలÏబ• । 
సËన± —ః ఖdf z ర“? ‰ `J Æ వజ4 ¶i& ॥౨౭॥ 
 
హస[ —రR ë' z ర“? దõÓ� hGf ˆg చ । 
నUklüశJ• ర“? ⁄ X<?  ర“? £ËüశJ• ॥౨౮॥ 
 
స[ e ర“? న.80≥ మనః!క¢-oz । 
హృద; లÅ2 0≥ ఉద^ îల¶i& ॥౨౯॥ 
 
-H చ �õz ర“? ‰ ‚హDం ‚HDశJ• త= । 
ßత- �õ� Æఢ4 ం ‚0 మLషKLz॥౩౦॥ 
 
క7Dం భగవt ర“? ∞° âz ¢న± πKwz। 
జgh  మ8బ{ ర“? తÑరJ�మప4 ≤‹z॥౩౧॥ 
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‚లi—Aôరwం≈ చ ~దపృflÍ  £ Òౖజfi। 
~≤Gf ˆg 74  ర“? 2ê≤ధస[ లKwz ॥౩౨॥ 
 
నU1 దంy$ ΩకAˆ చ “·ంVv ª‘ర± Ö“oz। 
úమÏÔg <j• తJచం KcశJ• త=॥౩౩॥ 
 
రక[ మ∞° వ\Gం\నDw] Æ≤ంw ~రJt । 
అ-* ë �లA}4 శª Sత[ ం చ ûXXశJ•॥౩౪॥ 
 
ప≤.వt పద.¥∑ కk lYమëస[ = । 
∞J{ûF నఖ∞J{మ"≤D సరJసù± g॥౩౫॥ 
 
nక4 ం బ4 8.ë Æ ర“? hlÇం ఛÜ4 శJ• త= । 
అహం�రం మº 6©± ం ర“? ñ. ధర.¶i&॥౩౬॥ 
 
~4 5~e త= KDనû≤నం చ సGనక6। 
వజ4 హ\[  చ Æ ర“? 2êΩణం క{Dణ!భ- ॥౩౭॥ 
 
రÄ ¤Ô చ గñ±  చ శjR  సê^ï చ —∏z । 
సత[ Öం రజస[ మVv ªవ ర“? -ôAయ& స≤ ॥౩౮॥ 
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ఆm రè£ KA≈ ధర.ం రè£ Ùౖష› ≥ । 
యశః >i[ ం చ ల>? @ం చ ధనం ¢≤Dం చ చí4 & ॥౩౯॥ 
 
Âత4 õ-R Ωë Æ ర“? తêîñ. రè చë' “ । 
Q24 1 ర“? న.8ల>? @AOADం రè£ nౖర≥ ॥౪౦॥ 
 
ప-] నం Zప= ర“? -.రf ం “? మక• త= । 
Aజ≤J^ మ8ల>? @iJజÇ సరJతః w] 2 ॥౪౧॥ 
 
ర�? ≈నం £ య2Ñoనం వi° తం కవ…న £ । 
తతÑరJం రè Æ 0¢ జయz[  ~ప-oz ॥౪౨॥ 
 
పదÆకం న గ…l£[  య¿…lplభGత.నః । 
కవ…-వృ” ùతDం యత4  యÒౖ3వ గచl}॥౪౩॥ 
 
తత4  త24 ర] {భశª ¢జయః \రJ�õకః । 
యం యం Áన[ యÜ �మం తం తం ~4 ¡ô} ùoªత6 । 
పర »̂ శJరDమ£లం ~4 పÑπÜ xతü QG1 ॥౪౪॥ 
 
ùరO— ∞యÜ మర[ πః సంY4 ÆశJపA;తః । 
Òౖ3Ì“D £ భ_]êజDః కవ…-వృతః QG1॥౪౫॥ 
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ఇదం £ 0KDః కవచం 0K-మS |ర∆ భ6 । 
యః ప)తêΩయ” ùతDం }4 సన± πం శ4 ద± ÇùJతః ॥౪౬॥ 
 
™ౖ≥ క{ భ_త[ సD ÒౖÌ“DషJపA;తః । 
¸_‰ వర? శతం \గ4 మపమృ£D¢వi° తః ॥౪౭॥ 
 
నశDù[  KDధయః స^J q2¢ iట�దయః। 
\] వరం జఙf మం „ౖవ కృ}4 మం hS య©Jష6 ॥౪౮॥ 
 
అ˚hAë సAJë మన* య-* ë xతü। 
xచAః ZచAVv ªవ జల∞!ªప0o�ః॥౪౯॥ 
 
సహ∞ Xల∞ G{ Yíz ·íz త= । 
అన[ ièచA ˇA YíనDశª మ8బ{ః ॥౫౦॥ 
 
గ4 హxతS·hశª యèగన± రJరè\ః । 
బ4 హ.Aèస_2{ః Ïy.ణ'  nౖరKదయః ॥౫౧॥ 
 
నశDù[  దరï-త[ సD కవ… హృ© సంw] Ü । 
Gºనô}రO_‰ Aజ* Ä[ àవృ©± కరంపర6 ॥౫౨॥ 
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యశ\ వరR rÜ  ఽS >i[ మë' తxతü । 
జÔతÑప[ శtం చ&' ం కృ2J £ కవచం QA ॥౫౩॥ 
 
ÇవÛOమణ' లం ధÜ[  సVv లవన�నన6 । 
2వ}[ షÍ } Æ©-Dం సన[ }ః Qత4 C}4 >॥౫౪॥ 
 
08ñ[  పరమం \] నం య£Ñuv రS |ర∆ భ6 । 
~4 ¡ô} Q’´ ùతDం మ8GÇప4 \దతః ॥౫౫॥ 
 
లభÜ పరమం ¤పం o_న సహ øదÜ ॥౫౬॥ 
 
ఓం 
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అ=రf { [ త4 6 
 
ఓం అసD 74 అరf { [ త4 మన* సD ¢g› రృ#ః అâg$ ' ఛనR ః 
74 మ8ల>? @ R̂ వ2 74 జగదGÓ(4 తD ]̂  సప[ శ}~Sఙf ÜJన 
జÔ ¢ù—గః । 
 
ఓం నమశªë' �«»  । 
 
GరËb' య ఉKచ । 
 
ఓం జయz[  మఙf { �ˆ భద4 �ˆ క~Åz । 
|Af  èG oK ¶t4  \J8 సJ¶ నøఽZ[  Ü ॥౧॥ 
 
జయ తJం 0¢ hûb'  జయ x2i[ 8ië । 
జయ సరJగÜ 0¢ �లA}4  నøఽZ[  Ü ॥౨॥ 
 
మäãv టభ¢≤4 ¢ ¢¶తృవర0 నమః । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౩॥ 
 
మLyZరùAôo భ�[ -ం Zఖ0 నమః । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౪॥ 
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రక[ +జవW 0¢ చణ' ûణ' ¢-où । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౫॥ 
 
nమOóౖDవ ùnమOసD ≠G4 èసD చ మiR ù । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౬॥ 
 
వùR 2ah BI 0¢ సరJÉCగD≤‹ù । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౭॥ 
 
అÁన[ π¤పచiÜ సరJశ£4 ¢-où । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౮॥ 
 
నÜభDః సరJ≤ భ�[ π చë' “ |i2పH । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౯॥ 
 
Z[ వ÷Oπ భí[ßరJం 2Jం చë' “ KD:-où । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౦॥ 
 
చë' “ సతతం ; 2Jమరªయz[ హ భí[ తః । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౧॥ 
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0L ÉCగDGúగDం 0L Æ పరమం Zఖ6। 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౨॥ 
 
¢WL ©Jష2ం -శం ¢WL బలûచªãv ః । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౩॥ 
 
¢WL 0¢ క{Dణం ¢WL పరGం o4య6। 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౪॥ 
 
ZAZరoúరతôùఘృష$ చరbఽõÓ“ । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౫॥ 
 
¢≤Dవన[ ం యశసJన[ ం ల>? @వన[ ం జనం X’। 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౬॥ 
 
ప4 చణ' ™ౖతDదరêÕô చë' “ ప4 ణ2య Æ। 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౭॥ 
 
చ£’O® చ£రJక* సంZ[ Ü పరÆశJi । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౮॥ 
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కృfl› న సంZ[ Ü 0¢ శశJదO�[ π సదõÓ“ । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౧౯॥ 
 
LGచలZ2-థసంZ[ Ü పరÆశJi । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౨౦॥ 
 
ఇ-R Ω&ప}స≤Oవß;Ü పరÆశJi । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౨౧॥ 
 
0¢ ప4 చణ' ÷రR ణ' ™ౖతDదరê¢-où । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౨౨॥ 
 
0¢ భక[ జº≤R మద2[ నºR ద;ఽõÓ“ । 
¤పం 0L జయం 0L య! 0L ©J´ జL ॥౨౩॥ 
 
పtôం మºరGం 0L మºవృ2[ â\i&6 । 
2i&ం |రf సం\ర \గరసD XÌదOK6 ॥౨౪॥ 
 
ఇదం  [ త4 ం పR2J £ మ8 [ త4 ం ప)నôరః । 
స £ సప[ శtసంUDవరG¡ô} సమê≤6 ॥౨౫॥ 
 
ఓం 
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అథ >లక6 
 
ఓం అసD 74 >లకమన* సD oవఋ#ః అâg$ ' ఛనR ః 
74 మ8సరసJt 0వ2 74 జగదGÓ(4 తDర] ం 
సప[ శt~Sఙf ÜJన జÔ ¢ù—గః । 
 
ఓం నమశªë' �«»  । 
 
GరËb' య ఉKచ । 
 
ఓం ¢nద± ∞* న08య }4 _¿©వDచX? fl । 
∑4యః~4 S[ ùõ2[ య నమః  GరR r¶ib ॥౧॥ 
 
సరJÆత©J∞zÇన.-* 5మS >లక6 । 
 ఽS “? మమK¡ô} సతతం ∞పDతతêరః ॥౨॥ 
 
wద± πâ[ πhªట-¿ù వZ[ ù సక{నDS । 
ఏÜన Z[ వ2ం 0≥ం  [ త4 GÜ4 ణ wద± π} ॥౩॥ 
 
న మº*  eషధం తత4  న í9ªదS ¢దDÜ । 
¢- ∞ÔDన w0± πత సరJûhªట-©క6 ॥౪॥ 
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సమY4 ణDS wద± πù[  ÌకశTËõGం హరః । 
కృ2J ùమన* ÇGస సరJÆవõదం nభ6 ॥౫॥ 
 
 [ త4 ం Ùౖ చë' �ÇZ[  తచª ‚ప[ ం చ�ర సః । 
సGS[ రô చ QణDసD 2ం య=వùôయన* 56 ॥౬॥ 
 
 ఽS “? మమK¡ô} సరJÆవం న సంశయః । 
కృy› Çం K చ£రR ·Dమష$ GDం K సGLతః ॥౭॥ 
 
ద≤} ప4 }గృ8› } -నDæౖy ప4 fiద} । 
ఇత] ం ¤Ôణ >üన మ80_న >Åత6 ॥౮॥ 
 
— ùsË{ం ¢¶«» -ం ùతDం జప} సంZiట6। 
స wద± ః స గణః  ఽS గన± úJ ∞యÜ నరః॥౯॥ 
 
న „ౖKపDటతస[ సD భయం �J(హ ∞యÜ । 
-పమృ£Dవశం Ç} మృ” øèమKQôÇ⁄ 
॥౧౦॥ 
 
∞* 2J ~4 రభD X•Jత న XAJÿ ¢నశD} । 
త” ∞* ÒౖJవ సమêనôõదం ~4 రభDÜ 6tౖః ॥౧౧॥ 
 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 37 

ÉCYD© చ య}Ë9ª‰ దృశDÜ లల-జñ । 
తతÑరJం తతêΩ\0న Üన జపDõదం nభ6 ॥౧౨॥ 
 
శLౖZ[  జపDGñఽw.1  [ Ü4  సమê}[ ’చªãv ః । 
భవÜDవ సమY4 S తతః ~4 రభDÆవ త⁄ ॥౧౩॥ 
 
ఐశJరDం యతêΩ\0న ÉCYDúగDసమêదః। 
శ£4 8ùః పú øèః Z[ యÜ \ న íం జLౖః ॥౧౪॥ 
 
ఓం 
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అథ _÷క[ ం A}4 ∫క[ 6 
 
ఓం At4 } ∫క[ సD Xoక ఋ#ః A}4 R̂ వ2 Yయt4  ఛనR ః 
0≥G8త.π~S˛ జÔ ¢ù—గః । 
 
ఓం At4  వDఖD≤యt Q’24  0వDè˚ః । 
¢·J అ: o4—ఽ:త ॥౧॥ 
 
ఓరJ~4  అమA[ π ùవ” 0%DదJతః । 
àD}y `ధÜ తమః ॥౨॥ 
 
ù’సJ\రమసËృ”షసం 0KDయt । 
అÔ| 8సÜ తమః ॥౩॥ 
 
\ º అదD య\D వయం ù Ü Çమనô¢è@L । 
వృ“?  న వస}ం వయః ॥౪॥ 
 
ù Y4 G  అ¢èత ù పదJº[  ù పí? ణః । 
ù ∑D-సoªదi] నః ॥౫॥ 
 
ÇవÇ వృకDం వృకం యవయ Ä[ న∂^.π । 
అ= నః ZతA భవ ॥౬॥ 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 39 

ఉప G ÔSశత[ మః కృష› ం వDక[ మw] త । 
ఉష ఋbవ Çతయ ॥౭॥ 
 
ఉప Ü Y ఇKకరం వృ&షJ |LతiR వః । 
A}4   [ మం న ;‚Dfl ॥౮॥ 
 
ఓం 
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తన* ¤పం A}4 ∫క[ 6 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
ఓం ఐం \4 ం నమః	 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ãv 3ం నమః	 
ఓం ఐం 24 ం నమః	 
ఓం ఐం u4 ం నమః	 
ఓం ఐం ¸ం నమః	 
ఓం ఐం qం నమః	 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ºం నమః	 
ఓం ఐం fi* ం నమః	 
ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
ఓం ఐం ∫4 ం నమః	 
ఓం ఐం ∞ం నమః	 
ఓం ఐం `ం నమః	 
ఓం ఐం ఓం నమః	 
 
ఇ} తన* ¤పం A}4 ∫క[ 6 
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అథ తº* క[ ం A}4 ∫క[ 6 
 
¢∑JశJ•ం జగ≤± t4 ం w] }సం8ర�i&6 । 
ù≤4 ం భగవtం ¢ ›́ ర£{ం Üజసః ప4 mః ॥౧॥ 
 
బ4 E.Kచ	 
 
తJం \J8 తJం సJ¶ తJం L వష7Ëరః సJA}.� । 
Z¶ తJమè^ ùÜD }4 ¶ G24 }.� w] 2 ॥౨॥ 
 
అర± G24  w] 2 ù2D ÇâhªAD¢∑షతః । 
తJÆవ స-± π \¢t4  తJం 0¢ జనz పA ॥౩॥ 
 
తJ«» త≤± రDÜ ¢శJం తJ«» త⁄ సృజDÜ జగ⁄ । 
తJ«» త⁄ ~లDÜ 0¢ తJమతÑπñ[  చ సరJ≤ ॥౪॥ 
 
¢సృv$  సృ#$ ¤~ తJం w] }¤~ చ ~లñ । 
త= సంహృ}¤~ñ[  జగ”ఽసD జగన.; ॥౫॥ 
 
మ8¢≤D మ8GÇ మ8Æ¶ మ8స.ృ}ః । 
మ8ø8 చ భవt మ80≥ మ8Z• ॥౬॥ 
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ప4 కృ}స[ Öం చ సరJసD ‚ణత4 య¢C¢z ।	 
�లA}4 ర.8A}4 ú.హA}4 శª ≤’5 ॥౭॥ 
 
తJం 74 స[ Ö˝శJ• తJం ≈4 స[ Öం 6©± úÓధలè5 । 
ల∞°  Q#$ స[ = £#$ స[ Öం ·ù[ ః �? ù[ ^వ చ ॥౮॥ 
 
ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= । 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶ ॥౯॥ 
 
ÉGD ÉమDతA∑షÉÆDభDస[ Ö}ZనR • । 
పAపA5ం పరG తJÆవ పరÆశJ• ॥౧౦॥ 
 
యచª í9ªతËÖÁదJZ[  సదస≤J4{}.“ । 
తసD సరJసD Ç శí[ ః \ తJం íం ∫[ యÄ త≤ ॥౧౧॥ 
 
యÇ తJÇ జగతÑΩy$  జగ2êతD}[  — జగ⁄ । 
 ఽS ù≤4 వశం zతః క\[ Öం  [ £õHశJరః ॥౧౨॥ 
 
¢g› ః శ•రగ4 హణమహ˝·న ఏవ చ । 
�i2Ä[  య”ఽత\[ Öం కః  [ £ం శí[G1 భ_⁄ ॥౧౩॥ 
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\ తJõత] ం ప4 CÙౖః óౖJ’≤uv R̂ ¢ సంZ[ 2 । 
øహ«» Œ |AధA? వZá మäãv టH ॥౧౪॥ 
 
ప4 wధం చ జగ2ÑÖ˝ zయ2మpD” లx । 
wధశª í4య2మసD హâ[ ÆŒ మ8Zá ॥౧౫॥ 
 
ఓం 
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అథ 74 0వDథరJ7ర? 6 
 
ఓం స^J Ùౖ 0K 0≥ûపతZ] ః �w తJం మ80≥} 
॥౧॥ 
 
\బ4 ≥⁄ -- అహం బ4 హ.సJ¤S& । 
మత[ ః ప4 కృ}Q’yత.కం జగ⁄ । 
îనDంhîనDం చ ॥౨॥ 
 
అహGన-R -నeR  । అహం ¢∞* -¢∞* ñ ।	 
అహం బ4 8.బ4 హ.& _©త_D ।	 
అహం పఞªx2నDపఞªx2ù ।  
అహమ4లం జగ⁄ ॥౩॥ 
 
_÷ఽహమ_÷ఽహ6 । ¢≤Dహమ¢≤Dహ6 ।	 
అ∞హమన∞హ6 । అధ!ªర± Öం చ }రD�ªహ6 ॥౪॥ 
 
ఓం అహం ’04 ˚రJZ˚శªAõ । అహG©ÒౖD’త 
¢శJ0Ùౖః । అహం õ24 వ’5%H yభi. । 
అహõ-R Ωcô అహమoJ-%H ॥౫॥ 
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తJy$ రం ßషణం భగం ద¶õ । 
అహం ¢g› û’క4 మం బ4 8.ణûత ప4 ∞ప}ం ద¶õ 
॥౬॥ 
 
అహం ద¶õ ద4 ¢ణం హ¢ష.Ü Z~4 _D యజG-య 
ZనJÜ ।	 
అహం As$ Ω సఙf మz వ∫-ం Áí£s ప4 థG 
య;*Ç-6 । అహం Z_ SతరమసD ∂ర± న.మ 
—ùరపÑÖన[ ః సû04  । 
య ఏవం _ద । స ™ౖ≥ం సమêదG¡ô} ॥౭॥ 
 
Ü 0K అ64 వ1 -- నø 0ÙౖD మ80ÙౖD oK«»  సతతం 
నమః । 
నమః ప4 కృÒౖD భ≤4 «»  ùయ2ః ప4 ణ2ః స. 26 ॥౮॥ 
 
2మ∏ôవA› ం తప\ జJలz[ ం Ùౖúచzం కర.ఫüg 
Êy$ 6 । 
|Af ం 0≥ం శరణం ప4 ప≤D మHఽZA-ôశ‹Òౖ3π Ü 
నమః ॥౯॥ 
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0≥ం Kచమజనయన[  0K\[ ం ¢శJ¤~ః పశ‘ వదù[  । 
\ º మñR Ωష∂ర° ం |8- WâAJగ\.âప Zg$ Òౖ£ 
॥౧౦॥ 
 
�లAt4 ం బ4 హ.Z[ 2ం Ùౖష› ≥ం సËనR Gతర6 । 
సరసJtమ©}ం దè|Lతరం నGమః ~వ-ం oK6 
॥౧౧॥ 
 
మ8లãò? @D చ ¢ద.H సరJశãò[ π చ –మL ।	 
తºô 0≥ ప4 ŸదÇ⁄ ॥౧౨॥ 
 
అ©}రz πజùష$  దè Ç |L2 తవ । 
2ం 0K అనJ∞యన[  భ≤4  అమృతబన± వః ॥౧౩॥ 
 
�ø —ùః కమ{ వజ4 ~ë’f 8 హ\ 
Gతi·Jభ4 õనR Ωః । 
Qన’f 8 సక{ GయÇ చ Q¤„ౖDy 
¢శJG2©¢÷D6 ॥౧౪॥ 
 
ఏyఽఽత.శí[ ః । ఏy ¢శJøLz ।	 
~·GËశధâAÓణ- ధA । ఏy 74 మ8¢≤D । 
య ఏవం _ద స!కం తర} ॥౧౫॥ 
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నమÄ[  అZ[  భగవ} Gతర\.1 ~L సరJతః ॥౧౬॥ 
 
óౖyv$  వసవః । óౖ{ౖ�దశ ’≤4 ః । óౖy ≤Jద·©2Dః ।	 
óౖy ¢∑J0Kః  మ~ అ మ~శª । óౖy Ç£¶- 
అZAర�? ంw S·h య�? ః w≤± ః ।	 
óౖy సత[ Öరజస[ Gంw । óౖy బ4 హ.¢g› ’ద4 ¤S& ।	 
óౖy ప4 ∞పtనR Ωమనవః । óౖyగ4 హనèత4 àDtం# । 
క{�yÍ ©�ల¤S& । 2మహం ప4 |õ ùతD6 ॥౧౭॥ 
 
~~ప8i&ం 0≥ం mí[ûí[ ప4 ≤‹z6 । 
అన-[ ం ¢జÇం n≤± ం శర5Dం oవ≤ం oK6 ॥ 
¢య¿�రసంBక[ ం ≥}Eత4 సమùJత6 । 
అ ±̂ âR లwతం 0KD +జం సAJర] \ధక6 ॥౧౮॥ 
 
ఏవÆ�èరం బ4 హ. యతయః nద± …తసః । 
¶Dయù[  పరGననR మÇ ∞* -ûÓAశయః ॥౧౯॥ 
 
KT.Ç బ4 హ.Zస[ \.⁄ షషÍ ం వక* సమùJత6 । 
∫úDఽKమ!4 త4 yâR సంBక[ y$ త[ ృtయకః । 
-Aయbన సంõ!4  KB·ªధరB} తతః । 
¢…ª నKర› ¥ఽర› ః \Dన.హ≤ననR ≤యకః ॥౨౦॥ 
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హృ£êణ' •కమధD\] ం ~4 తః∫రDసమప4 C6 । 
~·GËశధAం ÉGDం వర≤భయహస[ �6 । 
}4 ñ24 ం రక[ వస-ం భక[ �మ|jం భ® ॥౨౧॥ 
 
నGõ 2Jం మ80≥ం మ8భయ¢-oz6 । 
మ8|రf ప4 శమzం మ8�’ణD¤S&6 ॥౨౨॥ 
 
య\Dః సJ¤పం బ4 8.ద— న ∞నù[  త\.|చDÜ 
అ®*Ç । య\D అº[  న లభDÜ త\.|చDÜ అన-[  । 
య\D లèπం ºపలèπÜ త\.|చDÜ అల�? π ।	 
య\D జననం ºపలభDÜ త\.|చDÜ అ∞ ।	 
ఏãv వ సరJత4  వర[ Ü త\.|చDÜ ఏ� ।	 
ఏãv వ ¢శJ¤S& త\.|చDÜ Lౖ� ।	 
అత ఏ‘చDÜ అ®*Çన-[ ల�? π~ౖ� Lౖ“} ॥౨౩॥ 
 
మ-* 5ం Gతృ� 0≥ శ R̀ -ం ∞* న¤S& । 
∞* --ం Áన.Çt2 î-D-ం îనD\í? & । 
య\Dః పరతరం -w[  óౖy |Af  ప4 >i[ 2 ॥౨౪॥ 
 
2ం |Af ం |రf Gం 0≥ం |Ahర¢j}z6 । 
నGõ భవ,”ఽహం సం\Aర› వ2i&6 ॥౨౫॥ 
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ఇదమథరJ7ర? ం —ఽ–Ü స 
ప�ªథరJ7ర? జపఫలG¡ô}। 
ఇదమథరJ7ర? మ∞* 2J —ఽAªం \] పయ} -- 
శతలèం ప4 జ~[ ÖS  ఽAªw©± ం న ¢నR } ।	 
శతమ $́ త[ రం hసD QరశªAD¢:ః స.ృతః ।	 
దశKరం ప)‰ యZ[  సదDః ~Äౖః ప4 ûచDÜ ।	 
మ8|Af ë తర} మ80KDః ప4 \దతః ॥౨౬॥ 
 
\యమ–Çº ©వసకృతం ~పం -శయ} ।	 
~4 తర–Çº A}4 కృతం ~పం -శయ} ।	 
\యం ~4 తః ప4B�° º అ~¡ భవ} ।	 
ù7Å £•యస-± πÇం జ~[ Ö KíÑ©± రOవ} ।	 
¨త-Çం ప4 }GÇం జ~[ Ö 0వ2\ùôధDం 
భవ}। ~4 ణప4 }yÍ Çం జ~[ Ö ~4 5-ం ప4 }yÍ  భవ} । 
HGoJ-Dం మ80≥సùôÇ జ~[ Ö మ8మృ£Dం 
తర} ।	 
స మ8మృ£Dం తర} య ఏవం _ద । ఇ£Dపùష⁄ ॥ 
 
ఓం 
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అథ నKర› ¢:ః 
 
74 గణప}ర° య} 
 
ఓం అసD 74 నKర› మన* సD బ4 హ.¢g› ’≤4  ఋషయః 
Yయ£4 π#› గâg$ భశl-R ంw 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 0వ2ః ఐం +జం ≈4 ం 
శí[ ః >∆ ం >లకం 74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt (4 తD ]̂  
నKర› wద± π ]̂  జÔ ¢ù—గః । 
 
ఋyD©-Dసః 
 
ఓం బ4 హ.¢g› ’ద4 ఋ#WD నమః	 
 
Yయ£4 π#› గâg$ ' ఛºR WD నమః	 
 
మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt0వ2WD నమః 
 
ఐం +∞య నమః 
 
≈4 ం శక[; నమః 
 
>∆ ం >ల�య నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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కర-Dసః 
 
ఓం ఐం అGf yÍ CDం నమః	 
 
ఓం ≈4 ం తర° zCDం \J8 
 
ఓం >∆ ం మధDGCDం వషQ 
 
ఓం hû5' «»  అ-õ�CDం ?ం 
 
ఓం ¢…ª కùషÍ �CDం `షQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª కరతలకరపృyÍ CDం 
అ\* య ఫQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
 
హృదÇ©-Dసః 
 
ఓం ఐం హృదÇయ నమః	 
 
ఓం ≈4 ం oరÄ \J8	 
 
ఓం >∆ ం oU«»  వషQ 
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ఓం hû5' «»  కవhయ ?ం 
 
ఓం ¢…ª ñత4 త4 Çయ `షQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª కరతలకరపృyÍ CDం 
అ\* య ఫQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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అèర-Dసః 
 
ఓం ఐం నమః	 
 
ఓం ≈4 ం నమః 
 
ఓం >∆ ం నమః 
 
ఓం hం నమః 
 
ఓం ûం నమః 
 
ఓం Yం నమః	 
 
ఓం «» ం నమః 
 
ఓం ¢ం నమః 
 
ఓం …ం నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
  
©Tôπసః 
 
ఓం ఐం ఉ¿„ౖD నమః	 
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ఓం ≈4 ం ~4 „ౖD నమః 
 
ఓం >∆ ం దí? 5«»  నమః	 
 
ఓం hû5' «»  ప4 t„ౖD నమః 
 
ఓం ¢…ª KయÙౖD నమః	 
 
ఓం ఐం ఐ·LౖD నమః	 
 
ఓం ≈4 ం అIô«» D నమః	 
 
ఓం >∆ ం LౖరృÒౖD నమః 
 
ఓం hû5' «»  ఊA± Ö«»  నమః 
 
ఓం ¢…ª x »̂ D నమః 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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¶Dన6 
 
ఓం ఖడf ం చక4 గ0ghపపijklలం mn&' ం oరః 
శఙq ం సనR ధtం కuv w* నయ-ం సAJఙf xyవృ26 । 
z{శ.|D}GసD~దదశ�ం Ä_ మ8�Å�ం 
ÇమÉ[ తÑÖSÜ హá కమలà హâ[ ం మäం  
ãv టభ6 ॥ 
 
అèస4 కêరnం గ0gXÅశం పద.ం ధâః Xë' �ం 
దణ' ం శí[ మwం చ చర. జలజం ఘ5$ ం ZACజన6 । 
îలం ~శZదరïñ చ దధtం హóò[ ః ప4 స-ôన-ం 
Ä_ óౖiభమiR zõహ మ8ల>? @ం సúజw] 26 ॥ 
 
ఘ5$ îలహ{ù శఙq ûసü చక4 ం ధâః \యకం 
హ\[ †ò° రR ధtం ఘ-న[ ¢లసPl2ంn£లDప4 C6 । 
§•0హసûదOKం }4 జగ2G¶రx2ం మ8- 
ßAJమత4  సరసJtమâభ® nGO©™ౖ2DiR z6 ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం అèGÅ�«»  నమః 
 
ఓం Gం Gü మ8G; సరJశí[ సJ¤Së । 
చ£రJరf స[ Ö‹ నDస[ స[ \.ñ. w©± ≤ భవ ॥ 
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ఓం అ¢ఘôం X’ Gü తJం గృ8› õ దí? b క^ । 
జప�ü చ wద± πర] ం ప4 fiద మమ wద± ; ॥ 
 
ఓం అèG{:పత; Zw©± ం 0L 0L 
సరJమ-* ర] \:ù \ధయ \ధయ సరJw©± ం పiకలêయ 
పiకలêయ Æ \J8 ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
 
ఓం ‚8D}‚హDÂ(*  తJం గృ85స.తËృతం జప6 । 
w©± రOవ£ Æ 0¢ తJతêΩ\≤న.HశJi ॥ 
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¢ù—గః 
 
ప4 థమమధDøత[ మచi24 5ం బ4 8.¢g› ’≤4  ఋషయః 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 0వ2ః 
Yయ£4 π#› గâg$ భశl-R ంw న-R ·కంభ•,Gః శక[యః 
రక[ దù[ �|Af  C4 మúD +∞ù అ∏ôKB∫ADస[ 2[ Öù 
ఋగDÊః\మ_≤ ¶D-ù సకల�మ-wద± ; 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt	 
(4 తD ]̂  జÔ ¢ù—గః । 
 
కర-Dసః 
 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః అGf yÍ CDం నమః ॥౧॥ 
 
ఓం ఐం k4 ం నమః తర° zCDం నమః ॥౨॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం నమః మధDGCDం నమః ॥౩॥ 
 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః అ-õ�CDం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం É» ôం నమః కùషÍ �CDం నమః ॥౫॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః కరతలకరపృyÍ CDం నమః ॥౬॥ 
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ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= । 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶ అGf yÍ CDం నమః 
॥౧॥ 
 
ఓం îüన ~L º 0¢ ~L ఖÑf న hõÓ“ । 
ఘ5$ సJñన నః ~L hప∞DùఃసJñన చ	 
తర° zCDం నమః ॥౨॥ 
 
~4 hDం రè ప4 thDం చ చë' “ రè దí? b । 
C4 మb-త.îలసD ఉత[ ర\Dం తÅశJi మధDGCDం 
నమః ॥౩॥ 
 
ఓం ÉGDù Çù ¤~ë Òౖ3Ì“D ¢చరù[  Ü । 
Çù hతDన[ ˇAë Òౖ ర�? \.ంస[ = mవం	 
అ-õ�CDం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఖడf îలగ≤¿ù Çù h\* ù ÜఽõÓ“ । 
కరపల∆ వస:f ù Òౖర\.1 రè సరJతః కùషÍ �CDం నమః 
॥౫॥ 
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ఓం సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü	 
కరతలకరపృyÍ CDం నమః ॥౬॥ 
 
  
హృదÇ©-Dసః 
 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః హృదÇయ నమః ॥౧॥ 
 
ఓం ఐం k4 ం నమః oరÄ \J8 ॥౨॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం నమః oU«»  వషQ ॥౩॥ 
 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః కవhయ ?ం॥౪॥ 
 
ఓం ఐం É» ôం నమః ñత4 త4 Çయ `షQ ॥౫॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః అ\* య ఫQ ॥౬॥ 
 
ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= । 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶ హృదÇయ నమః 
॥౧॥ 
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ఓం îüన ~L º 0¢ ~L ఖÑf న hõÓ“ । 
ఘ5$ సJñన నః ~L hప∞Dùః సJñన చ oరÄ \J8 
॥౨॥ 
 
~4 hDం రè ప4 thDం చ చë' “ రè దí? b । 
C4 మb-త.îలసD ఉత[ ర\Dం తÅశJi oU«»  వషQ 
॥౩॥ 
 
ఓం ÉGDù Çù ¤~ë Òౖ3Ì“D ¢చరù[  Ü । 
Çù hతDన[ ˇAë Òౖ ర�? \.ంస[ = mవం కవhయ 
?ం॥౪॥ 
 
ఓం ఖడf îలగ≤¿ù Çù h\* ù ÜఽõÓ“ । 
కరపల∆ వస:f ù Òౖర\.1 రè సరJతః ñత4 త4 Çయ `షQ 
॥౫॥ 
 
ఓం సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü అ\* య ఫQ 
॥౬॥ 
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¶Dన6 
 
ఓం ¢|D≤R మసమప4 Cం మృగప}సËన± w] 2ం ,ష5ం	 
క-D˚ః కరKలZట¢లసద± \[ ˚AÄ¢26 । 
హóò[ శªక4 గ≤wZట¢oUం·ªపం ‚ణం తర° zం 
yC4 5మన{}.�ం శoధAం |Af ం }4 ñ24 ం భ® ॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74  తన* |Af సప[ శt ¢ù—గ -Dస ¶D-© 
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74 |Af «»  నమః 
 
అథ 74 |Af సప[ శt 
 
ప4 థøఽ¶Dయః 
 
¢ù—గః 
 
అసD 74  ప4 థమచiత4 సD బ4 8. ఋ#ః మ8�ˆ 0వ2 
Yయt4  ఛనR ః న-R  శí[ ః రక[ దù[ � +జం అ∏ôస[ త[ Öం 
ఋIJదః సJ¤పం 74 మ8�ˆ(4 తD ]̂  ప4 థమచiత4 జÔ 
¢ù—గః । 
 
¶Dన6 
 
ఓం ఖడf ం చక4 గ0ghపపijklలం mn&' ం oరః 
శఙq ం సనR ధtం కuv w* నయ-ం సAJఙf xyవృ26 । 
z{శ.|D}GసD~దదశ�ం Ä_ మ8�Å�ం 
ÇమÉ[ తÑÖSÜ హá కమలà హâ[ ం మäం  
ãv టభ6 ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª ।	 
ఓం +జత4 Ç«»  ¢ద.H తతêΩ¶-«»  –మL ।	 
తనôః శí[ ః ప4 ŸదÇ⁄ । 
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ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨॥ 
 
ఓం నమశªë' �«» 	 
 
ఓం ఐం GరËb' య ఉKచ ॥౧॥ 
 
\వi› ః ∫రDతన— — మâః కథDÜఽష$ మః । 
ù·మయ త|తê}[ ం ¢స[ Aదf ద” మమ ॥౨॥ 
 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం É4 ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం 4̋ ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం ≈∆ ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౧౨॥ 
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మ8GÇâC_న య= మనJన[ A:పః । 
స బxవ మ8Cగః \వi› స[ న— ర_ః ॥౩॥ 
 
\JúÁflఽన[ ^ ßరJం „ౖత4 వంశసûదOవః । 
ZరÖ -మ A∞xతÑమÄ[  í? }మణ' ü ॥౪॥ 
 
తసD ~లయతః సమD} ప4 ∞ః Q24 ù`ర\1 । 
బx%ః శత4 ‘ x~ః ¥{¢ధJంwనస[ ≤ ॥౫॥ 
 
తసD Òౖరభవ‰ Bద± మ}ప4 బలదë' నః । 
¨DLౖరS స Òౖ’D0±  ¥{¢ధJంw˚i° తః ॥౬॥ 
 
తతః సJQరGÇ” ùజ0·:¡ఽభవ⁄ । 
ఆ�4 న[ ః స మ8Cగóò[ స[ ≤ ప4 బ{i˚ః ॥౭॥ 
 
అGÒౖDరÓÅ˚’R {ò$ ’R రÓలసD |Aత.˚ః । 
¥! బలం hపహృతం త24 S సJQ^ తతః ॥౮॥ 
 
త” మృగÇKD®న హృత\JమDః స xప}ః । 
ఏ�> హయG’హD జYమ గహనం వన6 ॥౯॥ 
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స త24 శ4 మమ≤4 >? ©R ÖజవరDసD Æధసః । 
ప4 ·న[ ·Jప≤>ర› ం ûùo´Dప!˚త6 ॥౧౦॥ 
 
తÉ]  క9ªతÑ �లం చ ûù- Üన సతËృతః । 
ఇత∑ªతశª ¢చరంస[ w.1 ûùవAశ4 Æ ॥౧౧॥ 
 
 ఽÁన[ యత[ ≤ తత4  మమ2Jకృష$ …తనః। 
మ]êuv Jః ~Åతం ßరJం మÇ ≈నం Qరం L త⁄ 
॥౧౨॥ 
 
ఓం ఐం fi* ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం hం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం "ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం Ùౖం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం Bం నమః ॥౨౨॥ 
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మదOృÒౖDóò[ రసదJృÒò[ ర± ర.తః ~లDÜ న K । 
న ∞ñ స ప4 ¶º Æ îú హfi[  స≤మదః ॥౧౩॥ 
 
మమ Ùౖiవశం Çతః �1 WYâపలపÑπÜ । 
; మGâగ2 ùతDం ప4 \దధనWజLౖః ॥౧౪॥ 
 
అâవృ}[ ం ä4 వం ÜఽదD XరJన[ πనDమ≈భృ26 । 
అసమDగJπయ7Pౖóò[ ః XరJ©Oః సతతం వDయ6 ॥౧౫॥ 
 
స9ªతః  ఽ}|ఃZన èయం ¥! గõషD} । 
ఏతhªనDచª సతతం Áన[ ÇGస ~i] వః ॥౧౬॥ 
 
తత4  ¢~4 శ4GCD∑ ÙౖశDÆకం దదరï సః । 
స పృష$ Ä[ న కస[ Öం W H£·ªగమñఽత4  కః ॥౧౭॥ 
 
స!క ఇవ క\.త[ Öం |ర.- ఇవ లèπÄ । 
ఇ2Dకర› π వచస[ సD xపÜః ప4 ణ—©త6 ॥౧౮॥ 
 
ప4 £DKచ స తం ÙౖశDః ప4 శ4Çవన” నృప6 ॥౧౯॥ 
 
ÙౖశD ఉKచ ॥౨౦॥ 
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సG:Aôమ Ùౖ!Dఽహûతêºô ధù-ం Xü ॥౨౧॥ 
 
Qత4 ≤uv iôరస[ శª ధనÌCద\ä˚ః । 
¢≈నశª ధLౖAR uv ః QÒౖ3A≤య Æ ధన6 ॥౨౨॥ 
 
ఓం ఐం Êం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం శం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం యం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం ¢ం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం Ùౖం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం …ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం కం నమః ॥౩౪॥ 
 
వనమCDగ” |ఃF ùరస[ ·ªప[ బâ± ˚ః । 
 ఽహం న _©. Q24 5ం Xశ{Xశ{}.�6 ॥౨౩॥ 
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ప4 వృ}[ ం సJజ--ం చ ≤A5ం hత4  సంw] తః । 
íం â Üyం గృH “? మమ“? మం íం â \మêΩత6 
॥౨౪॥ 
 
కథం Ü íం â సదJృ2[  |రJృ2[ ః íం â Æ Z2ః 
॥౨౫॥ 
 
AàKచ ॥౨౬॥ 
 
«» iôర [  భKఁb∆ †ò± ః Qత4 ≤A©˚ర± Lౖః ॥౨౭॥ 
 
Üg íం భవతః Äôహమâబ¶ô} Gనస6 ॥౨౮॥ 
 
ÙౖశD ఉKచ ॥౨౯॥ 
ఏవÆతదD= ~4 హ భKనస.దf తం వచః ॥౩౦॥ 
 
íం కúõ న బ¶ô} మమ ùgÍ ర2ం మనః । 
«» ః సన[ πజD SతృÄôహం ధనb†ò± iôAకృతః ॥౩౧॥ 
 
ప}సJజన8రR ం చ 8iR ÜflJవ Æ మనః । 
íÆత-ô˚∞-õ ∞ననôS మ8మÜ ॥౩౨॥ 
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యÜêΩమప4 వణం Áత[ ం ¢‚bషJS బâ± g । 
Üyం కృÜ Æ ùః·J  ˛ర.నసDం చ ∞యÜ ॥౩౩॥ 
 
కúõ íం యనô మనÄ[ షJ(4 }g ùgÍ ర6 ॥౩౪॥ 
 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం Œ4 ం నమః ॥౩౬॥ 
ఓం ఐం \* ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం జDం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం ≤4 ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం ÷4 ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం Û4 ం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం ·ం నమః ॥౪౪॥ 
ఓం ఐం ˝ం నమః ॥౪౫॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౪౬॥ 
 
GరËb' య ఉKచ ॥౩౫॥ 
 
తతÉ[  సLŒ ¢ప4  తం ûùం సûపw] Œ ॥౩౬॥ 
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సG:Aôమ Ùౖ!DఽÉ స చ ~i] వసత[ మః । 
కృ2J £ Œ య=-Dయం య=రz ం Üన సం¢ద6 
॥౩౭॥ 
 
ఉప¢v$  క=ః �oªచªక4 £uv JశD~i] ` ॥౩౮॥ 
 
AàKచ ॥౩౯॥ 
 
భగవం\[ Öమహం ప4 g$ õhlÆDకం వదసJ త⁄ ॥౪౦॥ 
 
|ఃUయ యñ. మనసః సJÁ2[ యత[ 2ం ¢- । 
మమతJం గతAజDసD A∞Dgf షJ4üషJS ॥౪౧॥ 
 
∞న”ఽS య=జ* సD íÆతâ.ùసత[ మ । 
అయం చ ùకృతః QÒౖ3AR uv రOృÒౖDస[ Ö;ä తః ॥౪౨॥ 
 
సJజñన చ సన[ πక[ Ä[ g 8•R  త=పD} । 
ఏవÆష త=హం చ ≤JవపDతDన[ |ః4Œ ॥౪౩॥ 
 
దృష$ ÷flఽS ¢ష; మమ2Jకృష$ GనÉ । 
త}ËÆతన.8Cగ యº.E ∞* ùºరS ॥౪౪॥ 
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మGసD చ భవÜDy ¢_�న± సD ∂ఢ2 ॥౪౫॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౪౬॥ 
 
ఓం ఐం Êం నమః ॥౪౭॥ 
ఓం ఐం J∆ Ωం నమః ॥౪౮॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౪౯॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౫౦॥ 
ఓం ఐం రం నమః ॥౫౧॥ 
ఓం ఐం వం నమః ॥౫౨॥ 
ఓం ఐం +4 ం నమః ॥౫౩॥ 
ఓం ఐం బ∆ ం నమః ॥౫౪॥ 
ఓం ఐం É* ం నమః ॥౫౫॥ 
ఓం ఐం {Jం నమః ॥౫౬॥ 
 
∞* నమw[  సమస[ సD జº[ iJషయÂచ^ ॥౪౭॥ 
 
¢షÇశª మ8Cగ Ç} „ౖవం పృథకêృథ} । 
©K-± ః ~4 ëనః “Á≤4 24 వ-± స[ =ప^ ॥౪౮॥ 
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“Á©R K త= AŒ4  ~4 ëనZ[ లDదృష$ యః । 
∞* ùº మâ∞ః సతDం íం £ Ü న L “వల6 ॥౪౯॥ 
 
య” L ∞* ùనః స^J పnపí? మృYదయః । 
∞* నం చ తన.âyD5ం యÜ[ yం మృగపí? 56 ॥౫౦॥ 
 
మâyD5ం చ యÜ[ yం £లDమనDత[ Öభ—ః । 
∞* ñఽS స} పVv D21 పతTf �lవచãªg ॥౫౧॥ 
 
కణø�? దృ21 ø8têడDG-నS X? ¶ । 
Gây మâజKDఘN  \˚{yః Z21 ప4 } ॥౫౨॥ 
 
ÌC⁄ ప4 £Dప�Aయ నñJ21 íం న పశDw । 
త=S మమ2వ [̂ å øహగ [̂  ù~}2ః ॥౫౩॥ 
 
మ8GÇప4 C_ణ సం\రw] }�i5 । 
త-ôత4  ¢స.యః �úD —గù≤4  జగతêÜః ॥౫౪॥ 
 
మ8GÇ హ^Vv ªy తÇ సø.హDÜ జగ⁄ । 
∞* ù-మS …2ంw 0≥ భగవt L \ ॥౫౫॥ 
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బ{≤కృషD ø8య మ8GÇ ప4 యచl} । 
తÇ ¢సృజDÜ ¢శJం జగ0తచªAచర6 ॥౫౬॥ 
 
ఓం ఐం qం నమః ॥౫౭॥ 
ఓం ఐం \ం నమః ॥౫౮॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౫౯॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౬౦॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౬౧॥ 
ఓం ఐం âం నమః ॥౬౨॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౬౩॥ 
ఓం ఐం వం నమః ॥౬౪॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౬౫॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౬౬॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౬౭॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౬౮॥ 
 
óౖy ప4 స-ô వర≤ నృ5ం భవ} ûక[; । 
\ ¢≤D పరG û“[ ẑ£x2 స-తz ॥౫౭॥ 
 
సం\రబన± H£శª óౖవ స^JశJ^శJ• ॥౫౮॥ 
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AàKచ ॥౫౯॥ 
 
భగవ1 � L \ 0≥ మ8G;} Çం భK1 ॥౬౦॥ 
 
బ4 ≥} కథûతê-ô \ కA.\Dశª íం ©Jజ । 
యతêΩCK చ \ 0≥ యతÑÖ¤~ య|దOK ॥౬౧॥ 
 
తతÑరJం !4 £õhlõ తJ”[  బ4 హ.¢≤ం వర ॥౬౨॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౬౩॥ 
 
ùÒౖDవ \ జగ¨.i[ స[ Ç సరJõదం తత6 ॥౬౪॥ 
 
త=S తతÑûతê}[ రÓ?¶ î4 య2ం మమ । 
0K-ం �రDwద± πర] G¢రOవ} \ య≤ ॥౬౫॥ 
 
ఉతêñô} త≤ Ì“ \ ù2DపD˚–యÜ । 
—గù≤4 ం య≤ ¢g› ర° గÜD�ర› ≥కృÜ ॥౬౬॥ 
 
ఆfi[ రD ∑షమభజ⁄ క{êñ[  భగK1 ప4 mః । 
త≤ ≤JవZá ˇá ¢UDŒ మäãv టH ॥౬౭॥ 
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¢g› కర› మÌÛOŒ హâ[ ం బ4 8.ణûదDŒ । 
స -˚కమü ¢ ›́ ః w] ” బ4 8. ప4 ∞ప}ః ॥౬౮॥ 
 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౬౯॥ 
ఓం ఐం $∆ ం నమః ॥౭౦॥ 
ఓం ఐం Sం నమః ॥౭౧॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౭౨॥ 
ఓం ఐం \* ం నమః ॥౭౩॥ 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౭౪॥ 
ఓం ఐం ãv 3ం నమః ॥౭౫॥ 
ఓం ఐం 24 ం నమః ॥౭౬॥ 
ఓం ఐం u4 ం నమః ॥౭౭॥ 
ఓం ఐం ¸ం నమః ॥౭౮॥ 
 
దృy$ Ö 2వZá Ÿ§4  ప4 Zప[ ం చ జ-రR న6 । 
£y$ వ —గù≤4 ం 2Æ�గ4 హృదయః w] తః ॥౬౯॥ 
 
¢wధ-A] య హ^రz iñత4 కృ2లÇ6 । 
¢∑JశJ•ం జగ≤± t4 ం w] }సం8ర�i&6 ॥౭౦॥ 
 
ù≤4 ం భగవtం ¢ ›́ ర£{ం Üజసః ప4 mః ॥౭౧॥ 
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బ4 E.Kచ ॥౭౨॥ 
 
తJం \J8 తJం సJ¶ తJం L వష7Ëరః సJA}.� 
॥౭౩॥ 
 
Z¶ తJమè^ ùÜD }4 ¶ G24 }.� w] 2 । 
అర± G24  w] 2 ù2D ÇâhªAD¢∑షతః ॥౭౪॥ 
 
తJÆవ స-± π \¢t4  తJం 0¢ జనz పA । 
తJ«» త≤± రDÜ ¢శJం తJ«» త⁄ సృజDÜ జగ⁄ ॥౭౫॥ 
 
తJ«» త⁄ ~లDÜ 0¢ తJమతÑπñ[  చ సరJ≤ । 
¢సృv$  సృ#$ ¤~ తJం w] }¤~ చ ~లñ ॥౭౬॥ 
 
త= సంహృ}¤~ñ[  జగ”ఽసD జగన.; । 
మ8¢≤D మ8GÇ మ8Æ¶ మ8స.ృ}ః ॥౭౭॥ 
 
మ8ø8 చ భవt మ80≥ మ8Z• । 
ప4 కృ}స[ Öం చ సరJసD ‚ణత4 య¢C¢z ॥౭౮॥ 
 
ఓం ఐం qం నమః ॥౭౯॥ 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౮౦॥ 
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ఓం ఐం ºం నమః ॥౮౧॥ 
ఓం ఐం fi* ం నమః ॥౮౨॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౮౩॥ 
ఓం ఐం ∫4 ం నమః ॥౮౪॥ 
ఓం ఐం ∞4 ం నమః ॥౮౫॥ 
ఓం ఐం `ం నమః ॥౮౬॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౮౭॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౮౮॥ 
 
�లA}4 ర.8A}4 ú.హA}4 శª ≤’5 । 
తJం 74 స[ Ö˝శJ• తJం ≈4 స[ Öం 6©± úÓధలè5 ॥౭౯॥ 
 
ల∞°  Q#$ స[ = £#$ స[ Öం ·ù[ ః �? ù[ ^వ చ । 
ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= ॥౮౦॥ 
 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶ । 
ÉGD ÉమDతA∑షÉÆDభDస[ Ö}ZనR • ॥౮౧॥ 
 
పAపA5ం పరG తJÆవ పరÆశJ• । 
యచª í9ªతËÖÁదJZ[  సదస≤J4{}.“ ॥౮౨॥ 
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తసD సరJసD Ç శí[ ః \ తJం íం ∫[ యÄ త≤ । 
యÇ తJÇ జగతÑΩy$  జగ2êతD}[  — జగ⁄ ॥౮౩॥ 
 
 ఽS ù≤4 వశం zతః క\[ Öం  [ £õHశJరః । 
¢g› ః శ•రగ4 హణమహ˝·న ఏవ చ ॥౮౪॥ 
 
�i2Ä[  య”ఽత\[ Öం కః  [ £ం శí[G1 భ_⁄ । 
\ తJõత] ం ప4 CÙౖః óౖJ’≤uv R̂ ¢ సంZ[ 2 ॥౮౫॥ 
 
øహ«» Œ |AధA? వZá మäãv టH । 
ప4 wధం చ జగ2ÑÖ˝ zయ2మpD” లx ॥౮౬॥ 
 
wధశª í4య2మసD హâ[ ÆŒ మ8Zá ॥౮౭॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౮౮॥ 
 
ఓం ఐం ఋం నమః ॥౮౯॥ 
ఓం ఐం ¤ం నమః ॥౯౦॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౯౧॥ 
ఓం ఐం |ం నమః ॥౯౨॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౯౩॥ 
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ఓం ఐం çం నమః ॥౯౪॥ 
ఓం ఐం {ం నమః ॥౯౫॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౯౬॥ 
ఓం ఐం గం నమః ॥౯౭॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౯౮॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౯౯॥ 
ఓం ఐం éం నమః ॥౧౦౦॥ 
 
ఏవం Z[ 2 త≤ 0≥ 2మfi తత4  _ధ\ ॥౮౯॥ 
 
¢ ›́ ః ప4 wధ-A] య ùహâ[ ం మäãv టH । 
ñ24 సD-w�`?హృద;భDస[ Öరసః ॥౯౦॥ 
 
ùరf మD దరïñ తÉ]  బ4 హ.ÿఽవDక[ జన.నః । 
ఉత[ É]  చ జగ-ôథస[ Ç û¥[  జ-రR నః ॥౯౧॥ 
 
ఏ�ర› _ఽLశయ-త[ తః స దదృ∑ చ Œ । 
మäãv టH |A2.-వ}≥రDపAక4è ॥౯౨॥ 
 
¥4 ధర“[ è5వ£[ ం బ4 8.ణం జù”దDè । 
సû2] య తత\[ CDం BBW భగK1 హiః ॥౯౩॥ 
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పఞªవర? సహ\4 ë `?ప4 హరÿ ¢mః । 
2వపD}బÌన.Œ[  మ8GÇ¢øLŒ ॥౯౪॥ 
 
ఉక[ వe[  వúఽస.”[  ¢4 య2õ} “శవ6 ॥౯౫॥ 
 
74 భగKâKచ ॥౯౬॥ 
 
భ_2మదD Æ £v$  మమ వ¶D%CవS ॥౯౭॥ 
 
íమñDన వ^5త4  ఏ2వ©±  వృతం మమ ॥౯౮॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౯౯॥ 
 
వ9ª2CDõ} త≤ సరJG¡మయం జగ⁄ ॥౧౦౦॥ 
 
ఓం ఐం Ñం నమః ॥౧౦౧॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧౦౨॥ 
ఓం ఐం Mం నమః ॥౧౦౩॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౧౦౪॥ 
 
ఓం 74 ం >∆ ం ≈4 ం ≈4 ం ఫQ \J8 
ఇ} ప4 థø¶Dయః 
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¢ÌకD 2CDం గ©” భగK1 కమüèణః । 
ఆKం జL న య”4 •J సÅüన పiQ∆ 2 ॥౧౦౧॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౧౦౨॥ 
 
తÅ£D�[ Ö భగవ2 శఙq చక4 గ≤భృ2 । 
కృ2J చ“4 ణ Ùౖ êñô జఘñ oరfi త—ః ॥౧౦౩॥ 
 
ఏవÆy సûతê-ô బ4 హ.5 సంZ[ 2 సJయ6 । 
ప4 Cవమ\D 0KDZ[  xయః శృ& వ≤õ Ü ॥ 
 
ఐం ఓం ॥౧౦౪॥ 
 
ఓం అÆÓ అõÓ“ అGÓÅ“ న Gనయ} కశªన । 
ససస[ πశJకః Zభ©4 �ం �ం(లKwzం నమః ॥ 
 
ఓం \Tf «»  సపiKA«»  సKహ-«»  సAJB¶«»  
KగOవ+∞:yÍ Òౖ3π మ8�PౖD మ8?}మరêÇõ 
నమః \J8 । 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0¢G8Ü.π 
మäãv టభవë -మ ప4 థøఽ¶Dయః । 
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©Jt—ఽ¶Dయః 
 
¢ù—గః 
 
అసD 74  మధDమచiత4 సD ¢g› రృ#ః 74 మ8ల>? @ R̂ వ2 
ఉ#› } ఛనR ః ·కమO• శí[ ః |Af  +జం KBస[ త[ Öం 
యÊ^Jదః సJ¤పం 74 మ8ల>? @(4 తD ]̂  మధDమచiత4 జÔ 
¢ù—గః । 
 
¶Dన6 
 
ఓం అèస4 కêరnం గ0gXÅశం పద.ం ధâః Xë' �ం 
దణ' ం శí[ మwం చ చర. జలజం ఘ5$ ం ZACజన6 । 
îలం ~శZదరïñ చ దధtం హóò[ ః ప4 స-ôన-ం 
Ä_ óౖiభమiR zõహ మ8ల>? @ం సúజw] 26 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం JÑం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ≈4 ం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
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0KZరమx|Dద± ం ßర› మబR శతం QA । 
మLflఽZA5మ:Ô 0K-ం చ QరనR ^ ॥౨॥ 
 
త24 Zuv ర.8≥uv D R̂ వóౖనDం పA;త6 । 
;2J చ సక{1 0KùºR Ωఽxన.LyZరః ॥౩॥ 
 
తతః పA;2 0Kః పద.—ùం ప4 ∞ప}6 । 
QరసËృతD గ2స[ త4  యÜ4 శగ’డధJí ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం అం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం hం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం ûం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం Yం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం «» ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం ¢ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం …ªం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౧౪॥ 
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య=వృత[ ం త—స[ దJన.LyZర…#$ త6 । 
}4 ద·ః కథÇGZ R̂ K˚భవ¢స[ ర6 ॥౫॥ 
 
∫^D-R Ωగôπùü R̈ -ం యమసD వ’ణసD చ । 
అñDyం h:�AనÑ సJయÆK:}షÍ } ॥౬॥ 
 
సJAf ùôAకృ2ః స^J Üన 0వగ5 m¢ । 
¢చరù[  య= మA[ π మLflణ |Aత.- ॥౭॥ 
 
ఏతదJః కœతం సరJమమAi¢…#$ త6 । 
శరణం వః ప4 ప-ôః  . వధస[ సD ¢Áన[ π26 ॥౮॥ 
 
ఇత] ం ùశమD 0K-ం వhంw మä∫దనః । 
చ�ర ¥పం శûOశª m4 XìXµ{నe ॥౯॥ 
 
త”ఽ}¥పßర› సD చí4 ÿ వద-త[ తః । 
ùశª�4 మ మహÜ[ à బ4 హ.ణః శఙËరసD చ ॥౧౦॥ 
 
అñDyం „ౖవ 0K-ం శ�4 ¿-ం శ•రతః । 
ùరf తం ZమహÜ[ జస[ „ౖªకDం సమగచlత ॥౧౧॥ 
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అtవ Üజసః Ïటం జJలన[ õవ పరJత6 । 
దదృnÄ[  ZAస[ త4  ∞J{KDప[ ©గన[ ర6 ॥౧౨॥ 
 
అ£లం తత4  తÜ[ జః సరJ0వశ•రజ6 । 
ఏకస] ం తదx-ô• KDప[ Ìకత4 యం }Jy ॥౧౩॥ 
 
యదxhlమOవం ÜజÄ[ -∞యత తâ.ఖ6 । 
ÇÆDన hభవ1 “· `హ‘ ¢g› Üజ\ ॥౧౪॥ 
 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం K4 ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం Œ4 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం వం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం యం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౨౪॥ 
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ÉÆDన స[ న—’Dగ.ం మధDం „ౖñR Ωణ hభవ⁄ । 
K’bన చ జîh ¤ ùతమÓÄ[ జ\ mవః ॥౧౫॥ 
 
బ4 హ.ణÄ[ జ\ ~˛ తదGf ÌDఽరËÜజ\ । 
వ∫-ం చ కAGf లDః <j^ణ చ -w� ॥౧౬॥ 
 
త\DZ[  ద-[ ః స∂O2ః ~4 ∞పÜDన Üజ\ । 
నయన}4 తయం జ®*  త= ~వకÜజ\ ॥౧౭॥ 
 
m4 ` చ సన± π—Ä[ జః శ4 వ5వùలసD చ । 
అñDyం „ౖవ 0K-ం సమOవÄ[ జ\ం oK ॥౧౮॥ 
 
తతః సమస[ 0K-ం ÜàAoసûదOK6 । 
2ం ¢ÌకD ûదం ~4 QరమA మLyiR 2ః ॥౧౯॥ 
 
îలం î{©JùషËృషD ద˛ తóౖD S-కధృ} । 
చక4 ం చ దత[ K1 కృష› ః సû2êటD సJచక4 తః ॥౨౦॥ 
 
శఙq ం చ వ’ణః శí[ ం ద˛ తóౖD ?2శనః । 
G’” దత[ Kం·ªపం `ణß ›̂  తÅg– ॥౨౧॥ 
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వజ4 õనR Ωః సû2êదD XÅ·దమA:పః । 
ద˛ తóౖD సహ\4 ¥?  ఘ5$ »̂ Aవ2దf ∞⁄ ॥౨౨॥ 
 
�లద5' దDø దణ' ం ~శం hûÓప}రR ˛ । 
ప4 ∞ప}·ªèG{ం ద˛ బ4 8. కమణ' b6 ॥౨౩॥ 
 
సమస[ úమÏÔg ùజర7.1 ©Kకరః । 
�లశª దత[ K1 ఖడf ం తóౖD చర. చ ùర.ల6 ॥౨౪॥ 
 
ఓం ఐం ∂ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం  ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం శం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం mం నమః ॥౩౪॥ 
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>? úద·ªమలం 8రమజ^ చ త=మÓ^ । 
lYమëం త= ©వDం Xణ' ü కట�ù చ ॥౨౫॥ 
 
అర± చనR Ωం త= nభ4 ం “mA1 సరJ`?g । 
¨Qá ¢మ# తదJ‰ ïv 3_యకమâత[ మ6 ॥౨౬॥ 
 
అGf ˆయకర2ôù సమ\[ సJGf ˆg చ । 
¢శJకA. ద˛ తóౖD పరnం h}ùర.ల6 ॥౨౭॥ 
 
అ\* ణDñక¤~ë త="దDం చ దంశన6 । 
అG∆ నపఙË∞ం G{ం oరZDరw hపA6 ॥౨౮॥ 
 
అదదజ° ల:స[ óౖD పఙËజం h}!భన6 । 
LమK1 Kహనం wంహం ర2ôù ¢¢¶ù చ ॥౨౯॥ 
 
ద≤వîనDం ZరÇ ~న~త4 ం ధ-:పః । 
∑షశª సరJ-I! మ8మë¢x#త6 ॥౩౦॥ 
 
-గ8రం ద˛ తóౖD ధÜ[  యః పృœ≥õG6 । 
అLౖDరS Zuv R̂ ≥ xషKౖABtౖస[ = ॥౩౧॥ 
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సG.ù2 న-÷„ౖªః \ట$ 8సం û?’.?ః । 
త\D -0న ˇ^ణ కృతÑ_Gßiతం నభః ॥౩౨॥ 
 
అGయ2}మహ2 ప4 }శwR  మ8నx⁄ । 
pX? mః సక{ Ì�ః సû≤4 శª చకõê^ ॥౩౩॥ 
 
చhల వZ¶ …bః సక{శª మ≈ధAః । 
జ;} 0Kశª û≤ 2∂pః wంహKLz6 ॥౩౪॥ 
 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం fi4 ం నమః ॥౩౬॥ 
ఓం ఐం ఆం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం శం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం ∫.ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం ఊం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం çం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం వDం నమః ॥౪౪॥ 
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£g$ %’.నయVv ª-ం భí[ నG4 త.∂ర[ యః । 
దృy$ Ö సమస[ ం సĞబ± ం Òౖ3ÌకDమమAరయః ॥౩౫॥ 
 
సనô≤± 4లóౖ-DÄ[  సûత[ Z] ’≤B¶ః । 
ఆః íÆత©} ¥4 ¶≤CషD మLyZరః ॥౩౬॥ 
 
అభD¶వత తం శబR మ∑{ౖరZuv రJృతః । 
స దదరï త” 0≥ం KDప[ Ìకత4 Çం }Jy ॥౩౭॥ 
 
~≤�4 -[ π నతmవం í•ñÅ∆ 42మÓA6 । 
¥? ˚2∑ష~2{ం ధâA° πùఃసJñన 26 ॥౩౮॥ 
 
©! mజసహÄ4 ణ సమ-[ ≤JπపD సంw] 26 । 
తతః ప4 వవృÜ Bద± ం తÇ 0KD Zర©Jy6 ॥౩౯॥ 
 
శ\* óò* రÓ?¶ ûãò[ A¿Sత©గన[ ర6 । 
మLyZరÄ-zoªX? AóD మ8Zరః ॥౪౦॥ 
 
BBW hమర·ªLౖDశª£రఙf బ{ùJతః । 
ర=-మBÒౖః షdO’దY4 óD మ8Zరః ॥౪౧॥ 
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అBధD2B2-ం చ సహÄ4 ణ మ8హâః । 
ప�ªశ©Oశª ùBÒౖరwÌG మ8Zరః ॥౪౨॥ 
 
అB2-ం శÒౖః షdOAÓషËÌ BBW రb । 
గజK;సహÉ4 É» రñãv ః పiKiతః ॥౪౩॥ 
 
వృ” ర=-ం ¥7D చ B0±  తw.నôBధDత । 
yY{óDఽB2-ం చ ప�ªశ©Oర=BÒౖః ॥౪౪॥ 
 
ఓం ఐం హò ం నమః ॥౪౫॥ 
ఓం ఐం nౖం నమః ॥౪౬॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౪౭॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౪౮॥ 
ఓం ఐం ∂ం నమః ॥౪౯॥ 
ఓం ఐం 4̂ ం నమః ॥౫౦॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౫౧॥ 
ఓం ఐం Û4 ం నమః ॥౫౨॥ 
ఓం ఐం J4 ం నమః ॥౫౩॥ 
ఓం ఐం áÑం నమః ॥౫౪॥ 
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BBW సంBI తత4  ర=-ం పiKiతః । 
అñD చ త24 Bత! రథ-గహ«» రJృ2ః ॥౪౫॥ 
 
BBäః సంBI 0KD సహ తత4  మ8ZAః । 
¥µ¥µసహóౖ3Z[  ర=-ం దù[ -ం త= ॥౪౬॥ 
 
హÇ-ం చ వృ” B0±  త24 xన.LyZరః । 
”మuv iOùR ~Pౖశª శí[ ˚’.సPౖస[ = ॥౪౭॥ 
 
BBäః సంBI 0KD ఖôòf ః పరnపµ$ Vv ః । 
“Áచª Áí? Qః శ>[ ః “Á⁄ ~·ంస[ =ప^ ॥౪౮॥ 
 
0≥ం ఖడf ప4 8uv Z[  Ü 2ం హâ[ ం ప4 చక4ûః । 
\S 0≥ తత\[ ù శ\* ణD\* ë చë' � ॥౪౯॥ 
 
ˆల«» వ ప4 Á…lద ùజశ\* స* వi? & । 
అ-య\[ న- 0≥ ∫[ యG- Zరi? ˚ః ॥౫౦॥ 
 
ûøhZర0Hg శ\* ణD\* ë …శJ• । 
 ఽS X4 ÷±  äతసñ 0KD Kహన“స• ॥౫౧॥ 
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చhAZరóౖñDg వñ#Jవ ?2శనః । 
ùః·J\1 ûû… Çంశª BధDG- రbఽõÓ� 
॥౫౨॥ 
 
త ఏవ సదDః స∂O2 గ5ః శతసహస4 శః । 
BBäÄ[  పరn˚iOùR ~{wపµ$ Vv ః ॥౫౩॥ 
 
-శయº[ ఽZరగ51 0≥శX[ πపబృంL2ః । 
అKదయన[  పట81 గ5ః శTq ంస[ =ప^ ॥౫౪॥ 
 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౫౫॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౫౬॥ 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౫౭॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౫౮॥ 
ఓం ఐం ïv ం నమః ॥౫౯॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౬౦॥ 
ఓం ఐం t4 ం నమః ॥౬౧॥ 
ఓం ఐం >Ñం నమః ॥౬౨॥ 
ఓం ఐం ö4 ం నమః ॥౬౩॥ 
ఓం ఐం ö4 ం నమః ॥౬౪॥ 
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మృదTf ంశª తæౖKñD తw.1 Bద± మEతÑ_ । 
త” 0≥ }4 îüన గదÇ శí[ వృ#$ ˚ః ॥౫౫॥ 
 
ఖYf ©˚శª శత! ùజjన మ8ZA1 । 
~తÇGస „ౖK-D1 ఘ5$ సJన¢øL21 ॥౫౬॥ 
 
అZA1 m¢ ~∑న బ≤± Ö h-Dనకర? య⁄ । 
“Á‰ ©J¶కృ2fi[ ãò? õః ఖడf ~Òౖస[ =ప^ ॥౫౭॥ 
 
¢¡œ2 ù~Üన గదÇ m¢ ∑రÜ । 
_ûశª “Á|4 :రం ûసüన భృశం హ2ః ॥౫౮॥ 
 
“Áùôప}2 xè ˚-ôః îüన వèw । 
ùరన[ Aః శáÕణ కృ2ః “Áద4 5;^ ॥౫౯॥ 
 
∑D-â�iణః ~4 51 ûûpw* ద·రR -ః । 
“y9ª‰ `హవol-ôolనôc4 Kస[ =ప^ ॥౬౦॥ 
 
oAంw Ô£రñDyమñD మWD ¢≤i2ః । 
¢ÁlనôజTh స[ Öప^ Ô£’AJπం మ8ZAః ॥౬౧॥ 
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ఏక`హJí? చర5ః “Á0R KD ©J¶కృ2ః । 
êñôఽS hñD oరw ప}2ః Qన’}] 2ః ॥౬౨॥ 
 
కబ-±  BBä R̂ KD గృ≈తపరGB¶ః । 
ననృ£·ªప^ తత4  B0±  ]రDలÇo42ః ॥౬౩॥ 
 
కబ-± olనôoరసః ఖడf శక[ πృ#$ ~ణయః । 
}షÍ  }flÍ } Cషº[  0≥మñD మ8ZAః ॥౬౪॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౬౫॥ 
ఓం ఐం ·ం నమః ॥౬౬॥ 
ఓం ఐం >? @3ం నమః ॥౬౭॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౬౮॥ 
ఓం ఐం ıం నమః ॥౬౯॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం �4 ం Éం సః ఫQ \J8	 
 
ఇ} ©Jt—ఽ¶Dయః 
 
~}Òౖ రథ-YVv JరZuv శª వZన± A । 
అగGD \భవత[ త4  య24 x⁄ స మ8రణః ॥౬౫॥ 
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!ëŒj మ8నదDః సదDస[ త4  ప4 ZZ4 %ః । 
మWD hZరóౖనDసD Kర5ZరK;-6 ॥౬౬॥ 
 
èbన తన.8óౖనDమZA5ం త=õÓ� । 
ùñD èయం య= వLôస[ ృణ≤’మ8చయ6 ॥౬౭॥ 
 
స చ wంE మ8-దûతÑృజ1 äత“సరః । 
శ•^WDఽమA•5మ∫ùవ ¢ÁనJ} ॥౬౮॥ 
 
0KD గKౖశª Òౖస[ త4  కృతం Bద± ం త=Zuv ః । 
యæౖyం ££g R̂ Kః Qషêవృ#$ ûŸ ©¢ ॥౬౯॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
మLyZరóౖనDవë -మ ©Jt—ఽ¶Dయః 
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తృt—ఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం ఉదD≤Oâసహస4 �ù[ మ’ణ<? Gం oúGÅ�ం 
ర�[ Åప[ ప—ధAం జపవìం ¢≤Dమ,}ం వర6 । 
హ\[ †ò° రR ధtం }4 ñత4 ¢లసదJ�* ర¢నR o4యం	 
0≥ం బద± LGంnరతôûX7ం వñR ఽర¢నR w] 26 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం \ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ”4 ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
ùహనDGనం తÒౖÑనDమవÌకD మ8Zరః । 
Ä-zoªX? రః ¥~దDú —|± మ=õÓ�6 ॥౨॥ 
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స 0≥ం శరవ ?̂ ణ వవర?  సమ^ఽZరః । 
య= Æ’∏^ః శృఙf ం ”యవ ?̂ ణ ”యదః ॥౩॥ 
 
తసD ê2J త” 0≥ ˆల«» వ శúతËA1 । 
జjన £రY-ÓKౖరD-[ రం „ౖవ K;-6 ॥౪॥ 
 
Á…lద చ ధâః స÷D ధJజం h}సûచlృత6 । 
¢KDధ „ౖవ YÜ4 g êనôధ-JనGnïv ః ॥౫॥ 
 
సÁlనôధ-J ¢రÖ హ2!J హత\రœః । 
అభD¶వత 2ం 0≥ం ఖడf చర.ధúఽZరః ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం fi∆ ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం c4 ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౧౫॥ 
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ఓం ఐం Çం నమః ॥౧౬॥ 
 
wంహGహతD ఖÑf న tèõ¶^ణ ∂ర± ù । 
ఆజjన m® స_D 0≥మపD}_గK1 ॥౭॥ 
 
త\Dః ఖùf  mజం ~4 పD పuల నృపననR న । 
త” జY4 హ îలం స ¥~ద’ణÌచనః ॥౮॥ 
 
Á“? ప చ తతస[ £[  భద4 �{Dం మ8Zరః । 
∞జJలDGనం Üà, ర¢yమÓõKమÓA⁄ ॥౯॥ 
 
దృy$ Ö త≤పతllలం 0≥ îలమûఞªత । 
తllలం శత¶ Üన zతం స చ మ8Zరః॥౧౦॥ 
 
హÜ తw.న.8≥^D మLషసD చ∂పŒ । 
ఆజYమ గ∞¤ఢ·ªమరw* ద·రR నః ॥౧౧॥ 
 
 ఽS శí[ ం ûøhథ 0KD\[ మõÓ� |4 త6 । 
?TËA˚హ2ం xè ~తÇGస ùషêΩC6 
॥౧౨॥ 
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భYôం శí[ ం ùప}2ం దృy$ Ö ¥4 ధసమùJతః । 
Á“? ప hమరః îలం `Kౖస[ దS \Álన⁄ ॥౧౩॥ 
 
తతః wంహః సûతêతD గజXGOన[ ^ w] తః । 
`?B0± న BBW Üº„ౖªw* ద·i5 ॥౧౪॥ 
 
BధDGe తతÉ[  £ త\.-ôYన.≈ం గŒ । 
BB¶Üఽ}సంరû±  ప4 8uv ర}≤’Kౖః ॥౧౫॥ 
 
త” _Y⁄ ఖûతêతD ùపతD చ మృYi5 । 
కరప4 8^ణ oర·ªమరసD పృథ} కృత6 ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం Û∆ ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం Û4 ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం èం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం ü.† ∆•ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం Kం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం ç∆ ం నమః ॥౨౫॥ 
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ఓం ఐం 4̂ ం నమః ॥౨౬॥ 
 
ఉదగ4 శª రb 0KD o{వృ�? ©˚రz తః । 
దన[ û#$ తPౖVv ªవ కAలశª ù~}తః ॥౧౭॥ 
 
0≥ X4 ≤±  గ≤~Òౖîªర› ÇGస Ÿద± త6 । 
`షËలం ˚ùR ~üన `Kౖ\[ మN ం త=న± క6 ॥౧౮॥ 
 
ఉY4 సDûగ4 ≥రDం చ తæౖవ చ మ8హâ6 । 
}4 ñ24  చ }4 îüన జjన పరÆశJ• ॥౧౯॥ 
 
yYల\Dw- �Ç⁄ ~తÇGస Ùౖ oరః । 
|ర± రం |’.ఖం ŸH శuv iôñD యమèయ6 ॥౨౦॥ 
 
ఏవం స:̆యGb £ సJóౖñD మLyZరః । 
GLflణ సJ¤Ôణ 24 సÇGస 21 గ51 ॥౨౧॥ 
 
�ంoª£[ ణ' ప4 8^ణ °ర“? Äౖస[ =పA1 । 
{ıf ల2d2ం·ª-D1 శృTf CDం చ ¢≤i21 ॥౨౨॥ 
 
_Iన �ంoªదపA-ô0న భ4 మbన చ । 
ùః·Jసపవñ--D-êతÇGస xతü ॥౨౩॥ 
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ù~తD ప4 మ=zకమభD¶వత  ఽZరః । 
wంహం హâ[ ం మ80KDః ¥పం చ“4  త”ఽõÓ� ॥౨౪॥ 
 
 ఽS ¥~న.8≥రDః °రX? ణ› మ≈తలః । 
శృTf CDం పరJ2âhªంoª“? ప చ న-ద చ ॥౨౫॥ 
 
_గభ4 మణ¢X? 5›  మ≈ తసD వD7రDత । 
{ıf ü-హత·ªy± ః ~∆ వÇGస సరJతః ॥౨౬॥ 
 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం Jం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం 0ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం ¨ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం ఆం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం u4 ం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౩౪॥ 
ఓం ఐం దం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం ¢4 ం నమః ॥౩౬॥ 
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äతశృఙf ¢˚-ôశª ఖణ' ం ఖణ' ం యBరh -ః । 
·J\ù{\[ ః శత! ùÔ£రôభ ఽచ{ః ॥౨౭॥ 
 
ఇ} ¥4 ధసG¶.తGపతన[ ం మ8Zర6 । 
దృy$ Ö \ చë' � ¥పం తదJ¶య త≤కú⁄ ॥౨౮॥ 
 
\ í? ~[ Ö తసD Ùౖ ~శం తం బబన±  మ8Zర6 । 
త2Dజ GLషం ¤పం  ఽS బ÷±  మ8మృW ॥౨౯॥ 
 
తతః wంEఽభవతÑ÷D Çవత[ \DõÓ� oరః । 
êన}[  2వ⁄ Q’షః ఖడf ~ëరదృశDత ॥౩౦॥ 
 
తత ఏKn Q’షం 0≥ Á…lద \యãv ః । 
తం ఖడf చర.5 \ర± ం తతః  ఽxన.8గజః ॥౩౧॥ 
 
క^ణ చ మ8wంహం తం చకర?  జగర°  చ । 
కర? తZ[  కరం 0≥ ఖÑf న ùరకృన[ త ॥౩౨॥ 
 
త” మ8Zú x— GLషం వQAw] తః । 
తæౖవ ¥? భÇGస Òౖ3ÌకDం సచAచర6 ॥౩౩॥ 
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తతః X4 ≤±  జగ-.2 చë' � ~నûత[ మ6 । 
పC Qనః QనVv ªవ జ8\’ణÌచ- ॥౩౪॥ 
 
ననరR  hZరః  ఽS బల≥రDమ÷ద± తః । 
¢y5CDం చ Á“? ప చë' �ం ప4 } xధA1 ॥౩౫॥ 
 
\ చ 2నêΩL2ంÄ[ న lర› యz[  శúతËuv ః । 
ఉKచ తం మ÷Û± తûఖAYX{èర6 ॥౩౬॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం çం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం \ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం Êం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౪౪॥ 
 
ఓం ≈4 ం 74 ం Xం ఫQ \J8 
ఇ} తృt—ఽ¶Dయః 
 
0%DKచ ॥౩౭॥ 
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గర°  గర°  èణం ∂ఢ మä Çవ}ê`మDహ6 । 
మÇ తJ‹ హÜఽÒౖ3వ గi° షD-[ πn 0వ2ః ॥౩౮॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౩౯॥ 
 
ఏవû�[ Ö సûతêతD \¤D తం మ8Zర6 । 
~0-క4 మD కbÍ  చ îüLౖనమ2డయ⁄ ॥౪౦॥ 
 
తతః  ఽS ప≤�4 న[ స[ Ç ùజûUత[ తః । 
అర± ùyËΩన[  ఏKfi0R KD ≥^Dణ సంవృతః ॥౪౧॥ 
 
అర± ùyËΩన[  ఏKÉ BధDGº మ8Zరః । 
తÇ మ8w- 0KD oరol2[ Ö ù~}తః ॥౪౨॥ 
 
త” 88కృతం సరJం ™ౖతDóౖనDం న-శ త⁄ । 
ప4 హర? ం చ పరం జ‚.ః సక{ 0వ2గ5ః ॥౪౩॥ 
 
£g$ %\[ ం ZA 0≥ం సహ©ÙౖDర.హi? ˚ః । 
జ‚రf న± రJపత— ననృ£·ªపÑúగ5ః ॥౪౪॥ 
 
ఓం 
 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 106 

ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
మLyZరవë -మ తృt—ఽ¶Dయః 
 
 
 
 
 
 
 
  
చ£ú] ఽ¶Dయః	 
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¶Dన6 
 
ఓం �{C4 Cం క7ãò? రiXలభయ≤ం èÅబ0± âR ^Uం	 
శఙq ం చక4 ం కృ~ణం }4 oఖమS కuv ’దJహz[ ం }4 ñ24 6 । 
wంహసË-± :¤Dం }4 mవనమ4లం Üజ\ ßరయz[ ం	 
¶D;‰ |Af ం జÇUDం }4 దశపiవృ2ం Ä¢2ం 
w©± � »̂ ః ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ¿ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
శ�4 దయః Zరగ5 ùహÜఽ}≥^D 
తw.âR Aత.ù ZAiబü చ 0KD । 
2ం £g$ %ః ప4 ణ}నమN oúధAం\ 
K∏Oః ప4 హర? Qల¥దf మh’08ః ॥౨॥ 
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0KD యÇ తతõదం జగ≤త.శ�[ π 
ùః∑ష0వగణశí[ స∂హ∂A[ π । 
2మõÓ�మ4ల0వమహi? ß∞Dం 
భ�[ π న2ః స. ¢ద¶£ nCù \ నః ॥౩॥ 
 
య\Dః ప4 Cవమ£లం భగKననº[  
బ4 8. హరశª న L వX[ మలం బలం చ । 
\ చë' �4లజగతêi~ల-య 
-·య hnభభయసD మ}ం కú£ ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం Çం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం ¤ం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం భం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౧౦॥ 
 
Ç 74 ః సJయం Zకృ}-ం భవñషJల>? @ః 
~~త.-ం కృత:Çం హృద;g 6©± ః । 
శ4 ≤±  స2ం Xలజనప4 భవసD ల∞°  
2ం 2Jం న2ః స. పi~లయ 0¢ ¢శJ6 ॥౫॥ 
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íం వర› Çమ తవ ¤పమÁన[ πÆత⁄ 
í�ª}≥రDమZరèయ�i xi । 
íం hహ_g చi2ù తK|O2ù 
స^Jg 0వDZర0వగ5©“g ॥౬॥ 
 
H£ః సమస[ జగ2ం }4 ‚5S ÷{ౖ- 
రô ∞* యÄ హiహA©˚రపD~A । 
సAJశ4Ç4లõదం జగదంశxత- 
మKDకృ2 L పరG ప4 కృ}స[ ÖG≤D ॥౭॥ 
 
య\Dః సమస[ Zర2 సû¿రbన 
తృS[ ం ప4 Ç} సకüg మZg 0¢ । 
\J8w Ùౖ SతృగణసD చ తృS[ H£- 
’hªరDÄ తJమత ఏవ జLౖః సJ¶ చ ॥౮॥ 
 
Ç ûí[ H£ర¢Áన[ πమ8వ4 2 తJం 
అభDసDÄ ZùయÜùR Ωయతత[ Ö\uv ః । 
ø�? i] ˚’.ù˚రస[ సమస[ ÷{ౖ- 
iJ≤Dw \ భగవt పరG L 0¢ ॥౯॥ 
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శ R̀ }.� Z¢మలరf πÊyం ù¶న- 
û¿f థరమDపద~ఠవ2ం చ \Gô6 । 
0¢ త4 À భగవt భవCవ-య 
KA[ å చ సరJజగ2ం పరGi[ åహz* ॥౧౦॥ 
 
ఓం ఐం qం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం §ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం éం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం ≠ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం Ü4 ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౬॥ 
 
Æ¶w 0¢ ¢©24ల·స* \A 
|Af w |రf భవ\గరeరసTf  । 
74 ః ãv టCiహృద«» కకృ2:K\ 
§• తJÆవ శoèÅకృతప4 }yÍ  ॥౧౧॥ 
 
ఈషతÑ8సమమలం పißర› చనR Ω- 
yGÓâ�i కన¥త[ మ�ù[ �న[ 6 । 
అతD|Oతం ప4 హృతGత[ ’y త=S 
వక* ం ¢ÌకD సహ\ మLyZ^ణ ॥౧౨॥ 
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దృy$ Ö £ 0¢ XSతం m4 XìకAల- 
ûదDచl·ఙËసదృశచl¢ యనô సదDః । 
~4 51 ûøచ మLషస[ దtవ Áత4 ం 
ãv •° వDÜ L XS2న[ కదరïñన ॥౧౩॥ 
 
0¢ ప4 fiద పరG భవt భKయ 
స÷D ¢-శయw ¥పవt X{ù । 
¢∞* తÆతదäLౖవ యదస[ Æత- 
zôతం బలం Z¢Qలం మLyZరసD ॥౧౪॥ 
 
Ü సమ.2 జనప0g ధ-ù Üyం 
Üyం య·ంw న చ fiద} ధర.వరf ః । 
ధ-Dస[  ఏవ ùభృ2త.జభృతD≤A 
;yం స≤mDదయ≤ భవt ప4 స-ô ॥౧౫॥ 
 
ధA.πë 0¢ సక{ù స™ౖవ కA.- 
ణD2Dదృతః ప4 }©నం Zకృt కú} । 
సJరf ం ప4 Ç} చ త” భవt ప4 \≤- 
Ì∆ కత4 ;ఽS ఫల≤ నâ 0¢ Üన ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౧౯॥ 
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ఓం ఐం J∆ Ωం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౨౨॥ 
 
| f̂  స.ృ2 హరw ,}మ∑షజº[ ః 
సJóò] ః స.ృ2 మ}మtవ nCం ద≤w । 
≤iద4 π|ఃఖభయ8ië � తJద-D 
సúJప�రకర5య స≤రR ΩÁ2[  ॥౧౭॥ 
 
ఏ˚రz Òౖర° గ|Äౖ} Zఖం తæౖÜ 
XరJâ[  -మ నర�య ÁAయ ~ప6 । 
సTf Ωమమృ£Dమ:గమD ©వం ప4 Çâ[  
మÜJ} ¨నమL2ùJùహంw 0¢ ॥౧౮॥ 
 
దృ{ò$ Öవ íం న భవt ప4 కú} భస. 
సAJZAనig యతêΩLÿ# శస* 6 । 
Ì�నêΩÇâ[  iప‘ఽS L శస* ß2 
ఇత] ం మ}రOవ} ÜషJS Üఽ}\–J ॥౧౯॥ 
 
ఖడf ప4 Cùకర¢ZiరKౖస[ Öïv 3ః 
î{గ4 �ù[ ùవHన దృ!ఽZA56 । 
య-ôగ2 ¢లయమంnమ©âR ఖణ' - 
—YDననం తవ ¢Ìకయ2ం త0త⁄ ॥౨౦॥ 
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|రJృత[ వృత[ శమనం తవ 0¢ 7లం 
¤పం తæౖతద¢Áన[ πమ£లDమLౖDః । 
≥రDం చ హన[ ృ హృత0వపAక4G5ం 
ÙౖiషJS ప4 కµÒౖవ దÇ తJ;త] 6 ॥౨౧॥ 
 
“ºపG భవ£ ÜఽసD పAక4 మసD 
¤పం చ శ£4 భయ�రD}8i Xత4  । 
ÁÜ[  కృ~ సమరùgÍ ర2 చ దృy$  
తJ;Dవ 0¢ వర0 mవనత4 ;ఽS ॥౨౨॥ 
 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం k4 ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం Õ4 ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం Œ4 ం నమః ॥౩౨॥ 
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Òౖ3ÌకDÆతద4లం iQ-శñన 
24 తం తJÇ సమర∂ర± ù ÜఽS హ2J । 
z2 ©వం iQగ5 భయమపD~స[ 6 
అ\.కûన.దZAiభవం నమÄ[  ॥౨౩॥ 
 
îüన ~L º 0¢ ~L ఖÑf న hõÓ“ । 
ఘ5$ సJñన నః ~L hప∞DùఃసJñన చ ॥౨౪॥ 
 
~4 hDం రè ప4 thDం చ చë' “ రè దí? b । 
C4 మb-త.îలసD ఉత[ ర\Dం తÅశJi ॥౨౫॥ 
 
ÉGDù Çù ¤~ë Òౖ3Ì“D ¢చరù[  Ü । 
Çù hతDన[ ˇAë Òౖ ర�? \.ంస[ = mవ6 ॥౨౬॥ 
 
ఖడf îలగ≤¿ù Çù h\* ù ÜఽõÓ“ । 
కరపల∆ వస:f ù Òౖర\.1 రè సరJతః ॥౨౭॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౨౮॥ 
 
ఏవం Z[ 2 Zuv iR ÙౖDః XZ »̂ రôనR ºదOÙౖః । 
అiª2 జగ2ం ¶t4  త= గ-± âüపLౖః ॥౨౯॥ 
 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 115 

భ�[ π సమóò[ w* దVv iR ÙౖD¤± Äౖః Z≠S2 । 
~4 హ ప4 \దZûF సమ\[ 1 ప4 ణ21 ZA1 ॥౩౦॥ 
 
0%DKచ ॥౩౧॥ 
 
¢4 య2ం }4 ద·ః స^J యదస.”[ ఽ˚K9lత6 ॥౩౨॥ 
 
ఓం ఐం á∆ Üం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం cం నమః ॥౩౪॥ 
ఓం ఐం mం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం ≈∆ ం నమః ॥౩౬॥ 
ఓం ఐం J∆ ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం అం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం èz ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౪౨॥ 
 
ఓం అం ≈4 ం 74 ం హంసః ఫQ \J8 
ఇ} చ£ú] ఽ¶Dయః 
 
0K ఊpః ॥౩౩॥ 
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భగవ2D కృతం సరJం న í9ªదవoషDÜ ॥౩౪॥ 
 
యదయం ùహతః శ£4 ర\.కం మLyZరః । 
య© hS వú 0యస[ ÖÇ\.కం మHశJi ॥౩౫॥ 
 
సంస.ృ2 సంస.ృ2 తJం º LంÄ=ః పరGపదః । 
యశª మర[ πః స[ Ùౖ^˚\[ Öం  [ షDతDమ{నñ ॥౩౬॥ 
 
తసD ¢త[ iR r¢భÙౖర± న≤A©సమê≤6 । 
వృద± ;ఽస.తêΩస-ô తJం భ_=ః సరJ≤õÓ“ ॥౩౭॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౩౮॥ 
 
ఇ} ప4 \©2 0Ùౖర° గ”ఽ ]̂  త=త.నః । 
తÅ£D�[ Ö భద4 �ˆ బxKన[ iz2 నృప ॥౩౯॥ 
 
ఇÜDతతËœతం xప స∂O2 \ య= QA । 
0≥ 0వశ•^WD జగత* యLÒౖ#& ॥౪౦॥ 
 
Qనశª §•082Ñ సûÛO2 య=భవ⁄ । 
వ¶య |ష$ ™ౖ2D-ం త= nమOùnమO—ః ॥౪౧॥ 
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రè5య చ Ì�-ం 0K-ûప�i& । 
తచlృ&షJ మÇUDతం య=వతËథÇõ Ü 
॥౪౨॥ 
 
≈4 ం ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥GహÜ.π 
శ�4 ©Z[ }Aôమ చ£ú] ఽ¶Dయః 
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పఞªøఽ¶Dయః	 
 
¢ù—గః 
 
ఓం అసD 74  ఉత[ రచiత4 సD ’ద4  ఋ#ః 74 మ8సరసJt 
0వ2 అâg$ ' ఛనR ః ,G శí[ ః C4 మ• +జం 
∫రDస[ త[ Öం \మ_దః సJ¤పం 74 మ8సరసJt(4 తD ]̂  
ఉత[ రచiత4 ~) ¢ù—గః		
 
¶Dన6 
 
ఘ5$ îలహ{ù శఙq ûసü చక4 ం ధâః \యకం 
హ\[ †ò° రR ధtం ఘ-న[ ¢లసPl2ంn£లDప4 C6 । 
§•0హసûదOKం }4 జగ2G¶రx2ం మ8- 
ßAJమత4  సరసJtమâభ® nGO©™ౖ2DiR z6 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం >∆ ం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
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QA nమOùnGOCDమZACDం శPపÜః । 
Òౖ3ÌకDం యజ* CYశª హృ2 మదబ{శ4Ç⁄ ॥౨॥ 
 
2_వ ∫రD2ం తదJద:�రం తæౖనR వ6 । 
<jరమథ ÇమDం చ చ�4 Ü వ’ణసD చ ॥౩॥ 
 
2_వ పవనiR rం చ చక4 £రJLôకర. చ । 
త” 0K ¢ù¤± 2 భ4 ష$ A∞Dః పA;2ః ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం 4̂ ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం ”4 ం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం áÑం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం Jం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౧౩॥ 
 
హృ2:�Aw* ద·\[ CDం స^J ùAకృ2ః । 
మ8ZACDం 2ం 0≥ం సంస.రన[ πపA;26 ॥౫॥ 
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తÇ\.కం వú ద”[  య=ప£Ñ స.ృ24{ః । 
భవ2ం -శ‹yDõ తత̆5తêరGపదః ॥౬॥ 
 
ఇ} కృ2J మ}ం 0K Lమవన[ ం నIశJర6 । 
జ‚.స[ త4  త” 0≥ం ¢g› GÇం ప4 £g$ %ః ॥౭॥ 
 
0K ఊpః ॥౮॥ 
 
నø 0ÙౖD మ80ÙౖD oK«»  సతతం నమః । 
నమః ప4 కృÒౖD భ≤4 «»  ùయ2ః ప4 ణ2ః స. 26 ॥౯॥ 
 
á≤4 «»  నø ù2D«»  §uv D ¶Òౖ3π నø నమః । 
àD2Ñ_«»  …âR ¤SKౖD ZU«»  సతతం నమః ॥౧౦॥ 
 
క{DKౖD ప4 ణతం వృ™ò± π w™ò± π Xú. నø నమః । 
LౖరృÒౖD xభృ2ం లãò? @D శAJKౖD Ü నø నమః ॥౧౧॥ 
 
|Af «»  |రf ~A«»  \A«»  సరJ�iKౖD । 
UDÒౖD తæౖవ కృy› «»  ≠G4 «»  సతతం నమః ॥౧౨॥ 
 
అ}ÉGD}á≤4 «»  న2స[ óౖD నø నమః । 
నø జగతêΩ}yÍ «»  0ÙౖD కృÒౖD నø నమః ॥౧౩॥ 
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ఓం ఐం fi* ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం ß∆ ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం fi* ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం ç∆ ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం ≤4 ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం �Ñం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం >? @3ం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం సËం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం ∫ËÜం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం •4 ం నమః ॥౩౨॥ 
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ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౩౪॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ¢g› G;} శyR 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౪-౧౬॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg …తñతD˚–యÜ । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౭-౧౯॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg 6©± ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౦-౨౨॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ù≤4 ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౩-౨౫॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg X? ¶¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౬-౨౮॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg MÇ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౯-౩౧॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg శí[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౩౨-౩౪॥ 
 
ఓం ఐం ·ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం ẑ ం నమః ॥౩౬॥ 
ఓం ఐం ∫* ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం ∆̂ ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం ˆం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం JÑం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం éం నమః ॥౪౪॥ 
ఓం ఐం ≈ÑÜ3ం నమః ॥౪౫॥ 
ఓం ఐం fiËం నమః ॥౪౬॥ 
ఓం ఐం �∆ ం నమః ॥౪౭॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౪౮॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౪౯॥ 
ఓం ఐం ≈∆ ం నమః ॥౫౦॥ 
ఓం ఐం ÏÑΩం నమః ॥౫౧॥ 
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ఓం ఐం 4̨ ం నమః ॥౫౨॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౫౩॥ 
ఓం ఐం Yం నమః ॥౫౪॥ 
ఓం ఐం సం నమః ॥౫౫॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg తృy› ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౩౫-౩౭॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg �? ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౩౮-౪౦॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ∞}¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౪౧-౪౩॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ల∞° ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౪౪-౪౬॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ·ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౪౭-౪౯॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg శ4 ≤± ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౫౦-౫౨॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg �ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౫౩-౫౫॥ 
 
ఓం ఐం {ÑΩం నమః ॥౫౬॥ 
ఓం ఐం ¢4 ం నమః ॥౫౭॥ 
ఓం ఐం \∆ ం నమః ॥౫౮॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౫౯॥ 
ఓం ఐం k4 ం నమః ॥౬౦॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౬౧॥ 
ఓం ఐం fi.Üం నమః ॥౬౨॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౬౩॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౬౪॥ 
ఓం ఐం J∆ ం నమః ॥౬౫॥ 
ఓం ఐం Jఁ నమః ॥౬౬॥ 
ఓం ఐం నం నమః ॥౬౭॥ 
ఓం ఐం \4 ం నమః ॥౬౮॥ 
ఓం ఐం వం నమః ॥౬౯॥ 
ఓం ఐం మం నమః ॥౭౦॥ 
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ఓం ఐం ˝ËÜం నమః ॥౭౧॥ 
ఓం ఐం ·ం నమః ॥౭౨॥ 
ఓం ఐం లం నమః ॥౭౩॥ 
ఓం ఐం nౖం నమః ॥౭౪॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౭౫॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౭౬॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ల>? @¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥॥౫౬-౫౮॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg వృ}[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౫౯-౬౧॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg స.ృ}¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౬౨-౬౪॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg దÇ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౬౫-౬౭॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg £#$ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౬౮-౭౦॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg Gతృ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౭౧-౭౩॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg C4 ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౭౪-౭౬॥ 
 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౭౭॥ 
ఓం ఐం …ం నమః ॥౭౮॥ 
ఓం ఐం ˆËΩం నమః ॥౭౯॥ 
ఓం ఐం ≈∆ Ωం నమః ॥౮౦॥ 
ఓం ఐం >? @∆Ωం నమః ॥౮౧॥ 
ఓం ఐం ßం నమః ॥౮౨॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౮౩॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౮౪॥ 
ఓం ఐం x4 ం నమః ॥౮౫॥ 
ఓం ఐం >Ñ*ం నమః ॥౮౬॥ 
 
ఇùR ΩÇ5మ:yÍ t4  x2-ం h4üg Ç । 
xÜg సతతం తóౖD KDÄò[ π 0ÙౖD నø నమః ॥౭౭॥ 
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Á}¤Ôణ Ç కృతÑ_Æత‰ KDపD w] 2 జగ⁄ । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౭౮-౮౦॥ 
 
Z[ 2 Zuv ః ßరJమ,ష$ సంశ4Ç- 
త[ = Z^ñR Ωణ ©ñg Ä¢2 । 
కú£ \ నః nభH£•శJ• 
nCù భ≤4 ణD˚హâ[  hపదః ॥౮౧॥ 
 
Ç \మêΩతం Ÿద± త™ౖతD2SÒౖ- 
ర\.˚•· చ Zuv రôమసDÜ । 
Ç చ స.ృ2 తత̆ణÆవ హù[  నః 
సAJప÷ భí[ ¢నమN ∂i[ ˚ః ॥౮౨॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౮౩॥ 
 
ఏవం స[ K˚B�[ -ం 0K-ం తత4  ~రJt । 
\ô£మCDయú ”; ∞హôKD నృపననR న ॥౮౪॥ 
 
\బ4 ≥2[ 1 ZA1 Zx4 రOవ©Oః ∫[ యÜఽత4  � । 
శ•ర¥శత·ª\Dః సûÛO2బ4 ≥ÁlK ॥౮౫॥ 
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 [ త4 ం మ »̂ త}ËΩయÜ nమO™ౖతDùAకృÒౖః । 
0Ùౖః సÆÒౖః సమ^ ùnÆOన పA;Òౖః ॥౮౬॥ 
 
ఓం ఐం ఆం నమః ॥౮౭॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౮౮॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౮౯॥ 
ఓం ఐం ¶ం నమః ॥౯౦॥ 
ఓం ఐం ∞ం నమః ॥౯౧॥ 
ఓం ఐం J∆ Ωం నమః ॥౯౨॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౯౩॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౯౪॥ 
ఓం ఐం íం నమః ॥౯౫॥ 
ఓం ఐం ç∆ ం నమః ॥౯౬॥ 
 
శ•ర¥·దDత[ \Dః ~రJ2D ùఃసృ2õÓ� । 
<o>} సమÄ[ g త” Ì“g cయÜ ॥౮౭॥ 
 
త\Dం ¢ùరf 2Çం £ కృy› x2ÑS ~రJt । 
�Å“} సGUD2 LGచలకృ2శ4Ç ॥౮౮॥ 
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త”ఽõÓ�ం పరం ¤పం yC4 5ం Zమºహర6 । 
దదరï చÿ'  ûణ' శª భృŒD nమOùnమO—ః ॥౮౯॥ 
 
2CDం nGOయ hUD2 అtవ ZమºహA । 
�~DÄ[  fi*  మ8Aజ Cసయz[  LGచల6 ॥౯౦॥ 
 
Lౖవ 2దృ} కJÁÛ4 పం దృష$ ం “నÁ|త[ మ6 । 
∞* య2ం �పDÉ 0≥ గృహD2ం hZ^శJర ॥౯౧॥ 
 
fi* రతôమ}hరJ:f  ÷Dతయz[  ©శw[ Öy । 
\ £ }షÍ } ™ౖÜDనR Ω 2ం భK1 ద4 g$ మరz } ॥౯౨॥ 
 
Çù ర2ôù మణ— గ∞·J¿ù Ùౖ ప4 W । 
Òౖ3Ì“D £ సమ\[ ù \మêΩతం Cù[  Ü గృH ॥౯౩॥ 
 
ఐAవతః సGz” గజరతôం QరనR A⁄ । 
~i∞తత’·ªయం తæౖ‘„ౖªఃశ4 K హయః ॥౯౪॥ 
 
¢Gనం హంససంBక[ Æత}[ షÍ } Üఽఙf b । 
రతôxతõ8zతం య≤fi0Jధ ఽ|Oత6 ॥౯౫॥ 
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ù:^ష మ8పద.ః సGz” ధñశJA⁄ । 
íఞ° ÅËzం ద˛ hy± A.{మG∆ నపఙË∞6 ॥౯౬॥ 
 
ఓం ఐం •4 † ∆ం నమః ॥౯౭॥ 
ఓం ఐం రం నమః ॥౯౮॥ 
ఓం ఐం ãv Ñం నమః ॥౯౯॥ 
ఓం ఐం Zz ం నమః ॥౧౦౦॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧౦౧॥ 
ఓం ఐం ≈ïΩం నమః ॥౧౦౨॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౧౦౩॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౧౦౪॥ 
ఓం ఐం qz ం నమః ॥౧౦౫॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౧౦౬॥ 
 
ఛత4 ం Ü K’ణం IH �ఞªన\4 ¢ }షÍ } । 
త=యం సDనR నవú యః QAfiతêΩ∞పÜః ॥౯౭॥ 
 
మృ”D’2ËΩù[ ≤ -మ శí[ •శ తJÇ హృ2 । 
~శః సÅలAజసD C4 £స[ వ పiగ4 H ॥౯౮॥ 
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ùnమO\Dy± ∞2శª సమ\[  రతô∞తయః । 
వLôరS ద˛ £భDమ∏ôâ… చ Kసfi ॥౯౯॥ 
 
ఏవం ™ౖÜDనR Ω ర2ôù సమ\[ -Dహృ2ù Ü । 
fi* రతôÆy క{D& తJÇ క\.నô గృహDÜ ॥౧౦౦॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౧౦౧॥ 
 
ùశÆD} వచః nమOః స త≤ చణ' ûణ' —ః । 
Ô4 షÇGస Zc4 వం Ûతం 0KD మ8Zర6 ॥౧౦౨॥ 
 
ఇ} …} చ వక[ KD \ గ2J వచ-న.మ । 
య= h"D} స˝êΩ2D త= �రDం తJÇ లx 
॥౧౦౩॥ 
 
స తత4  గ2J య24 Ä[  Vv Ì0R ∑ఽ}!భñ । 
2ం చ 0≥ం తతః ~4 హ శ∆ èõం మäరÇ ∏A ॥౧౦౪॥ 
 
Ûత ఉKచ ॥౧౦౫॥ 
 
0¢ ™ౖÜDశJరః nమOóò* Ì“D పరÆశJరః । 
Û”ఽహం Ô4 #తÄ[ న తJతÑ�శõ8గతః ॥౧౦౬॥ 
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ఓం ఐం fiËΩం నమః ॥౧౦౭॥ 
ఓం ఐం ÉÑΩం నమః ॥౧౦౮॥ 
ఓం ఐం ∫ïΩం నమః ॥౧౦౯॥ 
ఓం ఐం >? @ËÜం నమః ॥౧౧౦॥ 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః ॥౧౧౧॥ 
ఓం ఐం fiం నమః ॥౧౧౨॥ 
ఓం ఐం xం నమః ॥౧౧౩॥ 
ఓం ఐం {ం నమః ॥౧౧౪॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧౧౫॥ 
ఓం ఐం óòz ం నమః ॥౧౧౬॥ 
 
అKDహ2జ* ః సAJZ యః స≤ 0వ—ùg । 
ùi° 24ల™ౖ2Diః స య≤హ శృ&షJ త⁄ ॥౧౦౭॥ 
 
మమ Òౖ3ÌకDమ4లం మమ 0K వ·âYః । 
యజ* CYనహం సAJâ~·ôõ పృథ} పృథ} ॥౧౦౮॥ 
 
Òౖ3Ì“D వరర2ôù మమ వ·DనD∑షతః । 
తæౖవ గజరతôం చ హృతం 0_నR ΩKహన6 ॥౧౦౯॥ 
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>? úదమథºÛOతమశJరతôం మGమuv ః । 
ఉ„ౖªఃశ4 వససంజ* ం తతêΩëపతD సమiêత6 ॥౧౧౦॥ 
 
Çù h-Dù 0_g గన± ^J®రIg చ । 
రతôx2ù x2ù 2ù మ;Dవ !భñ ॥౧౧౧॥ 
 
fi* రతôx2ం 2Jం 0¢ Ì“ మ-DమH వయ6 । 
\ తJమ\.â~గచl య” రతômà వయ6 
॥౧౧౨॥ 
 
Gం K మGâజం KS ùnమOû’¢క4 మ6 । 
భజ తJం చఞª{~af  రతôx2w Ùౖ యతః ॥౧౧౩॥ 
 
పర »̂ శJరDమ£లం ~4 పÑπÄ మతêiగ4 8⁄ । 
ఏత|Ó≤± π సGÌచD మతêiగ4 హ2ం వ4 జ ॥౧౧౪॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౧౧౫॥ 
 
ఇ£D�[  \ త≤ 0≥ గ˝OAన[ ఃw.2 జ§ । 
|Af  భగవt భ≤4  య;దం ¶రDÜ జగ⁄ ॥౧౧౬॥ 
 
 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 135 

ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౧౭॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౧౮॥ 
ఓం ఐం k4 ం నమః ॥౧౧౯॥ 
ఓం ఐం ¤ం నమః ॥౧౨౦॥ 
ఓం ఐం llΩం నమః ॥౧౨౧॥ 
ఓం ఐం qz ం నమః ॥౧౨౨॥ 
ఓం ఐం కం నమః ॥౧౨౩॥ 
ఓం ఐం 04 ం నమః ॥౧౨౪॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౨౫॥ 
ఓం ఐం \ం నమః ॥౧౨౬॥ 
 
0%DKచ ॥౧౧౭॥ 
 
సతDûక[ ం తJÇ -త4  õ=D í9ªత[ Ö—©త6 । 
Òౖ3Ì�D:ప}ః nøO ùnమO·ªS 2దృశః ॥౧౧౮॥ 
 
íం తJత4  యతêΩ}∞* తం õ=D త}ËΩయÜ కథ6 । 
î4 య2మలê6©± 2JతêΩ}∞*  Ç కృ2 QA ॥౧౧౯॥ 
 
— Gం జయ} సTf ΩÆ — Æ దరêం వD¡హ} । 
— Æ ప4 }బÌ Ì“ స Æ భA[  భ¢షD} ॥౧౨౦॥ 
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త≤గచl£ nøOఽత4  ùnøO K మ8బలః । 
Gం ;2J íం Á^5త4  ~ëం గృ8› £ Æ లx ॥౧౨౧॥ 
 
Ûత ఉKచ ॥౧౨౨॥ 
 
అవÅ~[ w »̂ వం తJం 0¢ $4 L మGగ4 తః । 
Òౖ3Ì“D కః QGంw[ flÍ దI4  nమOùnమO—ః ॥౧౨౩॥ 
 
అñDyమS ™ౖ2D-ం స^J 0K న Ùౖ B: । 
}షÍ ù[  సû.Z 0¢ íం Qనః fi*  తJÆí� ॥౧౨౪॥ 
 
ఇ-R Ω≤Dః సక{ 0Kస[ Z] ^Dyం న సంBI । 
nGO¿-ం కథం Üyం fi*  ప4 ÇసDw సû.ఖ6 
॥౧౨౫॥ 
 
\ తJం గచl మ«» ‘�[  ~రïÖం nమOùnమO—ః । 
“·కర? ణù¤± త§రK G గõషDw ॥౧౨౬॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౨౭॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౧౨౮॥ 
ఓం ఐం fiËÜం నమః ॥౧౨౯॥ 
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ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
ఇ} పఞªøఽ¶Dయః 
0%DKచ ॥౧౨౭॥ 
 
ఏవÆత‰ బˆ nøO ùnమO·ªS2దృశః । 
íం కúõ ప4 }∞*  Æ యద-ÌÁ2 QA ॥౧౨౮॥ 
 
స తJం గచl మ—క[ ం Ü య0తతÑరJGదృతః । 
త≤చ�? ÖZ^-R Ωయ స చ Bక[ ం కú£ త⁄॥౧౨౯॥ 
 
ఓం 
 
74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 0KD 
ÛతసంK÷ -మ పఞªøఽ¶Dయః 
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ష Í́ ఽ¶Dయః	 
¶Dన6 
 
ఓం -Y–శJర¢ష$ Aం ఫëఫÿత[ ం ’ర2ôవˆ- 
CసJ0R హల2ం ©R KకరùCం ñత4 త4 —≤Ow26 । 
G{XమOక~లzరజకAం చ-R Ωర±lYం పAం 
సరJ®* శJరnౖరKఙËùలÇం ప≤.వtం Áన[ ; ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
ఇ2Dకర› π వŸ 0KDః స Û”ఽమర? ßiతః । 
సGచష$  సGగమD ™ౖతDA∞య ¢స[ A⁄ ॥౨॥ 
 
తసD ÛతసD త≤JకDGకA› πZరAQ తతః । 
స¥4 ధః ~4 హ ™ౖ2D-మ:పం ≠మN Ìచన6 ॥౩॥ 
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H ≠మN Ìచ-n తJం సJóౖనDపiKiతః । 
2Gనయ బ{|R y$ ం “·కర? ణ¢హJ{6 ॥౪॥ 
 
తతêi24 ణదః కoªదD© ‘}[ షÍ Üఽపరః । 
స హన[ ‘Dఽమú KS య¥?  గన± రJ ఏవ K ॥౫॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం t4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౧౬॥ 
 
Ü-జ* ప[ స[ తః 7ఘN ం స ™ౖ”D ≠మN Ìచనః । 
వృతః షy$ π సహ\4 5మZA5ం |4 తం యú ॥౭॥ 
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స దృy$ Ö 2ం త” 0≥ం £L-చలసంw] 26 । 
జY÷„ౖªః ప4 Ç≈} ∂లం nమOùnమO—ః ॥౮॥ 
 
న …têΩ2DదD భవt మదOA[ రûÄౖషD} । 
త” బ{నôÇÆDష “·కర? ణ¢హJ{6 ॥౯॥ 
 
0%DKచ ॥౧౦॥ 
 
™ౖÜDశJ^ణ ప4 L” బలKనÓలసంవృతః । 
బ{నôయw GÆవం తతః íం Ü కúమDహ6 ॥౧౧॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౧౨॥ 
 
ఇ£Dక[ ః  ఽభD¶వ2[ మZú ≠మN Ìచనః । 
?TË^Kౖవ తం భస. \ చ�AõÓ� తతః ॥౧౩॥ 
 
అథ X4 ద± ం మ8óౖనDమZA5ం త=õÓ� । 
వవర?  \యãv fi[ ãò? õస[ = శí[ పరశJtౖః ॥౧౪॥ 
 
 
త” äతసటః ¥~తËృ2J -దం Znౖరవ6 । 
ప~2ZరÄ-Çం wంE 0KDః సJKహనః ॥౧౫॥ 
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�ంoªతËరప4 8^ణ ™ౖ2D-ÄDన hపA1 । 
ఆ�4 -[ π hధ^5-D1 జjన స మ8ZA1 ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం Jం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం M4 ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం ü.† ∆•ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం á∆ ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨౪॥ 
 
ఓం 74 ం యం ≈4 ం >∆ ం ≈∆ ం ఫQ \J8 
॥ష Í́ ఽ¶Dయః 
 
“y9ª2êటÇGస న©ౖః ¥yÍ ù “స• । 
త= తలప4 8^ణ oAంw కృతKనêృథ} ॥౧౭॥ 
 
¢Álనô`?oరసః కృ2Ä[ న త=ప^ । 
పC చ ’:రం ¥yÍ దñDyం äత“సరః ॥౧౮॥ 
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èbన తదÓలం సరJం èయం zతం మ8త.- । 
Üన “సi5 0KD Kహñ-}¥S- ॥౧౯॥ 
 
n4 2J తమZరం 0KD ùహతం ≠మN Ìచన6 । 
బలం చ è‹తం కృతÑ_ం 0≥“సi5 తతః ॥౨౦॥ 
 
p¥ప ™ౖ2D:ప}ః nమOః ప4 Zii2ధరః । 
ఆ∞* పÇGస చ Œ చణ' û|'  మ8Zá ॥౨౧॥ 
 
H చణ'  H ûణ'  బPౖరÓ?˚ః పiKiŒ । 
తత4  గచlత గ2J చ \ సGzయ2ం లx ॥౨౨॥ 
 
“∑yJకృషD బ≤± Ö K య© వః సంశ— B: । 
త≤∑yBtౖః సuv JరZuv iJùహనD26 ॥౨౩॥ 
 
త\Dం హ2Çం |y$ Çం wంH చ ¢ù~}Ü । 
7ఘN GగమD2ం బ≤± Ö గృ≈2J 2మ=õÓ�6 
॥౨౪॥ 

  



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 143 

ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
nమOùnమOÄ-z≠మN Ìచనవë -మ ష Í́ ఽ¶Dయః 
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సప[ øఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం ¶D;యం రతô() nకకలపRతం శృణJtం 
·Dమ{:f ం నDóò[ �ah Ωం సú® శoశకలధAం వల∆ >ం 
Kదయz[ 6 । 
క8∆ Aబద± G{ం ùయõత¢లసŸªÅ�ం రక[ వ\* ం	 
Gత:f ం శఙq ~24 ం మäరమäమ≤ం 
Áత4 ¥≤OwC{6 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం Ïం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ≈∆ ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం హò ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం ∂ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం Œ4 ం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
ఆజ* ~[ Ä[  త” ™ౖ2Dశªణ' ûణ' QúగGః । 
చ£రఙf బÌÔ2 యBరmDదD2B¶ః ॥౨॥ 
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దదృnÄ[  త” 0≥˝ష≤± \ం వDవw] 26 । 
wంహ Dపi Vv üనR Ωశృgf  మహ} �ఞªñ ॥౩॥ 
 
Ü దృy$ Ö 2ం సG≤£ûదDమం చX4 ’దD2ః । 
ఆకృష$ h~wధAస[ =ñD తతÑ˝పYః ॥౪॥ 
 
తతః ¥పం చ�ú„ౖªరõÓ� 2న•నêΩ} । 
¥Ôన h\D వదనం మsవర› మxత[ ≤ ॥౫॥ 
 
m4 XìXµ{త[ \D ల{టఫల�|R Ωత6 । 
�ˆ కAలవద- ¢ùyËΩ-[ w~oz ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం JÑం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం “4 ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం ñం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ß∆ ం నమః ॥౧౫॥ 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 146 

ఓం ఐం ·ం నమః ॥౧౬॥ 
 
¢Áత4 ఖ7Jఙf ధA నరG{¢xష5 । 
¿JSచర.ప•¶- nషËGం\}nౖరK ॥౭॥ 
 
అ}¢\[ రవద- ;8Jలలన,ష5 । 
ùమYôరక[ నయ- -≤ßiత©G.U ॥౮॥ 
 
\ _I-˚ప}2 jతయz[  మ8ZA1 । 
óౖñD తత4  ZA•5మభèయత తదÓల6 ॥౯॥ 
 
~i? õY4 8GËశY4 హ—ధఘ5$ సమùJ21 । 
సG≤«» కహÄ[ న ûZ Á“? ప Kర51 ॥౧౦॥ 
 
తæౖవ —ధం £రïv  రథం \రœ- సహ । 
ùí? పD వ“*  దశLౖశªరJయన[ π}nౖరవ6 ॥౧౧॥ 
 
ఏకం జY4 హ “∑g c4 KÇమథ hపర6 । 
~0-క4 మD „ౖKనDûర\నDమ¡థయ⁄ ॥౧౨॥ 
 
Òౖ’.�[ ù చ శ\* ë మ8\* ë త=Zuv ః । 
ûZన జY4 హ ’y దశLౖర.œ2నDS ॥౧౩॥ 
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బÅ-ం తదÓలం సరJమZA5ం |Aత.-6 । 
మమAR భèయhª-Dన-Dం·ª2డయత[ ≤ ॥౧౪॥ 
 
అw- ùహ2ః “ÁÜËÁతq 7Jఙf 2d2ః । 
జ‚.iJ-శమZA ద-[ Y4 ˚హ2స[ = ॥౧౫॥ 
 
èbన తదÓలం సరJమZA5ం ù~}త6 । 
దృy$ Ö చÿ' ఽ˚|≤4 వ 2ం �ˆమ},ష56 ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం (∆ ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం అం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం మ∆ •ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౨౪॥ 
 
శరవuò? ర.8, »̂ •OG>? ం 2ం మ8Zరః । 
MదÇGస చãv 3శª ûణ' ః í? Äò[ ః సహస4 శః ॥౧౭॥ 
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2ù చ�4 ణDñ�ù ¢శG-ù తâ.ఖ6 । 
బmరD=రËyGÓù ZబJù ఘºదర6 ॥౧౮॥ 
 
త” జ8\}’y ,మం nౖరవ-©z । 
�ˆ కAలవద- |రR రïదశºజ° Ö{ ॥౧౯॥ 
 
ఉ2] య చ మ8wంహం 0≥ చణ' మ¶వత । 
గృ≈2J hసD “∑g oరÄ[ -w-Álన⁄ ॥౨౦॥ 
 
అథ ûÿ' ఽభD¶వ2[ ం దృy$ Ö చణ' ం ù~}త6 । 
తమపD~తయÛOè \ ఖYf ˚హతం ’y ॥౨౧॥ 
 
హత∑షం తతః óౖనDం దృy$ Ö చణ' ం ù~}త6 । 
ûణ' ం చ Zమ8≥రDం ©! "® భÇ£ర6 ॥౨౨॥ 
 
oరశªణ' సD �ˆ చ గృ≈2J ûణ' Æవ చ । 
~4 హ ప4 చ5' ట$ 8సõశ4 మ"DతD చë' �6 ॥౨౩॥ 
 
మÇ తK”4 పహృŒ చణ' û|'  మ8పî । 
Bద± య®*  సJయం nమOం ùnమOం చ హùషDw 
॥౨౪॥ 
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ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం ≈ÑÖ3ం నమః ॥౨౭॥ 
 
ఓం రం రం రం కం కం కం జం జం జం hû5' «»  ఫQ 
\J8 
ఇ} సప[ ø¶Dయః 
 
ఋ#’Kచ ॥౨౫॥ 
 
2KzŒ త” దృy$ Ö చణ' û|'  మ8Zá । 
ఉKచ �ˆం క{D& లÅతం చë' � వచః ॥౨౬॥ 
 
య\.చªణ' ం చ ûణ' ం చ గృ≈2J తJû~గ2 । 
hûb' } త” Ì“ UD2 0≥ భ¢షDw ॥౨౭॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
చణ' ûణ' వë -మ సప[ øఽ¶Dయః 
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అష$ øఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం అ’5ం క’5తరaf 2>? ం	 
ధృత~·GËశ`ణhపహ\[ 6 । 
అëG©˚Aవృ2ం మm©ౖరహõÜDవ ¢Cవ; 
భKz6 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం z̋ Ü3ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం ¥4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
చb'  చ ùహÜ ™ౖÜD ûb'  చ ¢ù~}Ü । 
బ?üg చ óౖñDg è‹ÜషJZ^శJరః ॥౨॥ 
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తతః ¥పపA–న…2ః nమOః ప4 2పK1 । 
ఉ÷Dగం సరJóౖ-D-ం ™ౖ2D-G©0శ హ ॥౩॥ 
 
అదD సరJబPౖuòR 2Dః షడ7}’≤B¶ః । 
క∂Ó-ం చ£ర7}iôADâ[  సJబPౖరJృ2ః ॥౪॥ 
 
¥µ≥ADë ప�ªశదZA5ం X{ù Ùౖ । 
శతం X{ù ÇG4 5ం ùరf చlâ[  మGజ*Ç ॥౫॥ 
 
�ల� ˛రz ృ≤ èADః �Å“Çస[ =ZAః । 
B≤± య స∞°  ùADâ[  ఆజ*Ç తJi2 మమ ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం 4̂ ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం ºం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం Jం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం É.ం నమః ॥౧౫॥ 
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ఓం ఐం Éం నమః ॥౧౬॥ 
 
ఇ2D∞* ~DZరప}ః nøO nౖరవ·సనః । 
ùర° Yమ మ8óౖనDసహóౖ3రÓ?˚రJృతః ॥౭॥ 
 
ఆÇన[ ం చë' � దృy$ Ö తÒౖÑనDమ},షణ6 । 
∞DసJLౖః ßరÇGస ధర&గగ-న[ ర6 ॥౮॥ 
 
తతః wంE మ8-దమtవ కృతKనôృప । 
ఘ5$ సJñన 2-ô≤నõÓ� Ÿపబృంహయ⁄ ॥౯॥ 
 
ధâA° πwంహఘ5$ -ం -≤ßiత©G.U । 
ù-™ౖ•OషKౖః �ˆ ;ID ¢\[ i2న- ॥౧౦॥ 
 
తం ù-దûపn4 తD ™ౖతDóౖLౖDశª£iR శ6 । 
0≥ wంహస[ = �ˆ సú{ౖః పiKi2ః ॥౧౧॥ 
 
ఏతw.నôన[ ^ xప ¢-·య Zర©Jy6 । 
భKÇమరwం8-మ}≥రDబ{ùJ2ః ॥౧౨॥ 
 
బ4 H.శ‚హ¢®› -ం తÅనR ΩసD చ శక[ యః । 
శ•^WD ¢ùషËΩమD తÛ4 Äౖశªë' �ం యBః ॥౧౩॥ 
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యసD 0వసD యÛ4 పం య= xషణKహన6 । 
తదJ0వ L తచlí[ రZAºD|± Gయú ॥౧౪॥ 
 
హంసBక[ ¢G-I4  \è∫త4 కమణ' bః । 
ఆÇ2 బ4 హ.ణః శí[ రÓΩ8.&తD˚–యÜ ॥౧౫॥ 
 
GHశJ• వృy¤D }4 îలవర¶i& । 
మ8LవలÇ ~4 ~[  చనR Ω^U¢xష5 ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం ZÑం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం >? @∆ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం ≥ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం ˆÑం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం +∆ ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం ”ÑΩం నమః ॥౨౬॥ 
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<G• శí[ హ\[  చ మmరవరKహ- । 
—|± మCDయú ™ౖ2DనõÓ� ‚హ¤S& ॥౧౭॥ 
 
తæౖవ Ùౖష› ≥ శí[ రf ’ùపi సంw] 2 । 
శఙq చక4 గ≤·ర[ \ఖడf హ\[ mD~యú ॥౧౮॥ 
 
యజ* KAహమ£లం ¤పం Ç yభ4 ” హ^ః । 
శí[ ః \~Dయú తత4  KA≈ం yభ4 t తâ6 ॥౧౯॥ 
 
-రwం≈ నృwంహసD yభ4 t సదృశం వQః । 
~4 ~[  తత4  స7“? పí? ప[ నèత4 సంహ}ః ॥౨౦॥ 
 
వజ4 హ\[  తæౖÙౖzR Ω గజAàపi w] 2 । 
~4 ~[  సహస4 నయ- య= శక4 స[ æౖవ \ ॥౨౧॥ 
 
తతః పiవృత\[ ˚•·º 0వశí[ ˚ః । 
హనD-[ మZAః 7ఘN ం మమ (4 2Dహ చë' �6 ॥౨౨॥ 
 
త” 0≥శ•A£[  ¢ùyËΩ-[ },ష5 । 
చë' � శí[ ర£DY4  oKశతù-©z ॥౨౩॥ 
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\ hహ ≠మN జµల˝·నమపA;2 । 
Ûత తJం గచl భగవ1 ~రïÖం nమOùnమO—ః 
॥౨౪॥ 
 
$4 L nమOం ùnమOం చ ≤నKవ}గiJŒ । 
; hñD ≤నKస[ త4  B≤± య సûపw] 2ః ॥౨౫॥ 
 
Òౖ3ÌకDõºR Ω లభ2ం 0Kః సâ[  హ¢’Oజః । 
mయం ప4 Çత ~2లం య© ¸¢£õచlథ ॥౨౬॥ 
 
ఓం ఐం $4 ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం 7∆ †ం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం 7ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం <∆ ం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౩౪॥ 
ఓం ఐం J4 ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౩౬॥ 
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బ{వü~దథ …దOవº[  Bద± �ăణః । 
త≤గచlత తృపDâ[  మÁlKః SoÜన వః ॥౨౭॥ 
 
య” ùB¥[  ˛ÜDన తÇ 0KD oవః సJయ6 । 
oవÛt} Ì“ఽw.ంస[ తః \ UD}Gగ2 ॥౨౮॥ 
 
ÜఽS n4 2J వŸ 0KDః శAJUDతం మ8ZAః । 
అమA? ßi2 జ‚.రDత4  �2Dయz w] 2 ॥౨౯॥ 
 
తతః ప4 థమÆKI4  శరశక[ πృ#$ వృ#$ ˚ః । 
వవ’? ’ద± 2మA? \[ ం 0≥మమAరయః ॥౩౦॥ 
 
\ చ 21 ప4 L21 `5klలశí[ పరశJ¶1 । 
Á…lద ˆలÇ¶.తధâ’.ãò[ ర.Hg˚ః ॥౩౧॥ 
 
త\Dగ4 తస[ = �ˆ îల~త¢≤i21 । 
ఖ7Jఙf ¡œ2ం·ª•âËరJt వDచరత[ ≤ ॥౩౨॥ 
 
కమణ' bజ{“? పహత≥AD1 హŒజసః । 
బ4 8.& hకúచl]4 ñDన ;న స. ¶వ} ॥౩౩॥ 
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GHశJ• }4 îüన త= చ“4 ణ Ùౖష› ≥ । 
™ౖ2Dఞ° jన <G• త= శ�[ π}¥ప- ॥౩౪॥ 
 
ఐzR Ω XÅశ~Üన శత! ™ౖతD≤నKః । 
Ô£iJ≤i2ః పృ=Jπం ’:áఘప4 వi? ణః ॥౩౫॥ 
 
£ణ' ప4 8ర¢ధJ\[  దంy$ Ωగ4 èతవèసః । 
KAహ∂A[ π నDపతంశª“4 ణ చ ¢≤i2ః ॥౩౬॥ 
 
ఓం ఐం 2ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం ẑ ం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం 7∆ Ωం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం Çం నమః ॥౪౪॥ 
ఓం ఐం ™∆ ం నమః ॥౪౫॥ 
ఓం ఐం ẑ ం నమః ॥౪౬॥ 
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న©ౖiJ≤i2ం·ª-D1 భèయz[  మ8ZA1 । 
-రwం≈ చhAí -≤ßర› ©గమÓA ॥౩౭॥ 
 
చ5' ట$ 8óౖరZAః oవÛతD˚Û#2ః । 
Ô£ః పృœKDం ప}2ం\[ ంశªU≤థ \ త≤ ॥౩౮॥ 
 
ఇ} Gతృగణం X4 ద± ం మరR యన[ ం మ8ZA1 । 
దృy$ ÖmD~«» iJ¢tౖ^ôn R̂ Kióౖù�ః ॥౩౯॥ 
 
ప{యనపAనR ృy$ Ö ™ౖ2D-.తృగ5iR 21 । 
—|± మCDయú X4 ÷±  రక[ +à మ8Zరః ॥౪౦॥ 
 
రక[yâR రD≤ xè పతతDసD శ•రతః । 
సûతêత} Æ©-Dం తతêΩGÿ మ8Zరః ॥౪౧॥ 
 
BBW స గ≤~ëiనR Ωశ�[ π మ8Zరః । 
తతVv ªzR Ω సJవ®4 ణ రక[ +జమ2డయ⁄ ॥౪౨॥ 
 
XÅ∑-హత\Dn బ? Z\4 వ !ëత6 । 
సûత[ Z] స[ ” —¶స[ Û4 ~స[ తêAక4Gః ॥౪౩॥ 
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Çవన[ ః ప}2స[ సD శ•Aద4 క[yనR వః । 
2వన[ ః Q’y ∞2స[ ¿JరDబల¢క4Gః ॥౪౪॥ 
 
Ü hS BBäస[ త4  Q’y రక[ సమOKః । 
సమం Gతృ˚ర£Dగ4 శస* ~2},షణ6 ॥౪౫॥ 
 
Qనశª వజ4 ~Üన èతమసD oú య≤ । 
వKహ రక[ ం Q’yస[ ” ∞2ః సహస4 శః ॥౪౬॥ 
 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౪౭॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౪౮॥ 
ఓం ఐం ~4 ం నమః ॥౪౯॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౫౦॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౫౧॥ 
ఓం ఐం ¨ÑÜం నమః ॥౫౨॥ 
ఓం ఐం ≈ం నమః ॥౫౩॥ 
ఓం ఐం á∆ ం నమః ॥౫౪॥ 
ఓం ఐం ´ౖ3ం నమః ॥౫౫॥ 
ఓం ఐం భ4 ం నమః ॥౫౬॥ 
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Ùౖష› ≥ సమ^ „ౖనం చ“4 5˚జjన హ । 
గదÇ 2డÇGస ఐzR Ω తమZ^శJర6 ॥౪౭॥ 
 
Ùౖష› ≥చక4 ˚నôసD ’:ర\4 వసమOÙౖః । 
సహస4 ! జగ≤Jπప[ ం తతêΩGKౖర.8Zuv ః ॥౪౮॥ 
 
శ�[ π జjన <G• KA≈ చ త=w- । 
GHశJ• }4 îüన రక[ +జం మ8Zర6 ॥౪౯॥ 
 
స hS గదÇ ™ౖతDః సAJ ఏKహన⁄ పృథ} । 
Gతౄః ¥పసG¢ $́  రక[ +à మ8Zరః ॥౫౦॥ 
 
త\DహతసD బ?¶ శí[ î{©˚’O¢ । 
ప~త — Ùౖ ర<[ ఘÄ[ -సఞlత!ఽZAః ॥౫౧॥ 
 
Òౖ·ªZAసృకÑ∂OÒౖరZuv ః సకలం జగ⁄ । 
KDప[ Gfiత[ ” 0K భయGజ‚.’త[ మ6 ॥౫౨॥ 
 
21 ¢ష5› 1 ZA1 దృy$ Ö చë' � ~4 హసతJర6 । 
ఉKచ �ˆం hûb'  ¢fi[ ర› ం వదనం X’ ॥౫౩॥ 
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మచlస* ~తస∂O21 రక[y R̈ 1 మ8ZA1 । 
రక[yºR ః ప4 tచl తJం వ“* 5ñన _∏- ॥౫౪॥ 
 
భèయz[  చర రb త|తê-ôన.8ZA1 । 
ఏవÆష èయం ™ౖతDః “? ణర¥[  గõషD} ॥౫౫॥ 
 
భèπG5స[ ÖÇ ŸY4  న ŸతêతÑπù[  hప^ । 
ఇ£D�[ Ö 2ం త” 0≥ îü-˚జjన త6 ॥౫౬॥ 
 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౫౭॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౫౮॥ 
ఓం ఐం ßÑం నమః ॥౫౯॥ 
ఓం ఐం 4̨ ం నమః ॥౬౦॥ 
ఓం ఐం \ÑΩం నమః ॥౬౧॥ 
ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః ॥౬౨॥ 
ఓం ఐం fi∆ Ü3ం నమః ॥౬౩॥ 
 
ఓం ·ం సం 74 ం శ4 ం అం అః >∆ ం ≈∆ ం ఫQ \J8 
ఇతDష$ øఽ¶Dయః 
 
ûZన �ˆ జగృH రక[ +జసD !ëత6 । 
త”ఽ\Kజj-థ గదÇ తత4  చë' �6 ॥౫౭॥ 
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న h\D _ద-ం చ“4  గ≤~”ఽÅê�మS । 
త\DహతసD 08£[  బ? Z\4 వ !ëత6 ॥౫౮॥ 
 
యతస[ తస[ దJ“* ణ hû5'  సమêΩtచl} । 
ûZ సûదf 2 ;ఽ\D రక[ ~2న.8ZAః ॥౫౯॥ 
 
2ంశªU≤థ hû5'  పC తసD చ !ëత6 । 
0≥ îüన వ®4 ణ `Kౖరw˚రృ#$ ˚ః ॥౬౦॥ 
 
జjన రక[ +జం తం hû5' (త!ëత6 । 
స ప~త మ≈పృflÍ  శస* సఙh సGహతః ॥౬౧॥ 
 
zరక[ శª మ≈~ల రక[ +à మ8Zరః । 
తతÄ[  హర? మ£లమKQw* ద· నృప ॥౬౨॥ 
 
Üyం Gతృగÿ ∞” ననA[ సృఙ.÷ద± తః ॥౬౩॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
రక[ +జవë -Gష$ øఽ¶Dయః 
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నవøఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం బ ±̈ క�ఞªనùభం ’ÁAèG{ం	 
~·GËâ చ వర≤ం ùజ`?దKò' ః । 
yC4 ణõâR శక{భరణం	 
}4 ñత4 మA± õÓ“శమùశం వQAశ4Çõ ॥ 
 
ఓం ఐం áం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం è∆ ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం c∆ ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం áÑం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౮॥ 
 
ఓం AàKచ ॥౧॥ 
 
¢Áత4 õదGUDతం భగవ1 భవ2 మమ । 
0KDశªiతG8త.πం రక[ +జవ¶o4 త6 ॥౨॥ 
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xయ∑ªhlమDహం !4 £ం రక[ +® ù~}Ü । 
చ�ర nøO యతËర. ùnమO·ª}¥పనః ॥౩॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౪॥ 
 
చ�ర ¥పమ£లం రక[ +® ù~}Ü । 
nGOZú ùnమOశª హÜషJñDg hహ_ ॥౫॥ 
 
హనDGనం మ8óౖనDం ¢Ì�Dమర? ûదJహ1 । 
అభD¶వùônøOఽథ ûఖDÇZరÄనÇ ॥౬॥ 
 
త\Dగ4 తస[ = పృflÍ  ~రïÖ—శª మ8ZAః । 
సనR v$ షÍ Q7ః X4 ≤±  హâ[ ం 0≥û~యBః ॥౭॥ 
 
ఆజYమ మ8≥రDః nøOఽS సJబPౖరJృతః । 
ùహâ[ ం చë' �ం ¥~తËృ2J Bద± ం £ Gతృ˚ః 
॥౮॥ 
 
ఓం ఐం $4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం qం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం ఆం నమః ॥౧౨॥ 
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ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ß4 ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం x4 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౧౮॥ 
 
త” Bద± మtKfi0R KD nమOùnమO—ః । 
శరవర? మt‘గ4 ం Æఘ—iవ వర? ”ః ॥౯॥ 
 
Á…l≤\[ ఞlAం\[ CDం చë' � సJశúతËuv ః । 
2డÇGస hgf g శÉ* É» రZ^శJá ॥౧౦॥ 
 
ùnøO ùoతం ఖడf ం చర. h≤య Zప4 భ6 । 
అ2డయ¨.i± _ wంహం 0KD Kహనûత[ మ6 ॥౧౧॥ 
 
2dÜ Kహñ 0≥ X? రÔ4 5wûత[ మ6 । 
ùnమO\Dn Á…lద చర. hపDష$ చనR Ωక6 ॥౧౨॥ 
 
êñô చర.ë ఖÑf  చ శí[ ం Á“? ప  ఽZరః । 
2మపDసD ©J¶ చ“4  చ“4 5˚ûUగ26 ॥౧౩॥ 
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¥~¶.” ùnøOఽథ îలం జY4 హ ≤నవః । 
ఆÇతం û#$ ~Üన 0≥ తhªపDlర› య⁄ ॥౧౪॥ 
 
ఆ¢≤Dథ గ≤ం  ఽS Á“? ప చë' �ం ప4 } । 
\S 0KD≠ }4 îüన ˚-ô భస.తJGగ2 ॥౧౫॥ 
 
తతః పరnహస[ ం తGÇన[ ం ™ౖతDQఙf వ6 । 
ఆహతD 0≥ `|É» ర~తయత xతü ॥౧౬॥ 
 
తw.ùôప}Ü xè ùnÆO ,మ¢క4 Æ । 
C4 తరDtవ సGËΩద± ః ప4 యú హâ[ మõÓ�6 ॥౧౭॥ 
 
స రథస] స[ =£D„ౖªరf ృ≈తపరGBtౖః । 
m~ౖరy$ ˚ర£PౖAJπ~D∑షం బH నభః ॥౧౮॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం JÑం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం ˆêం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౨౪॥ 
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ఓం ఐం 8ÑΩం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం >ÑÜం నమః ॥౨౮॥ 
 
తGÇన[ ం సGÌకD 0≥ శఙq మKదయ⁄ । 
∞DశబR ం hS ధâషశª�Atవ |ఃసహ6 ॥౧౯॥ 
 
ßరÇGస కXW ùజఘ5$ సJñన చ । 
సమస[ ™ౖతDóౖ-D-ం Üàవధ¢¶‹- ॥౨౦॥ 
 
తతః wంE మ8-™ౖ\[ π;Üభమ8మ™ౖః । 
ßరÇGస గగనం Yం తæౖవ ©! దశ ॥౨౧॥ 
 
తతః �ˆ సûతêతD గగనం �? @మ2డయ⁄ । 
కACDం తùô-0న ~4 కÑÖ-Ä[  }úL2ః ॥౨౨॥ 
 
అ7$ ట$ 8సమoవం oవÛt చ�ర హ । 
Òౖః శ†òR రZAÄ* Zః nమOః ¥పం పరం యú ॥౨౩॥ 
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|Aత.ంw[ షÍ  }flÍ } KDజ8AõÓ� య≤ । 
త≤ జ;తD˚Lతం 0ÙౖA�శసంw] Òౖః ॥౨౪॥ 
 
nÆO-గతD Ç శí[ ’.�[  ∞J{},ష5 । 
ఆÇz[  వLôÏ7C \ ùర\[  మEలËÇ ॥౨౫॥ 
 
wంహ-0న nమOసD KDప[ ం Ìకత4 Çన[ ర6 । 
ùAh తùఃసJº ˇú ;తKనవzపÜ ॥౨౬॥ 
 
nమOû�[ ఞlAñR ≥ nమOస[ తêΩL2ఞlA1 । 
Á…lద సJశuv ’ïv 3ః శత!ఽథ సహస4 శః ॥౨౭॥ 
 
తతః \ చë' � X4 ≤±  îü-˚జjన త6 । 
స త≤˚హ” xè ∂iªÆ” ùప~త హ ॥౨౮॥ 
 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం ∫[ ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం …4 ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం ≥ం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం Ï? Üం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం î∆ ం నమః ॥౩౪॥ 
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ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౩౬॥ 
 
త” ùnమOః సGêΩపD …త-Gత[ �’.కః । 
ఆజjన శuv R̂ ≥ం �ˆం “సiణం త= ॥౨౯॥ 
 
Qనశª కృ2J `J-మBతం దâ®శJరః । 
చ�4 BWన ©}జ·lదÇGస చë' �6 ॥౩౦॥ 
 
త” భగవt X4 ≤±  |Af  |Af i[ -oz । 
Á…lద 0≥ చ�4 ë సJశuv ః \య�ంశª 21 ॥౩౧॥ 
 
త” ùnøO _Iన గ≤G≤య చë' �6 । 
అభD¶వత Ùౖ హâ[ ం ™ౖతDóౖనDసGవృతః ॥౩౨॥ 
 
త\Dపతత ఏKn గ≤ం Á…lద చë' � । 
ఖÑf న oత¶^ణ స చ îలం సGద0 ॥౩౩॥ 
 
îలహస[ ం సGÇన[ ం ùnమOమమAరR న6 । 
హృ© ¢KDధ îüన _Y¢0± న చë' � ॥౩౪॥ 
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తసD îüన హృదÇùôఃసృ”ఽపరః । 
మ8బÌ మ8≥రDw[ flÍ } Q’´ వద1 ॥౩౫॥ 
 
తసD ùyËΩమ” 0≥ ప4 హసD సJనవత[ తః । 
oరoª…lద ఖÑf న త”ఽ\వపత|O¢ ॥౩౬॥ 
 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం fĭÜం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం Ø4 ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం 74 ం Éం ఫQ \J8 
 
ఇ} నవøఽ¶Dయః 
 
తతః wంహశªU÷గ4 దంy$ ΩX? ణ› oúధA1 । 
అZAం\[ ంస[ = �ˆ oవÛt త=పA1 ॥౩౭॥ 
 
<G•శí[ ùiO-ôః “Áñônర.8ZAః । 
బ4 8.&మన* ßÜన ”;-ñD ùAకృ2ః ॥౩౮॥ 
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GHశJ•}4 îüన ˚-ôః Ô£స[ =ప^ । 
KA≈£ణ' jÜన “Álª•› కృ2 m¢ ॥౩౯॥ 
 
ఖణ' ం ఖణ' ం చ చ“4 ణ Ùౖష› KD ≤నKః కృ2ః । 
వ®4 ణ „ౖzR Ωహ\[ గ4 ¢û“[ న త=ప^ ॥౪౦॥ 
 
“Á©JñnరZAః “Áనôy$  మ8హK⁄ । 
భí? 2·ªప^ �ˆoవÛtమృY:Äౖః ॥౪౧॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
ùnమOవë -మ నవøఽ¶Dయః 
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దశøఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం ఉత[ ప[ Hమ’ÁAం ర¢చనR ΩవLôñ24 ం 
ధâశïరB2GËశ~శîల6 । 
ర »̂ D’O~ౖశª దధtం oవశí[ ¤~ం	 
�ÆశJ•ం హృ© భ∞õ ధృÜâR üU6 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం $∆ ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
ùnమOం ùహతం దృy$ Ö C4 తరం ~4 ణసõ.త6 । 
హనDGనం బలం „ౖవ nమOః X4 ÷± ఽబ4 ≥దJచః ॥౨॥ 
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బ{వüప|fl$  తJం G | f̂  గరJGవహ । 
అ-D\ం బలGo4 తD Bద± πÄ h}Gùz ॥౩॥ 
 
0%DKచ ॥౪॥ 
 
ఏãv Kహం జగతDత4  ©JtÇ � మGపA । 
పVv D2 |ష$  మ;Dవ ¢శº[ π మ©Jxతయః ॥౫॥ 
 
తతః సమ\[ \[  0‘D బ4 8.&ప4 ûU లయ6 । 
త\D 0KDస[ e జ‚.^ãv Kfiత[ ≤õÓ� ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం c∆ ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ≠4 ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం ?ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం 4̨ ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం $4 ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం k4 ం నమః ॥౧౬॥ 
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0%DKచ ॥౭॥ 
 
అహం ¢x2D బ?˚iహ ¤ÄౖరD≤w] 2 । 
తతÑంహృతం మ«» ãv వ }yÍ GDí w] ú భవ ॥౮॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౯॥ 
 
తతః ప4 వవృÜ Bద± ం 0KDః nమOసD Ÿభ—ః । 
పశD2ం సరJ0K-మZA5ం చ ≤’ణ6 ॥౧౦॥ 
 
శరవuò? ః oÒౖః శóò* స[ =óò* Vv ªవ ≤’Kౖః। 
త—’Dద± మxÛOయః సరJÌకభయఙËర6 ॥౧౧॥ 
 
©KDనD\* ë శత! ûû… ÇనD=õÓ� । 
బభఞ°  2ù ™ౖÜDనR Ωస[ తêΩtjతకర[ ృ˚ః ॥౧౨॥ 
 
û�[ ù Üన h\* ë ©KDù పరÆశJ• । 
బభఞ°  ˆల«» ‘గ4?TËúhªర5©˚ః ॥౧౩॥ 
 
తతః శరశÒౖ R̂ ≥Ghlదయత  ఽZరః । 
\S త£ËS2 0≥ ధâoª…lద …g˚ః ॥౧౪॥ 
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êñô ధâ# ™ౖÜDనR Ωస[ = శí[ మ=ద0 । 
Á…lద 0≥ చ“4 ణ 2మపDసD క^ w] 26 ॥౧౫॥ 
 
తతః ఖడf û~≤య శతచనR Ωం చ Câమ⁄ । 
అభD¶ వత 2ం 0≥ం ™ౖ2D-మ:ÔశJరః ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం Êం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం É4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం 8ÑÖం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం u4 ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౨౬॥ 
 
త\Dపతత ఏKn ఖడf ం Á…lద చë' � । 
ధâ’.ãò[ ః oÒౖAÓKౖశªర. hరËకAమల6 ॥౧౭॥ 
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హ2శJః స త≤ ™ౖతDolనôధ-J ¢\రœః । 
జY4 హ ûదf రం ˇరమõÓ�ùధºదDతః ॥౧౮॥ 
 
Á…l≤పతతస[ సD ûదf రం ùoÒౖః శuv ః । 
త=S  ఽభD¶వ2[ ం û#$ ûదDమD _గK1 ॥౧౯॥ 
 
స û#$ ం ~తÇGస హృద; ™ౖతDQఙf వః । 
0KDస[ ం hS \ 0≥ తüºరసD2డయ⁄ ॥౨౦॥ 
 
తలప4 8A˚హ” ùప~త మ≈తü । 
స ™ౖతDAజః సహ\ Qన^వ తÖ}] తః ॥౨౧॥ 
 
ఉతêతD చ ప4 గృED„ౖª R̂ ≥ం గగనGw] తః । 
త24 S \ ùA¶A BBW Üన చë' � ॥౨౨॥ 
 
ùBద± ం Z త≤ ™ౖతDశªë' � చ పరసêర6 । 
చక4 £ః ప4 థమం wద± ûù¢స.య�రక6 ॥౨౩॥ 
 
త” ùBద± ం ZÁరం కృ2J Ü-õÓ� సహ । 
ఉ2êటD C4 మÇGస Á“? ప ధర&తü ॥౨౪॥ 
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స í? ¡[  ధర&ం ~4 పD û#$ ûదDమD _గK1 । 
అభD¶వత |y$ 2. చë' �ùధñచlÇ ॥౨౫॥ 
 
తGÇన[ ం త” 0≥ సరJ™ౖతDజñశJర6 । 
జగ2Dం ~తÇGస ˚2[ Ö îüన వèw ॥౨౬॥ 
 
ఓం ఐం �4 ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం సః నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం _4 ం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం ∞Ñ∞ ∆Ωం నమః ॥౩౨॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః >∆ ం ≈4 ం ఫQ \J8 
ఇ} దశøఽ¶Dయః 
 
స గ2Zః ప~”AJπం 0≥ î{గ4 ¢èతః । 
hలయ1 సక{ం పృ™Jం \y± ¿J~ం సపరJ26 ॥౨౭॥ 
 
తతః ప4 సనôమ4లం హÜ తw.1 |Aత.ù । 
జగ2ÑÖస] πమtKప ùర.లం hభవనôభః ॥౨౮॥ 
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ఉ2êతÆjః  {Ë ; ~4 YసంÄ[  శమం యBః । 
సi” Gరf KLనDస[ =సంస[ త4  ~}Ü ॥౨౯॥ 
 
త” 0వగ5ః స^J హర? ùరOరGన\ః । 
బx%iôహÜ తw.1 గన± AJ లÅతం జ‚ః ॥౩౦॥ 
 
అKదయంస[ æౖKñD ననృ£·ªపÑúగ5ః । 
వ%ః Q5Dస[ = K2ః Zప4 Wఽx©R Kకరః ॥౩౧॥ 
 
జజJb·ªగôయః ·-[ ః ·-[  ©గ° ùతసJ-ః ॥౩౨॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
nమOవë -మ దశøఽ¶Dయః 
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ఏ�ద!ఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం `లర¢|D}õâR í•7ం	 
£ఙXhం నయనత4 యB�[ 6 । 
Ä.రûFం వర≤GËశ~·,}కAం ప4 భ® mవñ76 ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ∆̂ ం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
0KD హÜ తత4  మ8Z^ñR Ω 
Ä-R Ωః ZA వLôQúగG\[ 6 । 
�2Dయzం £g$ %iష$ {C‰ 
¢�oవ�* బ° ¢�o2·ః ॥౨॥ 
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0¢ ప4 ప-ôi[ హ^ ప4 fiద 
ప4 fiద Gతర° గ”ఽ4లసD । 
ప4 fiద ¢∑JశJi ~L ¢శJం 
తJ˝శJ• 0¢ చAచరసD ॥౩॥ 
 
ఆ¶రx2 జగతస[ ÖÆ� 
మ≈సJ¤Ôణ యతః w] 2w । 
అ~ం సJ¤పw] తÇ తJ«» త- 
≤~DయÜ కృతÑ_మలఙh π≥^D ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం Éz ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం fiËÜం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం §∆ ం నమః ॥౧౨॥ 
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తJం Ùౖష› ≥శí[ రనన[ ≥AD 
¢శJసD +జం పరGw GÇ । 
సø.Lతం 0¢ సమస[ Æత⁄ 
తJం Ùౖ ప4 స-ô m¢ ûí[ H£ః ॥౫॥ 
 
¢≤Dః సమ\[ స[ వ 0¢ "≤ః 
w* యః సమ\[ ః సక{ జగ£Ñ । 
తJ«» కÇ ßiతమమÓ«» త⁄ 
� Ü Z[ }ః స[ వDపAపúí[ ః ॥౬॥ 
 
సరJx2 య≤ 0≥ సJరf ûí[ ప4 ≤‹z । 
తJం Z[ 2 Z[ త; � K భవâ[  పరøక[యః ॥౭॥ 
 
సరJసD 6©± ¤Ôణ జనసD హృ© సంw] Ü । 
సJAf పవరf 0 0¢ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౮॥ 
 
క{�yÍ ©¤Ôణ పi5మప4 ≤‹ù । 
¢శJ DపరŒ శ“[  -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౯॥ 
 
సరJమఙf లGఙf üD o_ సAJర] \:“ । 
శరbD త4 πమÓ“ §i -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౦॥ 
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సృ#$ w] }¢-·-ం శí[xÜ స-తù । 
‚5శ4; ‚ణమ; -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౧॥ 
 
శర5గత¿-ర[ పi24 ణపAయb । 
సరJ\Di[ హ^ 0¢ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౨॥ 
 
ఓం ఐం ≈z Ωం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం É[ ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ˆం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం ∫[ ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం ¸Ñ∞ôం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం Ø4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౨౨॥ 
 
హంసBక[ ¢GనÄ]  బ4 8.&¤ప¶ië । 
<·మOఃèi“ 0¢ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౩॥ 
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}4 îలచ-R ΩLధ^ మ8వృషభKLù । 
GHశJ•సJ¤Ôణ -Aయë నøఽZ[ Ü ॥౧౪॥ 
 
మmరXXËటవృÜ మ8శí[ ధ^ఽనÕ । 
<G•¤పసం\] ñ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౫॥ 
 
శఙq చక4 గ≤·ర[ \గృ≈తపరGBW । 
ప4 fiద Ùౖష› ≥¤Ô -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౬॥ 
 
గృ≈”గ4 మ8చ“4  దం $́ Ωద± ృతవZన± ^ । 
వAహ¤Së o_ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౭॥ 
 
నృwంహ¤ÔÿI4 ణ హâ[ ం ™ౖ2D1 కృ”దDÆ । 
Òౖ3ÌకD24 ణసLÜ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౮॥ 
 
í•µù మ8వ®4  సహస4 నయºజ° Öü । 
వృత4 ~4 ణహ^ „ౖùR Ω -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౧౯॥ 
 
oవÛtసJ¤Ôణ హత™ౖతDమ8బü । 
ˇర¤Ô మ8A_ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౨౦॥ 
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దంy$ ΩకAలవదñ oúG{¢xషb । 
hûb'  ûణ' మథñ -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౨౧॥ 
 
లí? @ ల®°  మ8¢0D శ4 0±  Q#$  సJW ä4 _ । 
మ8A}4  మ8G; -Aయë నøఽZ[  Ü ॥౨౨॥ 
 
ఓం ఐం >? @3ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం ఇం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం Êం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం Òౖ3ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం Û4 ం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౩౦॥ 
 
ÆW సరసJ} వ^ x} `భ4 ¢ 2మw । 
ùయÜ తJం ప4 fi0∑ -Aయë నøఽZ[ Ü ॥౨౩॥ 
 
సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü ॥౨౪॥ 
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ఏతÜ[  వదనం ÉమDం Ìచనత4 యx#త6 । 
~£ నః సరJ,}భDః �2Dయù నøఽZ[  Ü ॥౨౫॥ 
 
∞J{కAలమ£Dగ4 మ∑yZర∫దన6 । 
}4 îలం ~£ º ,ÜరOద4 �Å నøఽZ[  Ü ॥౨౬॥ 
 
Lనw[  ™ౖతDÜ∞ంw సJñ-ßరD Ç జగ⁄ । 
\ ఘ5$  ~£ º 0¢ ~ÔWD నః Z2ùవ ॥౨౭॥ 
 
అZAసృగJ\పఙËచiªతÄ[  కúజ° Öలః । 
nCయ ఖùf  భవ£ చë' “ 2Jం న2 వయ6 ॥౨౮॥ 
 
úYన∑yనపహంw £y$  
’y$  £ �G1 సక{న,y$ 1 । 
2JGo42-ం న ¢పనôA5ం 
2JGo42 8Dశ4య2ం ప4 Çù[  ॥౨౯॥ 
 
ఏతతËృతం యతËదనం తJÇదD 
ధర.©Jyం 0¢ మ8ZA56 । 
¤Äౖరñãv రÓ?¶త.∂i[ ం 
కృ2JõÓ“ తతêΩకú} �-D ॥౩౦॥ 
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ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం áం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం శJΩం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం ±4 ం నమః ॥౩౪॥ 
ఓం ఐం uం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౩౬॥ 
ఓం ఐం లం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం áÑం నమః ॥౩౮॥ 
 
¢≤DZ ·Ä* g ¢_క¿Ô- 
yJ0Dg K“Dg చ � తJద-D । 
మమతJగ [̂ ఽ}మ8న± �^ 
¢C4 మయÜDతదtవ ¢శJ6 ॥౩౧॥ 
 
ర�? ంw య”4 గ4 ¢yశª -Y 
య24 ర— దZDబ{ù యత4  । 
≤KనÌ యత4  త=y± మWD 
తత4  w] 2 తJం పi~w ¢శJ6 ॥౩౨॥ 
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¢∑JశJi తJం పi~w ¢శJం 
¢·J}.� ¶రయfi} ¢శJ6 । 
¢∑Jశవ-R π భవt భవù[  
¢·Jశ4Ç ; తJ‹ భí[ నG4 ః ॥౩౩॥ 
 
0¢ ప4 fiద పi~లయ ºఽi,Ü- 
iôతDం య=Zరవ¶దäLౖవ సదDః । 
~~ù సరJజగ2ం ప4 శమం నÇn 
ఉ2êత~కజù2ంశª మEపసAf 1 ॥౩౪॥ 
 
ప4 ణ2-ం ప4 fiద తJం 0¢ ¢·Ji[ 8ië । 
Òౖ3ÌకDKw-˝ÑD Ì�-ం వర≤ భవ ॥౩౫॥ 
 
0%DKచ ॥౩౬॥ 
 
వర≤హం Zరగ5 వరం యన.నÄచlథ । 
తం వృ&ధJం ప4 యhlõ జగ2ûప�రక6 ॥౩౭॥ 
 
0K ఊpః ॥౩౮॥ 
 
ఓం ఐం Äం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౪౦॥ 
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ఓం ఐం á4 ం నమః ॥౪౧॥ 
ఓం ఐం ¢ం నమః ॥౪౨॥ 
ఓం ఐం (∆ ం నమః ॥౪౩॥ 
ఓం ఐం >? @ËÜం నమః ॥౪౪॥ 
ఓం ఐం 2ÑΩం నమః ॥౪౫॥ 
ఓం ఐం ప4 ం నమః ॥౪౬॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౪౭॥ 
ఓం ఐం ∫4 ం నమః ॥౪౮॥ 
 
సAJ`¶ప4 శమనం Òౖ3ÌకD\D4üశJi । 
ఏవÆవ తJÇ �రDమస.™ౖJi¢-శన6 ॥౩౯॥ 
 
0%DKచ ॥౪౦॥ 
 
ÙౖవసJÜఽన[ ^ ~4 Ô[  అy$ ¢ంశ}Æ BI । 
nøO ùnమOVv ªK-D%తêÜÑπÜ మ8Zá ॥౪౧॥ 
 
ననR ÂపగృH ∞2 య!≤గరOసమOK । 
తతÉ[  -శ‹yDõ ¢-± πచలùKwz ॥౪౨॥ 
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QనరపD}á04 ణ ¤Ôణ పృœ≥తü । 
అవtరD హùyDõ Ùౖప4 Á2[ ంZ[  ≤నK1 ॥౪౩॥ 
 
భèయ-[ πశª 2âY4 1 Ùౖప4 Á2[ 1 మ8ZA1 । 
ర�[  ద-[  భ¢షDù[  ≤d˝XZøపGః ॥౪౪॥ 
 
త” Gం 0వ2ః సJ f̂  మర[ πÌ“ చ GనKః । 
Z[ వº[  KDహiషDù[  సతతం రక[ దù[ �6 ॥౪౫॥ 
 
xయశª శతKi? �Dమ-వృy$ πమనమOw । 
ûù˚ః సంస.ృ2 xè సమO¢yDమD—ù∞ 
॥౪౬॥ 
 
తతః శÜన ñ24 5ం ù•í? yDõ యâ.z1 । 
>ర[ ‹షDù[  మâ∞ః శ2>? õ} Gం తతః ॥౪౭॥ 
 
త”ఽహమ4లం ÌకGత.0హసûదOÙౖః । 
భiyDõ ZAః ·ãv Aవృfl$ ః ~4 ణ¶రãv ః ॥౪౮॥ 
 
ఓం ఐం �? @ం నమః ॥౪౯॥ 
ఓం ఐం ∫[ ం నమః ॥౫౦॥ 
ఓం ఐం fiz Ωం నమః ॥౫౧॥ 
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ఓం ఐం ™êΩం నమః ॥౫౨॥ 
ఓం ఐం <4 ం నమః ॥౫౩॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౫౪॥ 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః ॥౫౫॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం 74 ం Éం నమః ఫQ \J8 
ఇ} ఏ�ద!ఽ¶Dయః 
 
·కమO•} ¢UD}ం త≤ Ç\DమDహం m¢ । 
తÒౖ3వ చ వ:yDõ |రf GఖDం మ8Zర6 ॥౪౯॥ 
 
|Af 0≥} ¢UDతం తñ. -మ భ¢షD} । 
Qన·ªహం య≤ ,మం ¤పం కృ2J LGచü ॥౫౦॥ 
 
ర�? ంw భè‹yDõ ûz-ం 24 ణ�ర5⁄ । 
త≤ Gం ûనయః స^J  [ షD-[ πనమN ∂ర[ యః ॥౫౧॥ 
 
,G0≥} ¢UDతం తñ. -మ భ¢షD} । 
య≤’5ఖDóò* Ì“D మ8`¶ం కiషD} ॥౫౨॥ 
 
త≤హం C4 మరం ¤పం కృ2JఽసంZDయషటêద6 । 
Òౖ3ÌకDసD L2A] య వ:yDõ మ8Zర6 ॥౫౩॥ 
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C4 మ•} చ Gం Ì�స[ ≤  [ షDù[  సరJతః । 
ఇత] ం య≤ య≤ `¶ ≤న‘2]  భ¢షD} ॥౫౪॥ 
 
త≤ త≤వtADహం కiyDమDiసఙ̆య6 ॥౫౫॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
0KDః Z[ }Aô »̂ �ద!ఽ¶Dయః 
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≤Jద!ఽ¶Dయః 
 
¶Dన6 
 
ఓం ¢|D≤R మసమప4 Cం మృగప}సËన± w] 2ం ,ష5ం	 
క-D˚ః కరKలZట¢లసద± \[ ˚AÄ¢26 । 
హóò[ శªక4 గ≤wZట¢oUం·ªపం ‚ణం తర° zం 
yC4 5మన{}.�ం శoధAం |Af ం }4 ñ24 ం భ® ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ఈం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౬॥ 
 
ఓం 0%DKచ ॥౧॥ 
 
ఏ˚ః స[ Ùౖశª Gం ùతDం  [ షDÜ యః సGLతః । 
త\Dహం సక{ం `¶ం శమ‹yDమDసంశయ6 ॥౨॥ 
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మäãv టభ-శం చ మLyZరjతన6 । 
>ర[ ‹షDù[  ; తదJదJధం nమOùnమO—ః ॥౩॥ 
 
అష$ GDం చ చ£రR ·Dం నవGDం „ౖక…తసః । 
!4 షDù[  „ౖవ ; భ�[ π మమ G8త.πûత[ మ6 ॥౪॥ 
 
న Üyం |షËృతం í9ª|R షËృ”2]  న hపదః । 
భ¢షD} న ≤iద4 πం న „ౖ_ష$ ¢—జన6 ॥౫॥ 
 
శ£4 WD న భయం తసD దZD” K న Aజతః । 
న శ\* నల”új⁄ క≤Á⁄ సమO¢షD} ॥౬॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ~4 ం నమః ॥౮॥ 
ఓం ఐం Ï4 ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం ©ం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం k4 ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం హం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం సః నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం …ం నమః ॥౧౪॥ 
ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౧౫॥ 
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ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౧౬॥ 
 
త\.న. »̂ త-.8త.πం పRతవDం సGLÒౖః । 
!4 తవDం చ స≤ భ�[ π పరం సJస[ πయనం L త⁄॥౭॥ 
 
ఉపసAf న∑yంZ[  మ8G•సûదOK1 । 
త= }4 ¢ధû2êతం G8త.πం శమ;న.మ ॥౮॥ 
 
యÒౖ3తతêఠDÜ సమD≤ ùతDGయతñ మమ । 
స≤ న త©Jø�? πõ \ùôధDం తత4  Æ w] త6 ॥౯॥ 
 
బÅప4 ≤ñ ß∞Çమ∏ô�^D మEతÑ_ । 
సరJం మ »̂ తచªiతûhªరDం ·4 వDÆవ చ ॥౧౦॥ 
 
∞న2ఽ∞న2 KS బÅß∞ం త= కృ26 । 
ప4 tí? yDమDహం (4 2D వLôEమం త=కృత6 ॥౧౧॥ 
 
శర2Ëü మ8ß∞ í4యÜ Ç చ Ki? > । 
త\Dం మ »̂ త-.8త.πం n4 2J భí[ సమùJతః ॥౧౨॥ 
 
సAJ`¶¢ù’.¥[  ధన¶నDసమùJతః । 
మâ´D మతêΩ\0న భ¢షD} న సంశయః ॥౧౩॥ 
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n4 2J మ »̂ త-.8త.πం త= Ÿతêత[ యః nCః । 
పAక4 మం చ B0± g ∞యÜ ùరOయః QG1 ॥౧౪॥ 
 
iపవః సఙ̆యం Çù[  క{Dణం ŸపపదDÜ । 
ననR Ü చ Xలం Qం\ం G8త.πం మమ శృణJ26 
॥౧౫॥ 
 
·ù[ కర.ë సరJత4  త= |ఃసJపôదరïñ । 
గ4 హ(YZ ŸY4 Z G8త.πం శృ&Çన.మ ॥౧౬॥ 
 
ఓం ఐం ±∆ ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం ఆం నమః ॥౧౮॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం ≤4 ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం fi∆ ం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః ॥౨౬॥ 
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ఉపసAf ః శమం Çù[  గ4 హ(Yశª ≤’5ః । 
|ఃసJపôం చ నృ˚రR ృష$ ం ZసJపôûప∞యÜ ॥౧౭॥ 
 
`లగ4 8˚x2-ం `{-ం ·ù[ �రక6 । 
సTh త"0 చ నృ5ం »̂ t4 కరణûత[ మ6 ॥౧౮॥ 
 
|రJృ2[ -మ∑y5ం బల8ùకరం పర6 । 
ర¥? xతS·h-ం పఠ-0వ -శన6 ॥౧౯॥ 
 
సరJం మ »̂ త-.8త.πం మమ సùô:�రక6 । 
పnQyêరh π≠Äౖశª గన± ¿Äౖస[ Öత[ »̂ ః ॥౨౦॥ 
 
¢~4 5ం WజLౖúz »̂ ః ¡4 è&«» రహiôశ6 । 
అLౖDశª ¢¢tౖúOïv ః ప4 ≤LౖరJతÑ^ణ Ç ॥౨౧॥ 
 
(4 }^. í4యÜ \w.1 Zకృ£ÑచiÜ n4 Ü । 
n4 తం హర} ~~ù త=ఽఽúగDం ప4 యచl} ॥౨౨॥ 
 
ర�? ం కú} xÜWD జన.-ం >ర[ నం మమ । 
B0± g చiతం యñ. |ష$ ™ౖతDùబరz ణ6 ॥౨౩॥ 
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తw.ãlΩÜ Ùౖiకృతం భయం Qం\ం న ∞యÜ । 
By.˚ః Z[ త— Çశª Çశª బ4 హ.i? ˚ః కృ2ః 
॥౨౪॥ 
 
బ4 హ.5 చ కృ2\[ Z[  ప4 యచlâ[  nCం మ}6 । 
అరbD ~4 న[ ^ KS ≤K∏ôపiKiతః ॥౨౫॥ 
 
దZD˚AJ వృతః îñD గృ≈” KS శ£4 ˚ః । 
wంహKDj4 âÇ” K వñ K వనహw[ ˚ః ॥౨౬॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం ≥∆ ం నమః ॥౨౮॥ 
ఓం ఐం ”4 ం నమః ॥౨౯॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౩౦॥ 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౩౧॥ 
ఓం ఐం ఐం నమః ॥౩౨॥ 
ఓం ఐం Ô4 ం నమః ॥౩౩॥ 
ఓం ఐం Û4 ం నమః ॥౩౪॥ 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః ॥౩౫॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౩౬॥ 
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A∞*  X4 0± న hజ* ¡[  వëD బన± గ”ఽS K । 
ఆ≥i› ” K KÜన w] తః ¡Ü మ8ర› _ ॥౨౭॥ 
 
పత£Ñ hS శÄ* g సTf ΩÆ భృశ≤’b । 
సAJ`¶Z ˇAZ _ద-భDiR ”ఽS K ॥౨౮॥ 
 
స.ర1 మ »̂ తచªiతం నú û…Dత సఙË7⁄ । 
మమ ప4 CK}Ñం8≤D దసD‘ Ùౖiణస[ = ॥౨౯॥ 
 
ÛA0వ ప{యñ[  స.రతశªiతం మమ ॥౩౦॥ 
 
ఋ#’Kచ ॥౩౧॥ 
 
ఇ£D�[ Ö \ భగవt చë' � చణ' ¢క4G ॥౩౨॥ 
పశD2Æవ 0K-ం తÒౖ3Kన[ ర–యత । 
ÜఽS 0K ùAతTËః \J:�AనD= QA ॥౩౩॥ 
 
యజ* Cగmజః స^J చX4 iJùహ2రయః । 
™ౖ2Dశª 0KD ùహÜ nÆO 0వiC B: ॥౩౪॥ 
 
జY©JధJంwù తw.1 మEI4 ఽ£ల¢క4 Æ । 
ùnÆO చ మ8≥^D ∑yః ~2లGయBః ॥౩౫॥ 
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ఏవం భగవt 0≥ \ ù2DS Qనః Qనః । 
స∂Oయ X’Ü xప జగతః పi~లన6 ॥౩౬॥ 
 
ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౩౭॥ 
ఓం ఐం …ం నమః ॥౩౮॥ 
ఓం ఐం J4 ం నమః ॥౩౯॥ 
ఓం ఐం (∆ ం నమః ॥౪౦॥ 
ఓం ఐం �? ం నమః ॥౪౧॥ 
 
ఓం యం యం యం రం రం రం ఠం ఠం ఠం ఫQ \J8 
ఇ} ≤Jద!ఽ¶Dయః 
 
త«» తº.హDÜ ¢శJం óౖవ ¢శJం ప4 ∫యÜ । 
\ ÇÁ2 చ ¢∞* నం £y$  ఋ©± ం ప4 యచl} ॥౩౭॥ 
 
KDప[ ం త«» తతÑకలం బ4 8.ణ' ం మâ®శJర । 
మ8�{D మ8�ü మ8G•సJ¤పÇ ॥౩౮॥ 
 
óౖవ �ü మ8G• óౖవ సృ#$ రOవతD∞ । 
w] }ం కú} x2-ం óౖవ �ü స-తz ॥౩౯॥ 
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భవ�ü నృ5ం óౖవ ల>? @రJృ©± ప4 ≤ గృH । 
óౖKC_ త=ల>? @iJ-·—ప∞యÜ ॥౪౦॥ 
 
Z[ 2 స∂ê;2 Q{ౖê¤± పగ-± ©˚స[ =। 
ద≤} ¢త[ ం Q24 ంశª మ}ం ధ^. గ}ం nC6 ॥౪౧॥ 
 
ఓం 
 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
ఫలZ[ }Aôమ ≤Jద!ఽ¶Dయః 
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త4 —ద!ఽ¶Dయః	 
 
¶Dన6 
 
ఓం `{రËమణ' {C\ం చ£AÓ?ం }4 Ìచ-6 । 
~·GËశవA,tA± రయz[ ం oKం భ® ॥ 
 
ఓం ఐం â4 ం నమః ॥౧॥ 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః ॥౨॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౩॥ 
ఓం ఐం ఔం నమః ॥౪॥ 
ఓం ఐం 84 ం నమః ॥౫॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౬॥ 
ఓం ఐం ·4 ం నమః ॥౭॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౮॥ 
 
ఓం ఋ#’Kచ ॥౧॥ 
 
ఏతÜ[  కœతం xప 0≥G8త.πûత[ మ6 । 
ఏవం ప4 CK \ 0≥ య;దం ¶రDÜ జగ⁄ ॥౨॥ 
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¢≤D తæౖవ í4యÜ భగవ©Jg› GయÇ । 
తÇ తJÆష ÙౖశDశª తæౖKñD ¢_íనః ॥౩॥ 
 
øహDñ[  øL2Vv ªవ øహÆషDù[  hప^ । 
2ûÄౖL మ8Aజ శరణం పరÆశJ•6 ॥౪॥ 
 
ఆA:2 óౖవ నృ5ం WగసJAf పవరf ≤ ॥౫॥ 
 
GరËb' య ఉKచ ॥౬॥ 
 
ఇ} తసD వచః n4 2J Zరథః స నA:పః ॥౭॥ 
 
ప4 ëపతD మ8Cగం తమృ#ం సంoతవ4 త6 । 
ùiJÿ› ఽ}మమÜJన A∞Dపహరbన చ ॥౮॥ 
 
ఓం ఐం (∆ ం నమః ॥౯॥ 
ఓం ఐం Éం నమః ॥౧౦॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౧॥ 
ఓం ఐం >4 ం నమః ॥౧౨॥ 
ఓం ఐం q∆ ం నమః ॥౧౩॥ 
ఓం ఐం >∆ ం నమః ॥౧౪॥ 
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ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౧౫॥ 
ఓం ఐం (∆ ం నమః ॥౧౬॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౧౭॥ 
ఓం ఐం ∆̂ ం నమః ॥౧౮॥ 
 
జYమ సదDస[ పÄ స చ Ùౖ!D మ8ûñ । 
సనR రï-ర] మGÓÇ న¿QÅనసంw] తః॥౯॥ 
 
స చ ÙౖశDస[ పÄ[ Ô 0≥∫క[ ం పరం జప1 । 
Œ తw.1 QÅñ 0KDః కృ2J ∂i[ ం మ≈మÀ6 
॥౧౦॥ 
 
అరz 5ం చక4 £స[ \Dః Qషê≠~∏ôతరêKౖః । 
ùA8á య28á తన.నÉË సGLŒ ॥౧౧॥ 
 
దద£É[  బÅం „ౖవ ùజY24 సృ‚í? త6 । 
ఏవం సGAధయ”w* ˚రJuò? రD2త.ºః ॥౧౨॥ 
 
పi£y$  జగ≤± t4  ప4 తDèం ~4 హ చë' � ॥౧౩॥ 
 
0%DKచ ॥౧౪॥ 
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య2êΩర] πÜ తJÇ xప తJÇ చ XలననR న । 
మత[ స[ 2êΩపD2ం సరJం పi£y$  ద≤õ త⁄ ॥౧౫॥ 
 
GరËb' య ఉKచ ॥౧౬॥ 
 
త” వ_4  నృ¡ AజDమ¢భ4 ంశDనDజన.ù । 
అÒౖ3వ చ ùజం AజDం హతశ£4 బలం బ{⁄ ॥౧౭॥ 
 
 ఽS ÙౖశDస[ ” ∞* నం వ_4  ùiJణ› Gనసః । 
మÆతDహõ} ~4 జ* ః సఙf ¢pD}�రక6 ॥౧౮॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః ॥౧౯॥ 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః ॥౨౦॥ 
ఓం ఐం ]4 ం నమః ॥౨౧॥ 
ఓం ఐం J4 ం నమః ॥౨౨॥ 
ఓం ఐం (4 ం నమః ॥౨౩॥ 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౨౪॥ 
ఓం ఐం ∫ం నమః ॥౨౫॥ 
ఓం ఐం 74 ం నమః ॥౨౬॥ 
ఓం ఐం á∆ ం నమః ॥౨౭॥ 
ఓం ఐం úం నమః ॥౨౮॥ 
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0%DKచ ॥౧౯॥ 
 
సJPౖêరE˚రôృపÜ సJం AజDం ~4 పÑπÜ భK1 ॥౨౦॥ 
 
హ2J ißనసq Åతం తవ తత4  భ¢షD} ॥౨౧॥ 
 
మృతశª xయః సGêΩపD జన. 0K©JవసJతః ॥౨౨॥ 
 
\వi› ¥ -మ మâరOK1 x¢ భ¢షD} ॥౨౩॥ 
 
ÙౖశDవరD తJÇ యశª వúఽస.”[ ఽ˚K9lతః ॥౨౪॥ 
 
తం ప4 యhlõ సంw™ò± π తవ ∞* నం భ¢షD} ॥౨౫॥ 
 
GరËb' య ఉKచ ॥౨౬॥ 
 
ఇ} ద2[ Ö త— R̂ ≥ య=˚ల#తం వర6 ॥౨౭॥ 
 
బxKన[ iz2 స÷D భ�[ π 2CDమ˚g$ 2 । 
ఏవం 0KD వరం ల ±̀ Ö Zరథః è}4 యర? భః ॥౨౮॥ 
 
ఓం ఐం ఓం నమః ॥౨౯॥ 
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ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
ఇ} త4 —ద!ఽ¶Dయః 
 
∫ADజ° న. సG\దD \వi› రO¢2 మâః ॥౨౯॥ 
 
ఏవం 0KD వరం ల ±̀ Ö Zరథః è}4 యర? భః । 
∫ADజ° న. సG\దD \వi› రO¢2 మâః ॥ 
 
>∆ ం ఓం 
ఇ} 74GరËb' యQAb \వi› “ మనJన[ ^ 0≥G8Ü.π 
ZరథÙౖశD—రJరప4 ≤నం -మ త4 —ద!ఽ¶Dయః 
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·¡≤± ర మన* ః	 
ఓం ≈4 ం >∆ ం 74 ం �4 ం >4 ం చë' �0ÙౖD ·ప-·âగ4 హం	 
X’ X’ \J8 ॥ 
 
ఉtËలన మన* ః	 
ఓం 74 ం >∆ ం ≈4 ం సప[ శ} చë' “ ఉtËలనం	 
X’ X’ \J8 ॥ 
 
మృతసం¸వz మన* ః	 
ఓం ≈4 ం ≈4 ం వం వం ఐం ఐం మృతసం¸వù ¢0D 
మృతû2] ప—2] పయ >4 ం ≈4 ం ≈4 ం వం \J8 ॥ 
 
·ప¢øచనమన* ః 
ఓం 74 ం 74 ం >∆ ం Jం ఓం ఐం ¥? భయ øహయ ఉtËలయ 
ఉtËలయ ఉtËలయ ఠం ఠం ॥ 
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అథ నKర› ¢:ః 
 
74 గణప}ర° య} 
 
ఓం అసD 74 నKర› మన* సD బ4 హ.¢g› ’≤4  ఋషయః 
Yయ£4 π#› గâg$ భశl-R ంw 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 0వ2ః ఐం +జం ≈4 ం 
శí[ ః >∆ ం >లకం 74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt (4 తD ]̂  
నKర› wద± π ]̂  జÔ ¢ù—గః । 
 
ఋyD©-Dసః 
 
ఓం బ4 హ.¢g› ’ద4 ఋ#WD నమః	 
 
Yయ£4 π#› గâg$ ' ఛºR WD నమః	 
 
మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt0వ2WD నమః 
 
ఐం +∞య నమః 
 
≈4 ం శక[; నమః 
 
>∆ ం >ల�య నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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కర-Dసః 
 
ఓం ఐం అGf yÍ CDం నమః	 
 
ఓం ≈4 ం తర° zCDం \J8 
 
ఓం >∆ ం మధDGCDం వషQ 
 
ఓం hû5' «»  అ-õ�CDం ?ం 
 
ఓం ¢…ª కùషÍ �CDం `షQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
కరతలకరపృyÍ CDం అ\* య ఫQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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హృదÇ©-Dసః 
 
ఓం ఐం హృదÇయ నమః	 
 
ఓం ≈4 ం oరÄ \J8	 
 
ఓం >∆ ం oU«»  వషQ 
 
ఓం hû5' «»  కవhయ ?ం 
 
ఓం ¢…ª ñత4 త4 Çయ `షQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª	 
కరతలకరపృyÍ CDం అ\* య ఫQ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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అèర-Dసః 
 
ఓం ఐం నమః	 
 
ఓం ≈4 ం నమః 
 
ఓం >∆ ం నమః 
 
ఓం hం నమః 
 
ఓం ûం నమః 
 
ఓం Yం నమః	 
 
ఓం «» ం నమః 
 
ఓం ¢ం నమః 
 
ఓం …ం నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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©Tôπసః 
 
ఓం ఐం ఉ¿„ౖD నమః	 
 
ఓం ≈4 ం ~4 „ౖD నమః 
 
ఓం >∆ ం దí? 5«»  నమః	 
 
ఓం hû5' «»  ప4 t„ౖD నమః 
 
ఓం ¢…ª KయÙౖD నమః	 
 
ఓం ఐం ఐ·LౖD నమః	 
 
ఓం ≈4 ం అIô«» D నమః	 
 
ఓం >∆ ం LౖరృÒౖD నమః 
 
ఓం hû5' «»  ఊA± Ö«»  నమః 
 
ఓం ¢…ª x »̂ D నమః 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
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¶Dన6 
 
ఓం ఖడf ం చక4 గ0ghపపijklలం mn&' ం oరః 
శఙq ం సనR ధtం కuv w* నయ-ం సAJఙf xyవృ26 । 
z{శ.|D}GసD~దదశ�ం Ä_ మ8�Å�ం 
ÇమÉ[ తÑÖSÜ హá కమలà హâ[ ం మäం  
ãv టభ6 ॥ 
 
అèస4 కêరnం గ0gXÅశం పద.ం ధâః Xë' �ం 
దణ' ం శí[ మwం చ చర. జలజం ఘ5$ ం ZACజన6 । 
îలం ~శZదరïñ చ దధtం హóò[ ః ప4 స-ôన-ం 
Ä_ óౖiభమiR zõహ మ8ల>? @ం సúజw] 26 ॥ 
 
ఘ5$ îలహ{ù శఙq ûసü చక4 ం ధâః \యకం 
హ\[ †ò° రR ధtం ఘ-న[ ¢లసPl2ంn£లDప4 C6 । 
§•0హసûదOKం }4 జగ2G¶రx2ం మ8- 
ßAJమత4  సరసJtమâభ® nGO©™ౖ2DiR z6 ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం అèGÅ�«»  నమః 
 
ఓం Gం Gü మ8G; సరJశí[ సJ¤Së । 
చ£రJరf స[ Ö‹ నDస[ స[ \.ñ. w©± ≤ భవ ॥ 
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ఓం అ¢ఘôం X’ Gü తJం గృ8› õ దí? b క^ । 
జప�ü చ wద± πర] ం ప4 fiద మమ wద± ; ॥ 
 
ఓం అèG{:పత; Zw©± ం 0L 0L 
సరJమ-* ర] \:ù \ధయ \ధయ సరJw©± ం పiకలêయ 
పiకలêయ Æ \J8 ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
 
ఓం ‚8D}‚హDÂ(*  తJం గృ85స.తËృతం జప6 । 
w©± రOవ£ Æ 0¢ తJతêΩ\≤న.HశJi ॥ 
 
 
 
¢ù—గః 
 
ప4 థమమధDøత[ మచi24 5ం బ4 8.¢g› ’≤4  ఋషయః 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 0వ2ః 
Yయ£4 π#› గâg$ భశl-R ంw న-R ·కంభ•,Cః శక[యః 
రక[ దù[ �|Af  C4 మúD +∞ù అ∏ôKB∫ADస[ 2[ Öù 
ఋగDÊః\మ_≤ ¶D-ù సకల�మ-wద± ; 
74 మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJt	 
(4 తD ]̂  జÔ ¢ù—గః । 
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కర-Dసః 
 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః అGf yÍ CDం నమః ॥౧॥ 
 
ఓం ఐం k4 ం నమః తర° zCDం నమః ॥౨॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం నమః మధDGCDం నమః ॥౩॥ 
 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః అ-õ�CDం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం É» ôం నమః కùషÍ �CDం నమః ॥౫॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః కరతలకరపృyÍ CDం నమః ॥౬॥ 
 
ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= । 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶ అGf yÍ CDం నమః 
॥౧॥ 
 
ఓం îüన ~L º 0¢ ~L ఖÑf న hõÓ“ । 
ఘ5$ సJñన నః ~L hప∞DùఃసJñన చ తర° zCDం 
నమః ॥౨॥ 
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~4 hDం రè ప4 thDం చ చë' “ రè దí? b । 
C4 మb-త.îలసD ఉత[ ర\Dం తÅశJi మధDGCDం 
నమః ॥౩॥ 
 
ఓం ÉGDù Çù ¤~ë Òౖ3Ì“D ¢చరù[  Ü । 
Çù hతDన[ ˇAë Òౖ ర�? \.ంస[ = mవం	 
అ-õ�CDం నమః ॥౪॥ 
 
ఓం ఖడf îలగ≤¿ù Çù h\* ù ÜఽõÓ“ । 
కరపల∆ వస:f ù Òౖర\.1 రè సరJతః	 
కùషÍ �CDం నమః ॥౫॥ 
 
ఓం సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü	 
కరతలకరపృyÍ CDం నమః ॥౬॥ 
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హృదÇ©-Dసః 
 
ఓం ఐం ∫∆ ం నమః హృదÇయ నమః ॥౧॥ 
 
ఓం ఐం k4 ం నమః oరÄ \J8 ॥౨॥ 
 
ఓం ఐం >4 ం నమః oU«»  వషQ ॥౩॥ 
 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః కవhయ ?ం॥౪॥ 
 
ఓం ఐం É» ôం నమః ñత4 త4 Çయ `షQ ॥౫॥ 
 
ఓం ఐం î4 ం నమః అ\* య ఫQ ॥౬॥ 
 
ఖdf z îÅz ˇA గ©z చí4 & త= । 
శaq z hSz `ణmn&' పijB¶	 
హృదÇయ నమః ॥౧॥ 
 
ఓం îüన ~L º 0¢ ~L ఖÑf న hõÓ“ । 
ఘ5$ సJñన నః ~L hప∞DùఃసJñన చ oరÄ \J8 
॥౨॥ 
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~4 hDం రè ప4 thDం చ చë' “ రè దí? b । 
C4 మb-త.îలసD ఉత[ ర\Dం తÅశJi oU«»  వషQ 
॥౩॥ 
 
ఓం ÉGDù Çù ¤~ë Òౖ3Ì“D ¢చరù[  Ü । 
Çù hతDన[ ˇAë Òౖ ర�? \.ంస[ = mవం కవhయ 
?ం ॥౪॥ 
 
ఓం ఖడf îలగ≤¿ù Çù h\* ù ÜఽõÓ“ । 
కరపల∆ వస:f ù Òౖర\.1 రè సరJతః ñత4 త4 Çయ `షQ 
॥౫॥ 
 
ఓం సరJసJ¤Ô స^J∑ సరJశí[ సమùJÜ । 
భ;భD\* L º 0¢ | f̂  0¢ నøఽZ[  Ü అ\* య ఫQ 
॥౬॥ 
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¶Dన6 
 
ఓం ¢|D≤R మసమప4 Cం మృగప}సËన± w] 2ం ,ష5ం	 
క-D˚ః కరKలZట¢లసద± \[ ˚AÄ¢26 । 
హóò[ శªక4 గ≤wZట¢oUం·ªపం ‚ణం తర° zం 
yC4 5మన{}.�ం శoధAం |Af ం }4 ñ24 ం భ® ॥ 
 
ఓం 
ఇ} 74  తన* |Af సప[ శt ¢ù—గ -Dస ¶D-© 
 
 
 
  
 

  



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 220 

ఋIJ÷క[ ం 0≥∫క[ 6 
 
ఓం అహం ’04 ˚రJZ˚శªAమDహG©ÒౖD’త 
¢శJ0Ùౖః । 
అహం õ24 వ’ÿC yభర.πహõ-R Ωcô అహమoJºC 
॥౧॥ 
 
అహం  మGహనసం yభర.πహం తJy$ రûత 
ßషణం భగ6 । 
అహం ద¶õ ద4 ¢ణం హ¢ష.Ü Z~4 _D యజG-య 
ZనJÜ ॥౨॥ 
 
అహం As$ Ω సఙf మz వ∫-ం Áí£s ప4 థG 
య;*Ç-6 । 
2ం G 0K వDదäః Q’24  xi\] 24 ం 
xరDπ_శయz[ 6 ॥౩॥ 
 
మÇ   అనôమ}[  — ¢పశD}	 
యః ~4 ë} య ఈం శృÿ£Dక[ 6 । 
అమన[ ‘ Gం త ఉపí?యù[ 	 
n4 : n4 త శ4 ©± వం Ü వ≤õ ॥౪॥ 
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అహÆవ సJయõదం వ≤õ Êష$ ం 0_˚’త 
Gâfl˚ః । 
యం �మ; తం తûగ4 ం కృÿõ తం బ4 8.ణం 
తమృ#ం తం ZÆ¶6 ॥౫॥ 
 
అహం ’≤4 య ధâA తºõ బ4 హ.©Jfl శర_ హన[ K  
ఉ । 
అహం జ-య సమదం కృÿమDహం ≤DKపృœ≥ ఆ 
¢_శ ॥౬॥ 
 
అహం Z_ SతరమసD ∂ర± 1 మమ —ùరపÑÖన[ ః 
సû04  । 
త” ¢ }flÍ  mవ-â ¢!J 
2∂ం ≤Dం వర? @ÿప సêృ·õ ॥౭॥ 
 
అహÆవ Kత ఇవ ప4 KGDరభG5 mవ-ù ¢·J । 
పú ©K పర ఏ- పృœÙౖD2వt మL- సం బxవ 
॥౮॥ 
 
ఓం 
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తన* ¤పñR ≥ ∫క[ 6 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
ఓం ఐం 74 ం నమః	 
ఓం ఐం Jం నమః	 
ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
ఓం ఐం áం నమః	 
ఓం ఐం fi* ం నమః	 
ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
ఓం ఐం ß∆ ం నమః	 
ఓం ఐం Éz ం నమః	 
ఓం ఐం fi* ం నమః	 
ఓం ఐం ç∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
ఓం ఐం Éం నమః	 
ఓం ఐం qం నమః	 
ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ≤4 ం నమః	 
ఓం ఐం �Ñం నమః	 
ఓం ఐం >? @3ం నమః	 
ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
ఓం ఐం సËం నమః	 
ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
ఓం ఐం ∫ËÜం నమః	 
ఓం ఐం <4 ం నమః	 
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ఓం ఐం •4 ం నమః	 
ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ·ం నమః	 
ఓం ఐం ẑ ం నమః	 
ఓం ఐం ∫* ం నమః	 
ఓం ఐం ∆̂ ం నమః	 
ఓం ఐం ˆం నమః	 
ఓం ఐం సం నమః	 
ఓం ఐం qం నమః	 
ఓం ఐం JÑం నమః	 
ఓం ఐం î4 ం నమః	 
ఓం ఐం éం నమః	 
ఓం ఐం ≈ÑÜ3ం నమః	 
ఓం ఐం fiËం నమః	 
ఓం ఐం �∆ ం నమః	 
ఓం ఐం î4 ం నమః	 
ఓం ఐం హం నమః	 
ఓం ఐం ≈∆ ం నమః	 
ఓం ఐం ÏÑΩం నమః	 
ఓం ఐం 4̨ ం నమః	 
ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
ఓం ఐం Yం నమః	 
ఓం ఐం సం నమః	 
ఓం ఐం {ÑΩం నమః	 
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ఓం ఐం ¢4 ం నమః	 
ఓం ఐం \∆ ం నమః	 
ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
ఓం ఐం k4 ం నమః	 
ఓం ఐం ఓం నమః	 
ఓం ఐం fi.Üం నమః	 
ఓం ఐం 84 ం నమః	 
ఓం ఐం ఓం నమః	 
ఓం ఐం J∆ ం నమః	 
ఓం ఐం Jఁ నమః	 
ఓం ఐం నం నమః	 
ఓం ఐం \4 ం నమః	 
ఓం ఐం వం నమః	 
ఓం ఐం మం నమః	 
ఓం ఐం ˝ËÜం నమః	 
ఓం ఐం ·ం నమః	 
ఓం ఐం లం నమః	 
ఓం ఐం nౖం నమః	 
ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
ఓం ఐం áం నమః	 
ఓం ఐం ఈం నమః	 
ఓం ఐం …ం నమః	 
ఓం ఐం ˆËΩం నమః	 
ఓం ఐం ≈∆ Ωం నమః	 
ఓం ఐం >? @∆Ωం నమః	 
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ఓం ఐం ßం నమః	 
ఓం ఐం â4 ం నమః	 
ఓం ఐం á4 ం నమః	 
ఓం ఐం x4 ం నమః	 
ఓం ఐం >Ñ*ం నమః	 
 
ఇ} తన* ¤పñR ≥∫క[ 6 
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అథ తº* క[ ం 0≥∫త6 
 
నø 0ÙౖD మ80ÙౖD oK«»  సతతం నమః । 
నమః ప4 కృÒౖD భ≤4 «»  ùయ2ః ప4 ణ2ః స. 26 ॥౧॥ 
 
á≤4 «»  నø ù2D«»  §uv D ¶Òౖ3π నø నమః । 
àD2Ñ_«»  …âR ¤SKౖD ZU«»  సతతం నమః ॥౨॥ 
 
క{DKౖD ప4 ణ2ం వృ™ò± π w™ò± π Xú. నø నమః । 
LౖరృÒౖD xభృ2ం లãò? @D శAJKౖD Ü నø నమః ॥౩॥ 
 
|Af «»  |రf ~A«»  \A«»  సరJ�iKౖD । 
UDÒౖD తæౖవ కృy› «»  ≠G4 «»  సతతం నమః ॥౪॥ 
 
అ}ÉGD}á≤4 «»  న2స[ óౖD నø నమః । 
నø జగతêΩ}yÍ «»  0ÙౖD కృÒౖD నø నమః ॥౫॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ¢g› G;} శyR 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౬॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg …తñతD˚–యÜ । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౭॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg 6©± ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౮॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ù≤4 ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౯॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg X? ¶¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౦॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg MÇ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౧॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg శí[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౨॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg తృy› ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౩॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg �? ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౪॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg ∞}¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౫॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ల∞° ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౬॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ·ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౭॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg శ4 ≤± ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౮॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg �ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౧౯॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg ల>? @¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౦॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg వృ}[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౧॥ 
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Ç 0≥ సరJxÜg స.ృ}¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౨॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg దÇ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౩॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg £#$ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౪॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg Gతృ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౫॥ 
 
Ç 0≥ సరJxÜg C4 ù[ ¤Ôణ సంw] 2 । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౬॥ 
 
ఇùR ΩÇ5మ:yÍ t4  x2-ం h4üg Ç । 
xÜg సతతం తóౖD KDÄò[ π 0ÙౖD నø నమః ॥౨౭॥ 
 
Á}¤Ôణ Ç కృతÑ_Æత‰ KDపD w] 2 జగ⁄ । 
నమస[ óౖD నమస[ óౖD నమస[ óౖD నø నమః ॥౨౮॥ 
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Z[ 2 Zuv ః ßరJమ,ష$ సంశ4Çత[ = Z^ñR Ωణ ©ñg 
Ä¢2 । 
కú£ \ నః nభH£•శJ• nCù భ≤4 ణD˚హâ[  
hపదః ॥౨౯॥ 
 
Ç \మêΩతం Ÿద± త™ౖతD2SÒౖర\.˚•· చ 
Zuv రôమసDÜ । 
Ç చ స.ృ2 తత̆ణÆవ హù[  నః 
సAJప÷ భí[ ¢నమN ∂i[ ˚ః ॥౩౦॥ 
 
ఓం 
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అథ ~4 ¶ùకం రహసD6 
 
ఓం అసD 74 సప[ శtరహసDత4 యసD -Aయణ 
ఋ#రâg$ ' ఛనR ః మ8�ˆమ8ల>? @మ8సరసJ”D 
0వ2 యÖక[ ఫ{Kప[ πర] ం జÔ ¢ù—గః । 
 
AàKచ 
 
భగవనôవ2A Æ చë' �Çస[ Ö—©2ః। 
ఏÜyం ప4 కృ}ం బ4 హ.1 ప4 ¶నం వX[ మరz w॥౧॥ 
 
ఆAధDం యన.Ç 0KDః సJ¤పం ;న చ ©Jజ । 
¢:- $4 L సకలం య=వతêΩణతసD Æ ॥౨॥ 
 
ఋ#’Kచ	 
 
ఇదం రహసDం పరమమ-ZDయం ప4 చèπÜ । 
భ¥[ ఽfi} న Æ íఞªత[ KKచDం నA:ప ॥౩॥ 
 
సరJ\D≤D మ8ల>? @w* ‚5 పరÆశJ• । 
ల�? πలèπసJ¤~ \ KDపD కృతÑ_ం వDవw] 2 ॥౪॥ 
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G£Åఙf ం గ≤ం Zటం ~న~త4 ం చ yభ4 t । 
-గం Åఙf ం చ —ùం చ yభ4 t నృప ∂రR rù ॥౫॥ 
 
తప[ �ఞªనవA› C తప[ �ఞªనxష5 । 
îనDం తద4లం ÄJన ßరÇGస Üజ\ ॥౬॥ 
 
îనDం తద4లం Ìకం ¢ÌకD పరÆశJ• । 
బCర పరమం ¤పం తమ\ “వüన L ॥౭॥ 
 
\ ˚-ôఞ° నసం�· దంy$ ΩaËతవAన- । 
¢·లÌచ- -• బxవ తâమధDG ॥౮॥ 
 
ఖYf ~త4 oరఃZ¥ౖరలంకృతచ£¤O∞ । 
కబన± 8రం oర\ yC4 5 L oరఃస4 జ6 ॥౯॥ 
 
\ ¡4 Kచ మ8ల>? @ం 2మfi ప4 మ÷త[ G । 
-మ కర. చ Æ Gత R̂ L £భDం నø నమః ॥౧౦॥ 
 
2ం ¡4 Kచ మ8ల>? @\[ మfiం ప4 మ÷త[ G6 । 
ద≤õ తవ -Gù Çù కA.ë 2ù Ü ॥౧౧॥ 
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మ8GÇ మ8�ˆ మ8G• X? ¶ తృy । 
ù≤4  తృy›  „ౖక≥A �లA}4 ’R రతDÇ ॥౧౨॥ 
 
ఇGù తవ -Gù ప4 }~≤Dù కర.˚ః । 
ఏ˚ః కA.ë Ü ∞* 2J —ఽ–Ü  ఽnôÜ Zఖ6 
॥౧౩॥ 
 
2õ£D�[ Ö మ8ల>? @ః సJ¤పమపరం నృప । 
స2[ ÖZD-}n0± న ‚bñâR ప4 భం ద˛ ॥౧౪॥ 
 
అèG{GËశధA ≥5Qస[ క¶i& । 
\ బxవ వA -• -GనDóౖD చ \ ద˛ ॥౧౫॥ 
 
మ8¢≤D మ8K& Cరt K} సరసJt । 
ఆAD 4̀ ≈. �మWâ^JదగAO చ –శJ• ॥౧౬॥ 
 
అÖKచ మ8ల>? @ర.8�ˆం సరసJt6 । 
BKం జనయ2ం 0`D õµñ \Jâ¤పతః ॥౧౭॥ 
 
ఇ£D�[ Ö Ü మ8ల>? @ః ససర°  õµనం సJయ6 । 
LరణDగáO ’Áá fi* QంÉ కమ{సe ॥౧౮॥ 
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బ4 హ.1 ¢W ¢i∂ª} ¶తi2Dహ తం నర6 । 
74 ః ప0. కమü ల>? @2Dహ G2 చ 2ం w* య6 ॥౧౯॥ 
 
మ8�ˆ Cరt చ õµñ సృజతః సహ । 
ఏత—రS ¤~ë -Gù చ వ≤õ Ü ॥౨౦॥ 
 
zలకణÍ ం రక[ `?ం ∑J2ఙf ం చనR Ω∑ఖర6 । 
జనÇGస Q’షం మ8�ˆ w2ం w* య6 ॥౨౧॥ 
 
స ’ద4 ః శఙËరః \] &ః కప•R  చ }4 Ìచనః । 
త4 À ¢≤D �మWâః \ fi*  CyèA సJA ॥౨౨॥ 
 
సరసJt w* యం §•ం కృష› ం చ Q’షం నృప । 
జనÇGస -Gù త—రS వ≤õ Ü ॥౨౩॥ 
 
¢g› ః కృ ›́  హృs“! KZ0‘ జ-రR నః । 
ఉG §• సt చ&'  ZనR • ZభY oK ॥౨౪॥ 
 
ఏవం Bవతయః సదDః Q’షతJం ప4 Ô©^ । 
చX? ష.º[  â పశDù[  ñత^ఽత©J÷ జ-ః ॥౨౫॥ 
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బ4 హ.b ప4 ద˛ పtôం మ8ల>? @రôృప త4 À6 । 
’≤4 య §•ం వర≤ం KZ0Kయ చ o4య6 ॥౨౬॥ 
 
సJరÇ సహ సంxయ ¢i∑ªఽణ' మ¸జన⁄ । 
y"ద భగK1 ’ద4 స[ ‰ §AD సహ ≥రDK1 ॥౨౭॥ 
 
అణ' మWD ప4 ¶-© �రD∞తమxనôృప । 
మ8x2త.కం సరJం జగ2ÑoవరజTf మ6 ॥౨౮॥ 
 
Q¡ష ~లÇGస తల∆ �? @D సహ “శవః । 
సంజ8ర జగతÑరJం సహ §AD మHశJరః ॥౨౯॥ 
 
మ8ల>? @ర.8Aజ సరJసత[ ÖమÀశJ• । 
ùA�A చ \�A óౖవ --˚¶నభృ⁄ ॥౩౦॥ 
 
-Gన[ uv iô¤ÄౖDy -Gô -ñDన “నÁ⁄ ॥౩౧॥ 
 
ఓం 
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అథ Ùౖకృ}కం రహసD6 
 
ఋ#’Kచ 
 
ఓం }4 ‚5 2మfi 0≥ \}[ Ö> Ç }4 ë©2 । 
\ శAJ చë' � |Af  భ≤4  భగవtరDÜ ॥౧॥ 
 
—గù≤4  హ^’�[  మ8�ˆ తø‚5 । 
మäãv టభ-·ర] ం Çం £y$ KûÓ∞సనః ॥౨॥ 
 
దశవ�*  దశm∞ దశ~≤ఞ° నప4 C । 
¢·లÇ AజG- }4 ంశÌ∆ చనGలÇ ॥౩॥ 
 
ZiరదR శనదంy$ Ω \ ,మ¤~S xõప । 
¤పÉCగD �z[ -ం \ ప4 }yÍ  మ8o4యః ॥౪॥ 
 
ఖడf `ణగ≤îలచక4 శఙq mnë' భృ⁄ । 
పiఘం �’.కం 7ర? ం ù!ªπత|4 :రం దÇ ॥౫॥ 
 
ఏy \ Ùౖష› ≥ GÇ మ8�ˆ |రతDÇ । 
ఆA:2 వ7XAD⁄ ß∞క’[ శªAచర6 ॥౬॥ 
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సరJ0వశ•^W Çఽఽ¢¤O2õతప4 C । 
}4 ‚5 \ మ8ల>? @ః \�? న.LషమiR z ॥౭॥ 
 
∑J2న- zలm∞ Z∑Jతస[ నమణ' { । 
రక[ మ¶D రక[ ప≤ zలజîh ’’న.≤ ॥౮॥ 
 
ZÁత4 జఘ- Áత4 G{DమÓర¢xష5 । 
Á24 âüప- �ù[ ¤పÉCగD·Åz ॥౯॥ 
 
అy$ దశm∞ ß∞D \ సహస4 m∞ సt । 
ఆB¶నDత4  వèπñ[  దí? 5ధఃకరక4G⁄ ॥౧౦॥ 
 
అèG{ చ కమలం `ÿఽwః XÅశం గ≤ । 
చక4 ం }4 îలం పరnః శîq  ఘ5$  చ ~శకః ॥౧౧॥ 
 
శí[ రR ణ' శªర. hపం ~న~త4 ం కమణ' bః । 
అలంకృతm∞Æ˚ABtౖఃకమ{స-6 ॥౧౨॥ 
 
సరJ0వమÀ˝·ం మ8ల>? @õGం నృప । 
ßజ;తÑరJÌ�-ం స 0K-ం ప4 mరO_⁄ ॥౧౩॥ 
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§•08తÑûÛO2 Ç సÒò[ Öక‚5శ4Ç । 
\�? తÑరసJt ¡4 �[  nGOZర ùబiz & ॥౧౪॥ 
 
దÇ hష$ m∞ `ణûసü îలచక4 భృ⁄ । 
శఙq ం ఘ5$ ం {ఙf లం చ �’.కం వZ¶:ప ॥౧౫॥ 
 
ఏy స∂ê;2 భ�[ π సరJజ* తJం ప4 యచl} । 
ùnమOమœz 0≥ nGOZరùబiz & ॥౧౬॥ 
 
ఇ£D�[ ù సJ¤~ë ∂•[ -ం తవ ~i] వ । 
ఉ~సనం జగ-.£ః పృథY\ం ù·మయ ॥౧౭॥ 
 
మ8ల>? @రD≤ ß∞D మ8�ˆ సరసJt । 
దí? ÿత[ ర—ః ß®D పృషÍ ” õµనత4 య6 ॥౧౮॥ 
 
¢i9ªః సJరÇ మWD ’÷4  §AD చ దí? b । 
KÆ ల�? @D హృs“శః Qర” 0వ2త4 య6 ॥౧౯॥ 
 
అy$ దశm∞ మWD KÆ h\D ద·న- । 
దí? bఽష$ m∞ ల>? @ర.హt} సమరª;⁄ ॥౨౦॥ 
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అy$ దశm∞ „ౖy య≤ ß∞D నA:ప । 
ద·న- hష$ m∞ దí? ÿత[ ర—స[ ≤ ॥౨౧॥ 
 
�లమృ]D చ స∂êíD సAJiష$ ప4 ·న[ ; । 
య≤ hష$ m∞ ß∞D nGOZరùబiz & ॥౨౨॥ 
 
నK\Dః శక[యః ß∞Dస[ ≤ ’ద4 ¢-య< । 
నø 0KD ఇ}  [ Òౖ3ర.8ల>? @ం సమరª;⁄ ॥౨౩॥ 
 
అవ2రత4 ÇAªÇం  [ త4 మ-* స[ ≤శ4Çః । 
అy$ దశm∞ „ౖy ß∞D మLషమiR z ॥౨౪॥ 
 
మ8ల>? @ర.8�ˆ óౖవ ¡4 �[  సరసJt । 
ఈశJ• QణD~~-ం సరJÌకమHశJ• ॥౨౫॥ 
 
మLyన[ క• ;న ß;2 స జగతêΩmః । 
ßజ;జ° గ2ం ¶t4 ం చë' �ం భక[ వతÑ{6 ॥౨౬॥ 
 
అరh π©˚రలం�uv రf న± Q{ౖêస[ =èÒౖః । 
≠Äౖ•R Äౖశª Lౖ_™ౖDAô-భèπసమùJÒౖః ॥౨౭॥ 
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’:A“[ న బÅ- GంÄన ZరÇ నృప । 
(బÅGం\© ß®యం ¢ప4 వA° π మ;i2 ॥౨౮॥ 
 
Üyం íల ZAGంóౖúô�[  ß∞ నృప కJÁ⁄ ।) 
ప4 5Gచమz;న చనR ñన Zగù± - ॥ 
 
సక¤êuv శª 2∂ÓPౖరOí[ CవసమùJÒౖః । 
KమCIఽగ4 ” 0KDolనô7ర? ం మ8Zర6 ॥౨౯॥ 
 
ßజ;న.Lషం ;న ~4 ప[ ం సBజD˝శÇ । 
దí? b Qరతః wంహం సమగ4 ం ధర.˝శJర6 ॥౩౦॥ 
 
Kహనం ßజ;0R KD ధృతం ;న చAచర6 । 
XADచª స[ వనం –Gంస[ \D ఏ�గ4 Gనసః ॥౩౧॥ 
 
తతః కృ2ఞ° Å¤O2J Z[ ≥త చiÒౖi »̂ ః । 
ఏ“న K మధDÆన Lౖ“ñతర—iహ ॥౩౨॥ 
 
చi2ర± ం £ న జÔజ° ప9lద4 మKQôÇ⁄ । 
ప4 దí? 5నమ\ËA1 కృ2J ∂i± _ కృ2ఞ° Åః ॥౩౩॥ 
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èGప;జ° గ≤± t4 ం û?’.?రతùR Ωతః । 
ప4 }!∆ కం చ Ê?Ç2êయసం }లసiêy ॥౩౪॥ 
 
Ê?Ç”Ñ[త4 మLò* AJ చë' �«»  nభం హ¢ః । 
x— -మప™ౖ R̂ ≥ం ßజ;£ÑసGLతః ॥౩౫॥ 
 
ప4 యతః ~4 ఞ° Åః ప4 హJః ప4 ణGDúపD hత.ù । 
ZÁరం Cవ;¿·ం చë' �ం తన.— భ_⁄ ॥౩౬॥ 
 
ఏవం యః ßజ;దO�[ π ప4 తDహం పరÆశJ•6 । 
m�[ Ö WY1 య=�మం 0≥\BజDGQôÇ⁄ 
॥౩౭॥ 
 
— న ßజయÜ ùతDం చë' �ం భక[ వతÑ{6 । 
భfi.కృ2DసD Q5Dù ùరR HతêరÆశJ• ॥౩౮॥ 
 
త\.]êజయ x~ల సరJÌకమHశJ•6 । 
యÖ“[ న ¢¶ñన చë' �ం ZఖGపÑπw ॥౩౯॥ 
 
ఓం 
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అథ ∂i[ రహసD6	 
 
ఋ#’Kచ 
 
ఓం న-R  భగవt -మ Ç భ¢షD} ననR ∞ । 
Z[ 2 \ ß;2 భ�[ π వ7XADజ° గత4 య6 ॥౧॥ 
 
కన¥త[ మ�ù[ ః \ Z�ù[ కన�మÓA । 
0≥ కనకవA› C కన¥త[ మxష5 ॥౨॥ 
 
కమ{GËశ~·†ò° రలంకృతచ£’O∞ । 
ఇùR A కమ{ ల>? @ః \ 74  ’�.ûÓ∞స- ॥౩॥ 
 
Ç రక[ దù[ � -మ 0≥ ¡4 �[  మÇనఘ । 
త\Dః సJ¤పం వ�? πõ శృ& సరJభÇపహ6 ॥౪॥ 
 
ర�[ మÓA రక[ వA›  రక[ సAJఙf xష5 । 
ర�[ B¶ రక[ ñ24  రక[ “·},ష5 ॥౫॥ 
 
రక[ tèõనU రక[ దశ- రక[ దù[ � । 
ప}ం -•Kâర�[  0≥ భక[ ం భ®జ° న6 ॥౬॥ 
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వZWవ ¢·{ \ ZÆ’Bగలస[ z । 
¿áh  లGÓవ}∫] # 2వtవ మºహá ॥౭॥ 
 
కరË·వ}�e[  Œ సAJననR ప—ù– । 
భ�[ 1 సGêయ;0R ≥ సరJ�మ|∏ స[ e ॥౮॥ 
 
ఖడf ం ~త4 ం చ ûసలం {ఙf లం చ yభi[  \ । 
ఆUD2 రక[ hû5'  0≥ —IశJ•} చ ॥౯॥ 
 
అనÇ KDప[ మ4లం జగ2Ñoవరజఙf మ6 । 
ఇGం యః ßజ;దO�[ π స KD¡ô} చAచర6 
॥౧౦॥ 
 
(m�[ Ö WY1 య=�మం 0≥\BజDGQôÇ⁄ ।) 
అ–Ü య ఇమం ùతDం రక[ ద-[ π వQఃస[ వ6 । 
తం \ పiచ^0R ≥ ప}ం S4 యõKఙf - ॥౧౧॥ 
 
·కమO• zలవA›  zÌతêల¢Ìచ- । 
గ˝Oర-˚w* వˆ¢x#తత¨ద• ॥౧౨॥ 
 
ZకరËశసø£[ ఙf వృత[ (నఘనస[ z । 
û#$ ం oˆûUßర› ం కమలం కమ{లÇ ॥౧౩॥ 
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Qషêపల∆ వ∂{©ఫ{ఢDం ·కసఞªయ6 । 
�GDనన[ రóౖ’Dక[ ం X? త[ ృణ.ృ£DభÇపహ6 ॥౧౪॥ 
 
�’.కం చ Ziర2Ëù[  yభ4 t పరÆశJ• । 
·కమO• శ2>?  \ óౖవ |Af  ప4 >i[ 2 ॥౧౫॥ 
 
¢!� |ష$ దమz శమz |i2ప≤6 । 
ఉG §• సt చ&'  �Å� \ చ ~రJt ॥౧౬॥ 
 
·కమO•ం Z[ వ1 ¶Dయఞ° ప1 స∂êజయనôమ1 । 
అèπDమnôÜ 7ఘN మనô~-మృతం ఫల6 ॥౧౭॥ 
 
,GS zలవA›  \ దంy$ ΩదశనCZA । 
¢·లÌచ- -• వృత[ (నప—ధA ॥౧౮॥ 
 
చనR Ω8సం చ డమ’ం oరః ~త4 ం చ yభ4 t । 
ఏక¢A �లA}4 ః óౖ‘�[  �మ≤ Z[ 2 ॥౧౯॥ 
 
Üàమణ' ల|ర± A?  C4 మ• Áత4 �ù[ భృ⁄ । 
Á24 âüప- 0≥ Á24 భరణx#2 ॥౨౦॥ 
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Áత4 భ4 మర~ëః \ మ8G•} cయÜ । 
ఇÜD2 ∂ర[ — 0KD Çః UD2 వZ¶:ప ॥౨౧॥ 
 
జగ-.£శªë' �Çః >i[ 2ః �మWనవః । 
ఇదం రహసDం పరమం న KచDం కసDÁత[ ÖÇ ॥౨౨॥ 
 
KDUDనం ©వD∂•[ -మ,ష$ ఫల≤యక6 । 
త\.⁄ సరJప4 యÜôన 0≥ం జప ùరన[ ర6 ॥౨౩॥ 
 
సప[ జ-.i° Òౖúh uv రÓΩహ.హ2Dస »̂ రS । 
~ఠమÜ4 ణ మ-* 5ం ûచDÜ సరJíÅÓ{ౖః ॥౨౪॥ 
 
0KD ¶Dనం మÇ UDతం ‚8D|f హDతరం మహ⁄ । 
త\.⁄ సరJప4 యÜôన సరJ�మఫలప4 ద6 ॥౨౫॥ 
 
(ఏత\Dస[ Öం ప4 \0న సరJGºD భ¢షDw । 
సరJ¤పమÀ0≥ సరJం 0≥మయం జగ⁄ । 
అ”ఽహం ¢శJ¤~ం 2ం నGõ పరÆశJ•6 
॥౨౬॥) 
 
ఓం 
 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 246 

èG ~4 ర] - 
 
అపAధసహ\4 ë í4యñ[ ఽహiôశం మÇ । 
≤ ఽయõ} Gం మ2J èమసJ పరÆశJi ॥౧॥ 
 
ఆKహనం న ∞-õ న ∞-õ ¢సర° న6 । 
ß∞ం „ౖవ న ∞-õ èమD2ం పరÆశJi ॥౨॥ 
 
మన* ≈నం í4Ç≈నం భí[ ≈నం Z^శJi । 
య]ê;తం మÇ 0¢ పißర› ం తదZ[  Æ ॥౩॥ 
 
అపAధశతం కృ2J జగదÆÓ} Ÿచª^⁄ । 
Çం గ}ం సమK¡ô} న 2ం బ4 8.దÇ ZAః ॥౪॥ 
 
\పAëఽw. శనణం ~4 ప[ \[ Öం జగదõÓ“ । 
ఇ≤zమâకøêπఽహం యÅచlw త= X’ ॥౫॥ 
 
అ∞* -©Jస.ృÜరOΩ-[ π య¨ôπనమ:కం కృత6 । 
తతÑరJం èమD2ం 0¢ ప4 fiద పరÆశJi ॥౬॥ 
 
�ÆశJi జగ-.తః సÁª≤ననR ¢గ4 H । 
గృ85AªõGం (4 2D ప4 fiద పరÆశJi ॥౭॥ 
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‚8D} ‚హDÂ(*  తJం గృ85స.తËృతం జప6 । 
w©± రOవ£ Æ 0¢ తJతêΩ\≤£Ñ^శJi ॥౮॥ 
 
ఓం 
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అథ |Af ≤J}4 ంశ-ôమG{ 
 
|Af  |Af i[ శమz |Af ప©JùKi& । 
|రf మ…l©z |రf \:z |రf -oz ॥౧॥ 
 
|రf ”≤± i& |Af ùహz*  |రf Gప8 । 
|రf మ∞* న≤ |రf ™ౖతDÌకదKన{ ॥౨॥ 
 
|రf G |రf మÌ� |రf Gత.సJ¤S& । 
|రf Gరf ప4 ≤ |రf మ¢≤D |రf Go42 ॥౩॥ 
 
|రf మ∞* నసం\] - |రf మ¶DనCwz । 
|రf ø8 |రf మY |రf Gర] సJ¤S& ॥౪॥ 
 
|రf GZరసంహz*  |రf GBధ¶i& । 
|రf G:f  |రf మ2 |రf GD |రf ÆశJ• ॥౫॥ 
 
|రf ,G |రf CG |రf C |రf ≤i& । 
-GవÅõGం యZ[  |Af Ç మమ Gనవః ॥౬॥ 
 
ప)⁄ సరJభÇâ.¥[  భ¢షD} న సంశయః ॥౭॥ 
ఓం 
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అథ 0వDపAధèGపన [ త4 6	 
 
న మన* ం º యన* ం తదS చ న ∞ñ Z[ }మE 
న h8Jనం ¶Dనం తదS చ న ∞ñ Z[ }క=ః । 
న ∞ñ û≤4 Ä[  తదS చ న ∞ñ ¢లపనం	 
పరం ∞ñ Gతస[ Öదâసరణం “∆ శహరణ6 ॥౧॥ 
 
¢Wర∞* ñన ద4 ¢ణ¢రH5లసతÇ	 
¢WÇశకD2Jత[ వ చరణ—AD pD}రx⁄ । 
త0త⁄ èన[ వDం జనù సకÌ≤± ië o_	 
XQ”4  ∞;త కJÁదS XG2 న భవ} ॥౨॥ 
 
పృœKDం Q24 Ä[  జనù బహవః సù[  సర{ః	 
పరం Üyం మWD ¢రలతరÌఽహం తవ Zతః । 
మ¿—ఽయం 2Dగః సûÁతõదం º తవ o_	 
XQ”4  ∞;త కJÁదS XG2 న భవ} ॥౩॥ 
 
జగ-.తA.తస[ వ చరణÄK న రÁ2	 
న K దత[ ం 0¢ ద4 ¢ణమS xయస[ వ మÇ । 
త=S తJం Äôహం మ‹ ù’పమం యతêΩX’fl	 
XQ”4  ∞;త కJÁదS XG2 న భవ} ॥౪॥ 
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పiతD�[  0K ¢¢ధ¢ధÄKXలతÇ	 
మÇ ప�ª7Üర:కమపzÜ £ వయw । 
ఇ≤zం …-.తస[ వ య© కృ~ -S భ¢2	 
ùAలøÓ లøÓదరజనù కం Çõ శరణ6 ॥౫॥ 
 
శJ~¥ జ{ê¥ భవ} మä~¥పమ∏A	 
ùAతîË రîË ¢హర} Áరం ¥µకనãv ః । 
తKప ›̂  క ›̂  ¢శ} మâవ ›̂  ఫలõదం	 
జనః ¥ ∞zÜ జనù జనzయం జప¢Ç ॥౬॥ 
 
Á2భ\.ü¡ గరలమశనం ©కêటధú	 
జ7¶• కbÍ  mజగప}8• పnప}ః । 
క~ˆ xÜ! భజ} జగ¿Vv కపద≥ం	 
భKù తJ2êëగ4 హణపi~ìఫలõద6 ॥౭॥ 
 
న øè\D�ం�?  భవ¢భవK�lS చ న Æ	 
న ¢∞* -Ô�?  శoû4 ZZhlS న Qనః । 
అత\[ Öం సంÇ… జనù జననం Ç£ మమ Ùౖ	 
మృYz ’≤4 & oవ oవ భKz} జపతః ॥౮॥ 
 
 

  



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 251 

-A:2w ¢:- ¢¢ëపచuv ః	 
íం ’èÁన[ నపuv రô కృతం వŸ˚ః । 
·DÆ తJÆవ య© íఞªన మయD-Å	 
ధÜÑ కృ~ûÁతమమÓ పరం తÙౖవ ॥౯॥ 
 
ఆప£Ñ మగôః స.రణం తJ¿యం కúõ | f̂   
క’5ర› _o । 
LౖతచlఠతJం మమ Cవ;=ః X? ¶తృyA[  జనzం 
స.రù[  ॥౧౦॥ 
 
జగదమÓ ¢Áత4 మత4  íం పißA›  క’5w[  …న.‹ । 
అపAధపరమêAపరం న L G2 సûÔèÜ Zత6 
॥౧౧॥ 
 
మతÑమః ~త> -w[  ~పπô తJతÑG న L । 
ఏవం ∞* 2J మ80¢ య=—గDం త= X’ ॥౧౨॥ 
 
ఓం 
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wద± X9° � [ త4 6 
 
oవ ఉKచ 
 
శృ& 0¢ ప4 వ�? πõ X9° � [ త4 ûత[ మ6 । 
;న మన* ప4 C_ణ చ&' ∞పః nW భ_⁄ ॥౧॥ 
 
న కవచం -రf { [ త4 ం >లకం న రహసDక6 । 
న ∫క[ ం -S ¶Dనం చ న -D  న చ Kరªన6 ॥౨॥ 
 
X9° �~ఠGÜ4 ణ |Af ~ఠఫలం ల"⁄ । 
అ} ‚హDతరం 0¢ 0K-మS |ర∆ భ6 ॥౩॥ 
 
Âపzయం ప4 యÜôన సJ—ùiవ ~రJ} । 
Gరణం øహనం వశDం స[ మOºhªట-©క6 । 
~ఠGÜ4 ణ సంw0± π⁄ X9° � [ త4 ûత[ మ6 ॥౪॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª ॥ 
ఓం §∆ ం ?ం >∆ ం éం సః ∞Jలయ ∞Jలయ జJల జJల 
ప4 జJల ప4 జJల ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª జJల హం 
సం లం èం ఫQ \J8 ॥ 
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నమÄ[  ’ద4 ¤SKౖD నమÄ[  మäమiR ù । 
నమః ãv టభ8iKౖD నమÄ[  మLyiR ù ॥౫॥ 
 
నమÄ[  nమOహLò* π చ ùnGOZరj}ù ॥౬॥ 
 
∞గ4 తం L మ80¢ జపం wద± ం X’శJ Æ । 
ఐం�• సృ#$ ¤~«»  ≈4 ం�• ప4 } ~Å� ॥౭॥ 
 
>∆ ం�• �మ¤SKౖD +జ¤Ô నøఽZ[  Ü । 
hû5'  చణ' jt చ «» �• వర≤‹z ॥౮॥ 
 
¢…ª hభయ≤ ùతDం నమÄ[  మన* ¤Së ॥౯॥ 
 
¶ం –ం ≠ం ≠ర° Xః పtô Kం ≥ం ±ం Kగ–శJ• । 
�4 ం >4 ం Ï4 ం �Å� 0¢ ·ం 7ం îం Æ nభం X’ ॥౧౦॥ 
 
?ం ?ం ?ం�ర¤SKౖD జం జం జం జమO-©z । 
C4 ం ,4 ం x4 ం nౖర≥ భ04  భKLౖD Ü నø నమః ॥౧౧॥ 
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అం కం చం టం తం పం యం శం ≥ం |ం ఐం ≥ం హం  
èం । 
:∞గ4 ం :∞గ4 ం ”4 టయ ”4 టయ ¿ప[ ం X’ X’ \J8 
॥౧౨॥ 
 
~ం (ం ßం ~రJt ßA›  Uం Fం ∫ం Zచ• త= ॥ 
\ం fiం ∫ం సప[ శt 0KD మన* w©± ం X’షJ Æ ॥౧౩॥ 
 
ఇదం £ X9° � [ త4 ం మన* ∞గi[ Hత_ । 
అభ“[  Lౖవ ≤తవDం ÂSతం రè ~రJ} ॥౧౪॥ 
 
యZ[  X9° కÇ 0¢ ≈-ం సప[ శtం ప)⁄ । 
న తసD ∞యÜ w©± రరbD úదనం య= ॥౧౫॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª ॥ 
ఓం §∆ ం ?ం >∆ ం éం సః ∞Jలయ ∞Jలయ జJల జJల 
ప4 జJల ప4 జJల ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª జJల హం 
సం లం èం ఫQ \J8 ॥ 
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ఆ©శక[; నమః 
74 తన* |Af సప[ శt 
 
¢∑JశJ•ం ¢శJమÀం	 
¢¤~మ∞* నహz* ం ¢మలసJ¤~6 । 
శశJతêΩస-ôఙË’5వ2A1 
తన* సJ¤~ఞªనGõ|Af 6॥౧॥ 
 
Á≤ననR ¤Ô హ•·©వñR π	 
స≤మనR 8Ä జగ¿O}-∑ । 
Á≤ననR 0తJఞª తన* సJ¤Ôజనం	 
~L¿నన[ KAª¢≈న6 ॥౨॥ 
  
న∞-}¢g› ఃo‘Lౖవ_}[ సJయ∂Oః	 
సJయLౖôవ∞-}Gతః । 
చiత4 నR Ç¶i“ Ü ¢Áత4 ఙËథన.నR  
6©± ర° నః\DతÑమర] ॥౩॥ 
 
త=పDమÓÌÌప�AయÌ“చiత4 ం	 
వ≤మDత4 í9ªతêΩwద± 6 । 
తవÔ4 రKౖKభవ0z £x2మ¿;హృదj°  
మ80¢| f̂ ॥౪॥ 
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తన* ¤పం A}4 ∫క[ 6 
 
1. ఓం ఐం $∆ ం నమః	 
2. ఓం ఐం Sం నమః	 
3. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
4. ఓం ఐం \4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
6. ఓం ఐం ãv 3ం నమః	 
7. ఓం ఐం 24 ం నమః	 
8. ఓం ఐం u4 ం నమః	 
9. ఓం ఐం ¸ం నమః	 
10. ఓం ఐం qం నమః	 
11. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
12. ఓం ఐం ºం నమః	 
13. ఓం ఐం fi* ం నమః	 
14. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
15. ఓం ఐం ∫4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం ∞ం నమః	 
17. ఓం ఐం `ం నమః	 
18. ఓం ఐం ఓం నమః	 
 
ఇ} తన* ¤పం A}4 ∫క[ 6 
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ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
ఓం +జత4 Ç«» ¢ద.H తతêΩ¶-«» –మL	 
తనôః శí[ ః ~4 ŸదÇ⁄	 
 
అథ ప4 థøఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం 74 ం నమః		 
2. ఓం ఐం ≈4 ం నమః		 
3. ఓం ఐం >∆ ం నమః		 
4. ఓం ఐం 74 ం నమః		 
5. ఓం ఐం (4 ం నమః		 
6. ఓం ఐం 84 ం నమః		 
7. ఓం ఐం ≈4 ం నమః		 
8. ఓం ఐం Éం నమః		 
9. ఓం ఐం Ô4 ం నమః		 
10. ఓం ఐం 4̋ ం నమః		 
11. ఓం ఐం ≈∆ ం నమః		 
12. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః		 
13. ఓం ఐం fi* ం నమః		 
14. ఓం ఐం �4 ం నమః		 
15. ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః		 
16. ఓం ఐం >4 ం నమః		 
17. ఓం ఐం hం నమః		 
18. ఓం ఐం Æం నమః		 
19. ఓం ఐం >4 ం నమః		 
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20. ఓం ఐం Ùౖం నమః		 
21. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం Bం నమః		 
23. ఓం ఐం Êం నమః		 
24. ఓం ఐం హం నమః		 
25. ఓం ఐం శం నమః		 
26. ఓం ఐం áం నమః		 
27. ఓం ఐం యం నమః		 
28. ఓం ఐం ¢ం నమః		 
29. ఓం ఐం Ùౖం నమః		 
30. ఓం ఐం …ం నమః		 
31. ఓం ఐం ≈4 ం నమః		 
32. ఓం ఐం క4 ం నమః		 
33. ఓం ఐం సం నమః		 
34. ఓం ఐం కం నమః		 
35. ఓం ఐం 74 ం నమః		 
36. ఓం ఐం Œ4 ం నమః		 
37. ఓం ఐం \* ం నమః		 
38. ఓం ఐం ~ౖDం నమః		 
39. ఓం ఐం áం నమః		 
40. ఓం ఐం ≤4 ం నమః		 
41. ఓం ఐం ÷4 ం నమః		 
42. ఓం ఐం 84 ం నమః		 
43. ఓం ఐం Û4 ం నమః		 
44. ఓం ఐం ·ం నమః		 
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45. ఓం ఐం ˝ం నమః		 
46. ఓం ఐం â4 ం నమః		 
47. ఓం ఐం Êం నమః		 
48. ఓం ఐం J∆ Ωం నమః		 
49. ఓం ఐం î4 ం నమః		 
50. ఓం ఐం (4 ం నమః		 
51. ఓం ఐం రం నమః		 
52. ఓం ఐం వం నమః		 
53. ఓం ఐం +4 ం నమః		 
54. ఓం ఐం బ∆ ం నమః		 
55. ఓం ఐం É* ం నమః		 
56. ఓం ఐం {Jం నమః		 
57. ఓం ఐం qం నమః		 
58. ఓం ఐం \ం నమః		 
59. ఓం ఐం áం నమః		 
60. ఓం ఐం Éz ం నమః		 
61. ఓం ఐం Xం నమః		 
62. ఓం ఐం âం నమః		 
63. ఓం ఐం â4 ం నమః		 
64. ఓం ఐం వం నమః		 
65. ఓం ఐం ]4 ం నమః		 
66. ఓం ఐం <4 ం నమః		 
67. ఓం ఐం క∆ ం నమః		 
68. ఓం ఐం >∆ ం నమః		 
69. ఓం ఐం 74 ం నమః		 
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70. ఓం ఐం $∆ ం నమః		 
71. ఓం ఐం Sం నమః		 
72. ఓం ఐం ≈4 ం నమః		 
73. ఓం ఐం \* ం నమః		 
74. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః		 
75. ఓం ఐం ãv 3ం నమః		 
76. ఓం ఐం 24 ం నమః		 
77. ఓం ఐం u4 ం నమః		 
78. ఓం ఐం ¸ం నమః		 
79. ఓం ఐం qం నమః		 
80. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః		 
81. ఓం ఐం ºం నమః		 
82. ఓం ఐం fi* ం నమః		 
83. ఓం ఐం ß4 ం నమః		 
84. ఓం ఐం ∫ం నమః		 
85. ఓం ఐం ∞4 ం నమః		 
86. ఓం ఐం `ం నమః		 
87. ఓం ఐం ఓం నమః		 
88. ఓం ఐం â4 ం నమః		 
89. ఓం ఐం ఋం నమః		 
90. ఓం ఐం ¤ం నమః		 
91. ఓం ఐం >∆ ం నమః		 
92. ఓం ఐం |ం నమః		 
93. ఓం ఐం ≈4 ం నమః		 
94. ఓం ఐం çం నమః		 
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95. ఓం ఐం {ం నమః		 
96. ఓం ఐం 84 ం నమః		 
97. ఓం ఐం గం నమః		 
98. ఓం ఐం ఐం నమః		 
99. ఓం ఐం â4 ం నమః		 
100. ఓం ఐం éం నమః		 
101. ఓం ఐం Ñం నమః		 
102. ఓం ఐం â4 ం నమః		 
103. ఓం ఐం Mం నమః		 
104. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
 
ఓం 74 ం >∆ ం ≈4 ం ≈4 ం ఫQ \J8 
ఇ} ప4 థøఽ¶Dయః 
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అథ ©Jt—ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
3. ఓం ఐం JÑం నమః	 
4. ఓం ఐం áం నమః	 
5. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
6. ఓం ఐం అం నమః	 
7. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
8. ఓం ఐం hం నమః	 
9. ఓం ఐం ûం నమః	 
10. ఓం ఐం Yం నమః	 
11. ఓం ఐం «» ం నమః	 
12. ఓం ఐం ¢ం నమః	 
13. ఓం ఐం …ªం నమః	 
14. ఓం ఐం ఈం నమః	 
15. ఓం ఐం Éం నమః	 
16. ఓం ఐం K4 ం నమః	 
17. ఓం ఐం Œ4 ం నమః	 
18. ఓం ఐం qం నమః	 
19. ఓం ఐం వం నమః	 
20. ఓం ఐం 84 ం నమః 
21. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం Éం నమః	 
23. ఓం ఐం యం నమః	 
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24. ఓం ఐం ఐం నమః	 
25. ఓం ఐం ∂ం నమః	 
26. ఓం ఐం సః నమః	 
27. ఓం ఐం హం నమః	 
28. ఓం ఐం సం నమః	 
29. ఓం ఐం  ం నమః	 
30. ఓం ఐం శం నమః 
31. ఓం ఐం హం నమః	 
32. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
33. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
34. ఓం ఐం mం నమః	 
35. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
36. ఓం ఐం fi4 ం నమః	 
37. ఓం ఐం ఆం నమః	 
38. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
39. ఓం ఐం శం నమః	 
40. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
41. ఓం ఐం ∫.ం నమః	 
42. ఓం ఐం ఊం నమః	 
43. ఓం ఐం çం నమః	 
44. ఓం ఐం వDం నమః	 
45. ఓం ఐం హò ం నమః	 
46. ఓం ఐం nౖం మమః	 
47. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
48. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
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49. ఓం ఐం ∂ం నమః	 
50. ఓం ఐం 4̂ ం నమః	 
51. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
52. ఓం ఐం Û4 ం నమః 
53. ఓం ఐం J4 ం నమః	 
54. ఓం ఐం áÑం నమః	 
55. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
56. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
57. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః 
58. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
59. ఓం ఐం ïv ం నమః	 
60. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
61. ఓం ఐం t4 ం నమః	 
62. ఓం ఐం >Ñం నమః	 
63. ఓం ఐం ö4 ం నమః	 
64. ఓం ఐం ªౖ3ం నమః	 
65. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
66. ఓం ఐం ·ం నమః	 
67. ఓం ఐం >? @3ం నమః	 
68. ఓం ఐం áం నమః	 
69. ఓం ఐం ıం నమః	 
 
ఓం ఐం >4 ం �4 ం Éం సః ఫQ \J8 
ఇ} ©Jt—ఽ¶Dయః 
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అథ తృt—ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
3. ఓం ఐం \ం నమః	 
4. ఓం ఐం ”4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
6. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
7. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
9. ఓం ఐం fi∆ ం నమః	 
10. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
11. ఓం ఐం áం నమః	 
12. ఓం ఐం ·4 ం నమః 
13. ఓం ఐం c4 ం నమః	 
14. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
15. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం Çం నమః	 
17. ఓం ఐం Û∆ ం నమః	 
18. ఓం ఐం Û4 ం నమః	 
19. ఓం ఐం èం నమః	 
20. ఓం ఐం ఓం నమః	 
21. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం ü.† ∆•ం నమః	 
23. ఓం ఐం Kం నమః	 
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24. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం ç∆ ం నమః	 
26. ఓం ఐం 4̂ ం నమః	 
27. ఓం ఐం Ô4 ం నమః		 
28. ఓం ఐం Jం నమః	 
29. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
30. ఓం ఐం 0ం నమః	 
31. ఓం ఐం ¨ం నమః	 
32. ఓం ఐం ఆం నమః	 
33. ఓం ఐం u4 ం నమః	 
34. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
35. ఓం ఐం దం నమః	 
36. ఓం ఐం ¢4 ం నమః	 
37. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
38. ఓం ఐం çం నమః	 
39. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
40. ఓం ఐం \ం నమః	 
41. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
42. ఓం ఐం Êం నమః	 
43. ఓం ఐం హం నమః	 
44. ఓం ఐం సం నమః	 
 
ఓం ≈4 ం 74 ం Xం ఫQ \J8 
ఇ} తృt—ఽ¶Dయః 
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అథ చ£ú] ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం Éం నమః	 
3. ఓం ఐం ¿ం నమః	 
4. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం Çం నమః	 
6. ఓం ఐం ¤ం నమః	 
7. ఓం ఐం మం నమః	 
8. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
9. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ఔం నమః	 
11. ఓం ఐం qం నమః	 
12. ఓం ఐం §ం నమః	 
13. ఓం ఐం éం నమః	 
14. ఓం ఐం ≠ం నమః	 
15. ఓం ఐం Ü4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
17. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
18. ఓం ఐం ఈం నమః	 
19. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
20. ఓం ఐం J∆ Ωం నమః	 
21. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
22. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
23. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
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24. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
26. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
27. ఓం ఐం Õ4 ం నమః	 
28. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
29. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
30. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
31. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
32. ఓం ఐం Œ4 ం నమః	 
33. ఓం ఐం á∆ Üం నమః	 
34. ఓం ఐం cం నమః	 
35. ఓం ఐం mం నమః	 
36. ఓం ఐం ≈∆ ం నమః	 
37. ఓం ఐం J∆ ం నమః	 
38. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
39. ఓం ఐం ఓం నమః	 
40. ఓం ఐం అం నమః	 
41. ఓం ఐం èz ం నమః	 
42. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
 
ఓం అం ≈4 ం 74 ం హంసః ఫQ \J8 
ఇ} చ£ú] ఽ¶Dయః 
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అథ పఞªøఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
3. ఓం ఐం ఓం నమః	 
4. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం 4̂ ం నమః	 
6. ఓం ఐం ”4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం áÑం నమః	 
9. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
11. ఓం ఐం Jం నమః	 
12. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
13. ఓం ఐం áం నమః	 
14. ఓం ఐం fi* ం నమః	 
15. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
16. ఓం ఐం ß∆ ం నమః	 
17. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
18. ఓం ఐం fi* ం నమః	 
19. ఓం ఐం ç∆ ం నమః	 
20. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
21. ఓం ఐం Éం నమః	 
22. ఓం ఐం qం నమః 
23. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
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24. ఓం ఐం ≤4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం �Ñం నమః	 
26. ఓం ఐం >? @3ం నమః	 
27. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
28. ఓం ఐం సËం నమః	 
29. ఓం ఐం $ం నమః	 
30. ఓం ఐం ∫ËÜం నమః	 
31. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
32. ఓం ఐం •4 ం నమః	 
33. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
34. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
35. ఓం ఐం ·ం నమః	 
36. ఓం ఐం ẑ ం నమః	 
37. ఓం ఐం ∫* ం నమః	 
38. ఓం ఐం ∆̂ ం నమః	 
39. ఓం ఐం ˆం నమః	 
40. ఓం ఐం సం నమః	 
41. ఓం ఐం qం నమః 
42. ఓం ఐం JÑం నమః	 
43. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
44. ఓం ఐం éం నమః	 
45. ఓం ఐం ≈ÑÜ3ం నమః	 
46. ఓం ఐం fiËం నమః	 
47. ఓం ఐం �∆ ం నమః	 
48. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
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49. ఓం ఐం హం నమః	 
50. ఓం ఐం ≈∆ ం నమః 
51. ఓం ఐం ÏÑ*ం నమః	 
52. ఓం ఐం 4̨ ం నమః	 
53. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
54. ఓం ఐం Yం నమః	 
55. ఓం ఐం సం నమః	 
56. ఓం ఐం {Ñ*ం నమః	 
57. ఓం ఐం ¢4 ం నమః	 
58. ఓం ఐం \∆ ం నమః	 
59. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
60. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
61. ఓం ఐం ఓం నమః	 
62. ఓం ఐం fi.Üం నమః	 
63. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
64. ఓం ఐం ఓం నమః	 
65. ఓం ఐం J∆ ం నమః	 
66. ఓం ఐం Jఁ నమః	 
67. ఓం ఐం నం నమః	 
68. ఓం ఐం \* ం నమః	 
69. ఓం ఐం వం నమః	 
70. ఓం ఐం మం నమః	 
71. ఓం ఐం ˝JÜం నమః	 
72. ఓం ఐం ·ం నమః	 
73. ఓం ఐం లం నమః	 
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74. ఓం ఐం nౖం నమః	 
75. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
76. ఓం ఐం áం నమః	 
77. ఓం ఐం ఈం నమః	 
78. ఓం ఐం …ం నమః	 
79. ఓం ఐం ˆËΩం నమః	 
80. ఓం ఐం ≈∆ Ωం నమః	 
81. ఓం ఐం >? @∆Ωం నమః	 
82. ఓం ఐం ßం నమః	 
83. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
84. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
85. ఓం ఐం x4 ం నమః	 
86. ఓం ఐం >Ñ*ం నమః	 
87. ఓం ఐం ఆం నమః	 
88. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
89. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
90. ఓం ఐం ¶ం నమః	 
91. ఓం ఐం ∞ం నమః	 
92. ఓం ఐం J∆ Ωం నమః	 
93. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
94. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
95. ఓం ఐం íం నమః	 
96. ఓం ఐం ç∆ ం నమః	 
97. ఓం ఐం •4 † ∆ం నమః 
98. ఓం ఐం రం నమః	 
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99. ఓం ఐం ãv Ñం నమః 
100. ఓం ఐం Zz ం నమః	 
101. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
102. ఓం ఐం 74 º3ం నమః	 
103. ఓం ఐం ఓం నమః	 
104. ఓం ఐం qం నమః	 
105. ఓం ఐం qz ం నమః	 
106. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
107. ఓం ఐం fiËΩం నమః	 
108. ఓం ఐం ÉÑ*ం నమః	 
109. ఓం ఐం ∫OΩం నమః	 
110. ఓం ఐం >? @ËÜం నమః	 
111. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
112. ఓం ఐం fiం నమః	 
113. ఓం ఐం xం నమః	 
114. ఓం ఐం {ం నమః	 
115. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
116. ఓం ఐం óòz ం నమః	 
117. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
118. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
119. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
120. ఓం ఐం ¤ం నమః	 
121. ఓం ఐం llΩం నమః	 
122. ఓం ఐం qz ం నమః	 
123. ఓం ఐం కం నమః	 
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124. ఓం ఐం 04 ం నమః	 
125. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
126. ఓం ఐం \ం నమః	 
127. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
128. ఓం ఐం ఐం నమః	 
129. ఓం ఐం fiËÜం నమః 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª \J8 
ఇ} పఞªøఽ¶Dయః 
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అథ ష Í́ ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం ఓం నమః	 
3. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
4. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
6. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం t4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
9. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
11. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
12. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
13. ఓం ఐం ఐం నమః	 
14. ఓం ఐం ఓం నమః	 
15. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
16. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
17. ఓం ఐం Jం నమః	 
18. ఓం ఐం M4 ం నమః	 
19. ఓం ఐం ü.† ∆•ం నమః	 
20. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
21. ఓం ఐం Éం నమః	 
22. ఓం ఐం á∆ ం నమః	 
23. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
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24. ఓం ఐం Éం నమః	 
 
ఓం 74 ం యం ≈4 ం >∆ ం ≈4 ం ఫQ \J8 
ఇ} ష Í́ ఽ¶Dయః 
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అథ సప[ øఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం Ïం నమః	 
3. ఓం ఐం ≈∆ ం నమః	 
4. ఓం ఐం హò ం నమః	 
5. ఓం ఐం ∂ం నమః	 
6. ఓం ఐం Œ4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం ఓం నమః	 
9. ఓం ఐం JÑం నమః	 
10. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
11. ఓం ఐం “4 ం నమః	 
12. ఓం ఐం ñం నమః	 
13. ఓం ఐం qం నమః	 
14. ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః	 
15. ఓం ఐం ß∆ ం నమః	 
16. ఓం ఐం ·ం నమః	 
17. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
18. ఓం ఐం (∆ ం నమః	 
19. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
20. ఓం ఐం అం నమః	 
21. ఓం ఐం ఔం నమః	 
22. ఓం ఐం ∆̋ Ωం నమః	 
23. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
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24. ఓం ఐం Éం నమః	 
25. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
26. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
27. ఓం ఐం ≈ÑÖ3ం నమః	 
 
ఓం రం రం రం కం కం కం జం జం జం hû5' «»  ఫQ 
\J8 
ఇ} సప[ ø¶Dయః 
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అ=ష$ øఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం z̋ Ü3ం నమః	 
3. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
4. ఓం ఐం ఐం నమః	 
5. ఓం ఐం ¥4 ం నమః	 
6. ఓం ఐం ఈం నమః	 
7. ఓం ఐం ఐం నమః	 
8. ఓం ఐం 4̂ ం నమః	 
9. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
11. ఓం ఐం ºం నమః	 
12. ఓం ఐం Jం నమః	 
13. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
14. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
15. ఓం ఐం É.ం నమః	 
16. ఓం ఐం Éం నమః	 
17. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
18. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
19. ఓం ఐం ZÑం నమః	 
20. ఓం ఐం >? @∆ం నమః	 
21. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
22. ఓం ఐం ≥ం నమః	 
23. ఓం ఐం qం నమః 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 280 

24. ఓం ఐం ˆÑం నమః	 
25. ఓం ఐం +∆ ం నమః	 
26. ఓం ఐం ”ÑΩం నమః	 
27. ఓం ఐం ±4 ం నమః	 
28. ఓం ఐం 7∆ †ం నమః	 
29. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
30. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
31. ఓం ఐం 7ం నమః	 
32. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
33. ఓం ఐం <∆ ం నమః	 
34. ఓం ఐం tం నమః	 
35. ఓం ఐం J4 ం నమః	 
36. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
37. ఓం ఐం 2ం నమః	 
38. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
39. ఓం ఐం హం నమః	 
40. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
41. ఓం ఐం ఔం నమః	 
42. ఓం ఐం Ìz ం నమః	 
43. ఓం ఐం 7∆ Ωం నమః	 
44. ఓం ఐం Çం నమః	 
45. ఓం ఐం ™∆ ం నమః	 
46. ఓం ఐం Ìz ం నమః	 
47. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
48. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
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49. ఓం ఐం ~4 ం నమః	 
50. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
51. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
52. ఓం ఐం âÑÜం నమః	 
53. ఓం ఐం ≈ం నమః	 
54. ఓం ఐం á∆ ం నమః	 
55. ఓం ఐం ´ౖ3ం నమః	 
56. ఓం ఐం భ4 ం నమః	 
57. ఓం ఐం Éం నమః	 
58. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
59. ఓం ఐం ßÑం నమః	 
60. ఓం ఐం 4̨ ం నమః	 
61. ఓం ఐం \ÑΩం నమః	 
62. ఓం ఐం ≈ÑÜం నమః	 
63. ఓం ఐం fi∆ Ü3ం నమః	 
 
ఓం ·ం సం 74 ం శ4 ం అం అః >∆ ం ≈ం ఫQ \J8 
ఇతDష$ øఽ¶Dయః  
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అథ నవøఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం áం నమః	 
2. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
3. ఓం ఐం è∆ ం నమః	 
4. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం c∆ ం నమః	 
6. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం áÑం నమః	 
8. ఓం ఐం ఈం నమః	 
9. ఓం ఐం ±4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
11. ఓం ఐం qం నమః	 
12. ఓం ఐం ఆం నమః	 
13. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
14. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
15. ఓం ఐం ß4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
17. ఓం ఐం x4 ం నమః	 
18. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
19. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
20. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
21. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
22. ఓం ఐం JÑం నమః	 
23. ఓం ఐం ˆêం నమః	 
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24. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం 8ÑΩం నమః	 
26. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
27. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
28. ఓం ఐం >ÑÜం నమః	 
29. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
30. ఓం ఐం ∫[ ం నమః	 
31. ఓం ఐం …4 ం నమః	 
32. ఓం ఐం ≥ం నమః	 
33. ఓం ఐం Ï? Üం నమః	 
34. ఓం ఐం î∆ ం నమః	 
35. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
36. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
37. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
38. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
39. ఓం ఐం fĭÜం నమః	 
40. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
41. ఓం ఐం Ø4 ం నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం 74 ం Éం ఫQ \J8 
ఇ} నవøఽ¶Dయః 
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అథ దశøఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
3. ఓం ఐం $∆ ం నమః	 
4. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
5. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
6. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం c∆ ం నమః	 
9. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ≠4 ం నమః	 
11. ఓం ఐం ?ం నమః	 
12. ఓం ఐం 4̨ ం నమః	 
13. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
14. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
15. ఓం ఐం ±4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
17. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
18. ఓం ఐం Êం నమః	 
19. ఓం ఐం É* ం నమః 
20. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
21. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం 8ÑÖం నమః	 
23. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
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24. ఓం ఐం u4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
26. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
27. ఓం ఐం �4 ం నమః	 
28. ఓం ఐం సః నమః	 
29. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
30. ఓం ఐం _4 ం నమః	 
31. ఓం ఐం ఈం నమః	 
32. ఓం ఐం ¸Ñ∞ ∆Ωం నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం నమః >∆ ం ≈4 ం ఫQ \J8 
ఇ} దశøఽ¶Dయః 
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అథ ఏ�ద!ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
3. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
4. ఓం ఐం ∆̂ ం నమః	 
5. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
6. ఓం ఐం Éం నమః	 
7. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
8. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
9. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
10. ఓం ఐం fiËÜం నమః 
11. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
12. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
13. ఓం ఐం ≈Ñ∞3ం నమః	 
14. ఓం ఐం É[ ం నమః	 
15. ఓం ఐం ˆం నమః	 
16. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
17. ఓం ఐం ∫[ ం నమః	 
18. ఓం ఐం ¸Ñ∞ôం నమః	 
19. ఓం ఐం Ø4 ం నమః	 
20. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
21. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
23. ఓం ఐం >? @3ం నమః	 
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24. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం ఇం నమః	 
26. ఓం ఐం Êం నమః	 
27. ఓం ఐం Òౖ3ం నమః	 
28. ఓం ఐం Û4 ం నమః	 
29. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
30. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
31. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
32. ఓం ఐం áం నమః	 
33. ఓం ఐం శJΩం నమః	 
34. ఓం ఐం ±4 ం నమః	 
35. ఓం ఐం uం నమః	 
36. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
37. ఓం ఐం లం నమః	 
38. ఓం ఐం áÑం నమః	 
39. ఓం ఐం Äం నమః	 
40. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
41. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
42. ఓం ఐం ¢ం నమః	 
43. ఓం ఐం (∆ ం నమః	 
44. ఓం ఐం >? @ËÜం నమః	 
45. ఓం ఐం 2ÑΩం నమః	 
46. ఓం ఐం ప4 ం నమః	 
47. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
48. ఓం ఐం ∫* ం నమః	 
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49. ఓం ఐం �? @ం నమః	 
50. ఓం ఐం ∫[ ం నమః	 
51. ఓం ఐం fiz Ωం నమః	 
52. ఓం ఐం ™êΩం నమః	 
53. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
54. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
55. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
 
ఓం ఐం ≈4 ం >∆ ం 74 ం Éం నమః ఫQ \J8 
ఇÜD�ద!ఽ¶Dయః 
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అథ ≤Jద!ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం ఓం నమః	 
3. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
4. ఓం ఐం ఈం నమః	 
5. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
6. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
7. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం ~4 ం నమః	 
9. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
10. ఓం ఐం ©ం నమః	 
11. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
12. ఓం ఐం హం నమః	 
13. ఓం ఐం సః నమః	 
14. ఓం ఐం …ం నమః	 
15. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
16. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
17. ఓం ఐం ±∆ ం నమః	 
18. ఓం ఐం ఆం నమః	 
19. ఓం ఐం ఔం నమః	 
20. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
21. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం ≤4 ం నమః	 
23. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
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24. ఓం ఐం fi∆ ం నమః	 
25. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
26. ఓం ఐం ∫∆ ం నమః	 
27. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
28. ఓం ఐం ≥∆ ం నమః	 
29. ఓం ఐం ”4 ం నమః	 
30. ఓం ఐం ఓం నమః	 
31. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
32. ఓం ఐం ఐం నమః	 
33. ఓం ఐం Ô4 ం నమః	 
34. ఓం ఐం Û4 ం నమః	 
35. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
36. ఓం ఐం ఔం నమః	 
37. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
38. ఓం ఐం …ం నమః	 
39. ఓం ఐం J4 ం నమః	 
40. ఓం ఐం (∆ ం నమః	 
41. ఓం ఐం �? ం నమః	 
 
ఓం యం యం యం రం రం రం ఠం ఠం ఠం ఫQ \J8 
ఇ} ≤Jద!ఽ¶Dయః 
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అథ త4 —ద!ఽ¶Dయః 
 
1. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
2. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
3. ఓం ఐం ఓం నమః	 
4. ఓం ఐం ఔం నమః	 
5. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
6. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
7. ఓం ఐం ·4 ం నమః	 
8. ఓం ఐం ఓం నమః	 
9. ఓం ఐం (∆ ం నమః	 
10. ఓం ఐం Éం నమః	 
11. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
12. ఓం ఐం >4 ం నమః	 
13. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
14. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
15. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
16. ఓం ఐం (∆ ం నమః	 
17. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
18. ఓం ఐం ∆̂ ం నమః	 
19. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
20. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
21. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
22. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
23. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
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24. ఓం ఐం (4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం ఓం నమః	 
26. ఓం ఐం ∫ం నమః	 
27. ఓం ఐం á∆ ం నమః	 
28. ఓం ఐం vం నమః	 
29. ఓం ఐం ఆం ˆËΩం నమః	 
30. ఓం ఐం ఓం నమః 
 
ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª 
ఇ} త4 —ద!ఽ¶Dయః 
ఇ} తన* ¤Ôణపiణ2 74 తన* |Af సప[ శt సGప[  
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తన* ¤పñR ≥ ∫క[ 6 
 
1. ఓం ఐం EÑం నమః	 
2. ఓం ఐం ≈4 ం నమః	 
3. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
4. ఓం ఐం Jం నమః	 
5. ఓం ఐం >∆ ం నమః	 
6. ఓం ఐం áం నమః	 
7. ఓం ఐం fi* ం నమః	 
8. ఓం ఐం ∆̋ ం నమః	 
9. ఓం ఐం ß∆ ం నమః	 
10. ఓం ఐం Éz ం నమః	 
11. ఓం ఐం fi* ం నమః	 
12. ఓం ఐం ç∆ ం నమః	 
13. ఓం ఐం ≥4 ం నమః	 
14. ఓం ఐం Éం నమః	 
15. ఓం ఐం qం నమః	 
16. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
17. ఓం ఐం ≤4 ం నమః	 
18. ఓం ఐం �Ñం నమః	 
19. ఓం ఐం >? @3ం నమః	 
20. ఓం ఐం §∆ ం నమః	 
21. ఓం ఐం సËం నమః	 
22. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
23. ఓం ఐం ∫ËÜం నమః	 
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24. ఓం ఐం <4 ం నమః	 
25. ఓం ఐం 74 ం నమః	 
26. ఓం ఐం ∂∆ ం నమః	 
27. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
28. ఓం ఐం ·ం నమః	 
29. ఓం ఐం ẑ ం నమః	 
30. ఓం ఐం ∫* ం నమః	 
31. ఓం ఐం ∆̂ ం నమః	 
32. ఓం ఐం ˆం నమః	 
33. ఓం ఐం సం నమః	 
34. ఓం ఐం qం నమః	 
35. ఓం ఐం JÑం నమః	 
36. ఓం ఐం î4 ం నమః	 
37. ఓం ఐం éం నమః	 
38. ఓం ఐం ≈ÑÜ3ం నమః	 
39. ఓం ఐం fiËΩం నమః	 
40. ఓం ఐం �∆ ం నమః	 
41. ఓం ఐం î4 ం నమ	 
42. ఓం ఐం హం నమః	 
43. ఓం ఐం ≈∆ ం నమః	 
44. ఓం ఐం ÏÑΩం నమః	 
45. ఓం ఐం 4̨ ం నమః	 
46. ఓం ఐం Ï∆ ం నమః	 
47. ఓం ఐం Yం నమః	 
48. ఓం ఐం సం నమః	 
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49. ఓం ఐం {ÑΩం నమః	 
50. ఓం ఐం ¢4 ం నమః	 
51. ఓం ఐం \∆ ం నమః	 
52. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
53. ఓం ఐం k4 ం నమః	 
54. ఓం ఐం ఓం నమః	 
55. ఓం ఐం fi.Üం నమః	 
56. ఓం ఐం 84 ం నమః	 
57. ఓం ఐం ఓం నమః	 
58. ఓం ఐం J∆ ం నమః	 
59. ఓం ఐం Jం నమః	 
60. ఓం ఐం నం నమః	 
61. ఓం ఐం \4 ం నమః	 
62. ఓం ఐం వం నమః	 
63. ఓం ఐం మం నమః	 
64. ఓం ఐం ˝ËÜం నమః	 
65. ఓం ఐం ·ం నమః	 
66. ఓం ఐం లం నమః	 
67. ఓం ఐం Hం నమః	 
68. ఓం ఐం q∆ ం నమః	 
69. ఓం ఐం áం నమః	 
70. ఓం ఐం ఈం నమః	 
71. ఓం ఐం …ం నమః	 
72. ఓం ఐం ˆËΩం నమః	 
73. ఓం ఐం ≈∆ Ωం నమః	 
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74. ఓం ఐం >? @∆Ωం నమః	 
75. ఓం ఐం ßం నమః	 
76. ఓం ఐం â4 ం నమః	 
77. ఓం ఐం á4 ం నమః	 
78. ఓం ఐం x4 ం నమః	 
79. ఓం ఐం >Ñ*ం నమః 
80. ఓం ఐం ఆం నమః	 
81. ఓం ఐం Ï4 ం నమః	 
82. ఓం ఐం ]4 ం నమః	 
 
ఇ} తన* ¤పñR ≥∫క[ 6 
 
హi¢ర9ªమHశJరß;26 
భగవtఞ° న|రf }8i&6 । 
సకలతన* మÀఞ° గ¿శJ•ం 
ZఖమÀఞ° గ2ఞ° నzం భ® ॥౧॥ 
 
సAJర] ం\ధనక•మ.హtû≤Aం 
సJAf పవరf గ}≤ం క’5వ2A6 । 
సం\ర2రణపAం హృత~పCA1 
|Af నôGõ oర\ఽహమనన[ \A6 ॥౨॥ 
 
ఇ} 74 తన* |Af సప[ శt 
+జ-GవÅ సGప[  
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పరమ0≥-∫క[ 6 
 
ఓం అసD 74 పరమ0వ2∫క[G{మన* సD GరËb' య 
ZÆ¶©-ఋషయః। Yయ24 π©--¢¶ù ఛ-R ంw। 
}4 శí[ ¤S& చë' � 0వ2। ఐం +జం Éః శí[ ః	 
>∆ ం >లకం। చ£iJధQ’yర] wద± π ]̂  జÔ ¢ù—గః। 
 
ఓం —YDDమర�యùరf తమహÜ[ జః సûతê}[ z 
CసJ]êర› శ·ంకh’వద- zÌల∆ సÛOΩల2 ॥ 
§ú£[ ంగXచదJÇ త|పi ∫iర° ప4 Cమణ' { 
బ ±̈ �’ణ�య�ù[ రవ2PlΩచë' � సరJతః ॥ 
 
ఓం ఐం ≈4 ం 74 ం హÄq Ω3ం áÑం áÑః జయ జయ 
మ8లí? @ జగ≤¶ర+® ZAZర}4 mవనù¶ñ 
దÇGË^ సరJÜà¤Së మ8మ8మLÆ 
మ8మ8¤Së మ8మ8G; 
మ8GÇసJ¤Së ¢iఞªసంZ[ Ü ¢:వర0 Á≤నñR  
(¢≤DనñR ) ¢g› 08వృÜ మ8øహøLù 
మäãv టభ;jంwù ùతDవర≤నతతê^ 
మ8Z¶y± Kwù మ8మహÜ[ à¶ië సAJ¶^ 
సరJ�రణ�రb అÁన[ π¤Ô ఇ-R Ω©ù4లùర° రÄ¢Ü 
\మYనY‹ù ßú› దయ�ië ¢జ; జయù[  
అపA;Ü సరJZనR i ర�[ ంn“ ∫రD¥µసం�∑ 
చనR Ω¥µZ7తü అ∏ô¥µదహన7ü యమ¥µÏ4 ^ 



సమ#$  చ&'  తన*  +జమ-* త.క 

www.shreemaa.org info@shreemaa.org 298 

KB¥µవహనZ7ü ఓం�ర-దÁ|4 Ô 
ùగGగమGరf ≤‹ù మLyZరùరR లù 
≠మN ÌచనవధపAయb చణ' û5' ©oర∑l©ù 
ù4{ZరబలU©ù }4 దశAజD≤‹ù 
సరJfi* రతô¤Së ©వD0H ù’f b సదసÛ4 ప¶ië 
సËనR వర0 (Zరవర0) భక[ 24 ణతతê^ వరవర0 సహ\* ^ 
దశశ2è^ అB2è^ సప[ ¥µhû5' ¤Së 
నవ¥µ�2Dయù¤Së అñకశ�[ π ల�? πలèπసJ¤Ô 
ఇ-R Ωë బ4 8.ë ’≤4 ë <Gi Ùౖy› ¢ KAL oవÛ} 
ఈ·ù ,Æ C4 మi -రwంL త4 యw* ంశ”Ëµ™ౖవÜ 
అనన[ ¥µబ4 8.ణ' -‹“ చ£ర7}లèûùజనసంZ[ Ü 
సప[ ¥µమన* సJ¤Ô మ8�లA}4 ప4 �∑ క{�yÍ ©¤Së 
చ£రR శmవ-¢రOవ�ië గ’డYõù <4 TËర-
á4 TËర-≈4 TËర-74TËర-¥? TËర-éTËర-ÉTËర-
ఐTËర->∆TËర-≈∆ TËర- 8∆ TËర -áTËర---+జమన*  
Aజ¢A;త సకలZనR •గణÄ¢త చర5ర¢ñR  74 మ8A}4 -
}4 QరZనR i-�Æశద‹Ü క’5రసకÌ∆ Åù 
కలêవృ�? ధఃw] Ü Á-[ మë¿J~దw] త-మëమùR రùKÄ 
hSù ఖdf ù చí4 ë గ©ù శaq ù ప©.ù ù4లnౖరKA:Ü 
సమస[ —∏zచక4 పiవృÜ �Å కTËÅ 2^ ”£ü 
Z2^ ∞J{û4 êనôమస[ “ mవñశJi }4 Q^ 
}4 Ìకజనù ¢g› వèఃస] {లTËië అ;Ü అõÜ 
అపA;Ü అeపమచiÜ గరOK\©|ఃUప8ië 
ûí[ “? 24 -:yÍ ‹ù o_ ·ù[  XGi 0¢ 0≥∫క[ సంZ[ Ü 
మ8�Å మ8లí? @ మ8సరసJ} త4 À¢గ4 H ప4 fiద 
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ప4 fiద సరJమºర=1 ßరయ ßరయ 
సరJiష$ ¢jôం∑lదయ æదయ 
సరJగ4 హ(YజJúగ4 భయః ¢ధJంసయ ¢ధJంసయ 
సదDw* mవన¸వ∞తం వశGనయ వశGనయ 
øèGరf ం దరïయ దరïయ ∞* నGరf ం ప4 �శయ 
ప4 �శయ అ∞* నతø ùరసయ ùరసయ 
ధన¶-D˚వృ©± ం X’ X’ సరJక{D5ù కలêయ 
కలêయ Gం రè రè మమ వజ4 శ•రం \ధయ \ధయ 
ఐం ≈4 ం >∆ ం hû5' «»  ¢…ª \J8	 
నమÄ[  నమÄ[  నమÄ[  \J8 । 
 
పరం 0KD ఇదం ∫క[ ం యః ప)తêΩయ” నరః । 
సరJw©± మK¡ô} సరJత4  ¢జÀ భ_⁄ ॥౧॥ 
 
సంY4 Æg జÔచl]4 1 మతTf ùవ “స• । 
వశ;ùô4{º∆ �1 ¢∑flణ మ≈పt1 ॥౨॥ 
 
}4 �లం చ ప)ùôతDం 0KDః ∫క[ õదం పర6 । 
తసD¢jôః ప4 ˆయñ[  గ4 హ(డశª ≤’5ః ॥౩॥ 
 
జJA©úగశమనం పరకృ2DùKరణ6 । 
పA˚hరశమనం tవ4 ≤iద4 π -శన6 ॥౪॥ 
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పరక{Dణùలయం 0KDః సº[ ష�రక6। 
సహ\4 వృ}[ ” 0¢ మºరథw©± ద6 ॥౫॥ 
 
©Jసహ\4 వృ}[ జ~తÑరJసంకష$ -శన6 । 
}4 సహ\4 వృ}[ తZ[  వశకృ≤4 జ—#26 ॥౬॥ 
 
శతత4 యం ప)దDZ[  వర? త4 యమతùR Ωతః । 
స ప∑Dచªë' �ం \�? ‰ వర≤నకృ”దDG6 ॥౭॥ 
 
ఇదం రహసDం పరమం Âపzయం ప4 యతôతః । 
న KచDం కసDÁ0R ¢ ù¶నõవ ZనR i ॥౮॥ 
 
॥74 జగదGÓరêణమZ[  ॥ 
 
॥ఇ} పరమ0≥-∫క[ 6॥ 
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అపA;2  [ త4 6 
 
ఓం nద± సiµక-సం�·ం చనR Ω¥µ Z7త{6 । 
అభయ-వరదహ\[ ం nక∆ వóò* రలంకృ26 ॥ 
 
--భరణసంB�[ ం చక4 Kãv శª _#Í 26 । 
ఏవం ¶D;⁄ సGfiº య ఏ2మపA;26 ॥ 
 
ఓం అసD అపA;2-మన* సD -రద _దKDస 
ఋ#రâg$ పlనR ః 74 అపA;2 0వ2 ల>? @ +జం	 
mవñశJ• శí[ ర.మ సAJ,ష$ wద± π ]̂  జÔ ¢ù—గః । 
 
GరËb' య ఉKచ	 
 
శృ&ధJం ûనయః స^J సరJ�Gర] w©± ≤6 । 
అwద± \:zం 0≥ం Ùౖష› ≥మపA;26 ॥ 
 
ఓం నø భగవÜ KZ0Kయ నøఽస[ Öన-[ య 
సహస4 7A? య >? ú≤ర› వ·‹ñ । 
∑షWగపరDం�య గ’డKహ-య అ∞య అ;2య 
అõ2య అపA;2య (తKసÄ KZ0వ శంకర? ణ 
ప4 |Dమô అù’ద±  హయc4 వ మ8వAహ నరwంహ 
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Kమన }4 ¢క4 మ Aమ Aమ 74 Aమ మతÑπ Xర. వరప4 ద 
నøఽZ[  Ü \J8 । 
 
ఓం నøఽZ[  Ü Zర-™ౖతD-≤నవ--గ-గన± రJ-యè-
Aèస-xత-Ô4 త- S·చ-Xy.ణR -wద± -—∏z-Yíz-
సËనR -QúY1 గ4 హ నèత4 ÷y1 ÷yం·ª-D1 హన హన 
దహ దహ పచ పచ మథ మథ ¢ధJంసయ ¢ధJంసయ 
¢lర› య ¢lర› య ¢≤4 వయ ¢≤4 వయ శgq న చ“4 ణ 
వ®4 ణ ఖgf న îüన గదÇ ∂షüన హüన ≤øదర 
భfi.X’ X’ \J8 । 
 
ఓం సహస4 `E సహస4 ప4 హర5Bధ జయ జయ ¢జయ 
¢జయ అ;త అ;త అõత అõత అపA;2 
అప4 }హత సహస4 ñత4  జJల జJల ప4 జJల ప4 జJల ¢¤ప 
¢శJ¤ప బ?¤ప మä∫దన మ8వAహ అpDత 
నృwంహ మ8Q’ష Q’´త[ మ ÙౖXణÍ  -Aయణ 
పద.-భ Â¢నR  అù’ద±  ≤øదర హృs“శ “శవ Kమన 
సరJZú2Ñదన సరJxతభయంకర సరJశ£4 ప4 మరR న 
సరJమన* -ప4 భఞ° న సరJúగ-ప4 5శన సరJ-గ-ప4 మరR న 
సరJ0వ-మHశJర సరJబన± ¢øèణ సAJLత-ప4 మరR న 
సరJLంస4 ప4 దమన సరJజరప4 5శన సరJగ4 హ-ùKరణ 
సరJ~పప4 మరR న Yíz¢ధJంసన సరJ|ఃసJపô-శన 
జ-రR న	నøఽZ[  Ü \J8 । 
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య ఈGమపA;2ం పరమÙౖష› ≥ం పఠ} ¢≤Dం 
స.ర} w≤± ం మ8¢≤Dం జప} పఠ} శృÿ} \.రయ} 
¶రయ} >ర[ åయ} Kచయ} K గృ≈2J హÄ[  పœ 
గచl} K భ�[ π Å42J గృH \] పయ} K తసD -∏ô-
KB-వà4 -ప{ఽశùభయం న వర? భయం న శ£4 భయం 
న Ÿరభయం న సరêభయం న \Jపదభయం న 
సûద4 భయం న Aజభయం K భ_⁄ ॥ 
 
న తసD Aత4 πన± �ర-fi* -AజÏల-¢´ప¢ష గరలహన- 
వ7కరణ¢0Jషÿhªటన-వధ-బన± నభయం K భ_⁄ । 
 
ఏ˚ర.Lò* ’≤హృÒౖః w™ò± ః సంwద± ß;Òౖః ॥ 
 
తదD= । 
ఓం నమÄ[ ఽZ[  అభ; అనÕ అ;Ü అõÜ అప^ 
అపA;Ü పఠ} w0±  ¢0D స.ర} w0±  మ8¢0D ఐ�నం∑ 
ఉÆ ä4 _ అ’న± } \¢}4  Yయ}4  ∞త_దw Gన [ “ 
సరసJ} ధమë ¶మë రమë Aమë ధరë ¶రë 
É≤õù అ©} ©} ¢నÜ §i Y-± i శబi íA}ù 
Gతం∏ కృfl›  య´0 సతDK©ù బ4 హ.K©ù �Å 
క~Åù కAÅù కAలñÜ4  ,మ-©z ¢కAలñÜ4  
స÷Dపచయకi Gతః సరJÇచనవర0 nభ0 అర] 0 
\:ù అపమృ£Dం -శయ -శయ ~పం హర హర 
జలగతం స] లగతం అన[ •èగతం Gం రè రè 
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సరJxతసúJపద4 _భDః \J8 ॥ 
 
య\Dః ప4 ణశDÜ Qషêం గúO K పతÜ య© । 
õ4 యñ[  `ల�ః య\Dః �కవ-± π చ Ç భ_⁄ ॥ 
 
xర° పÜ4  }JGం ¢≤Dం Å42J ¶ర;⁄ స≤ । 
ఏ˚úR {ౖరô ÅÔDత nభY Q}4 & భ_⁄ ॥ 
 
xర° పÜ4  XంXÆన Å42J ¶ర;£[  యః । 
రb AజÏü ÛDÜ సంY4 Æ iQసంXü ॥ 
 
అ∏ôøరభ; ˇ^ ùతDం తసD జ— భ_⁄ । 
శస* ఞª KరయÜDy సమ; �ణ' ¶i& ॥ 
 
‚ల.-î{í? úY5ం í? ప4 ం -శయÜ వD=6 । 
oúúగజJA5ఞª -ozం సరJ0L-6 ॥ 
 
తదD= - ఐ�Lక-≤JπLక-24 πLక-h£i] క-Gwక-
™ౖJGwక-Òౖ3Gwక-h£A.wక-y5.wక-èJi[ åక-
K}క-Äౖ}[ క-Vò∆ #.క-\ùô~}క-జJర సతతజJర-సన[ త-
జJర ¢షమజJర-గ4 హనèత4 ÷yం·ª-D1 హర హర �Å 
శర శర §i ధమ ధమ ¢0D ఆü Gü 2ü బñ±  పచ పచ 
¢0D మథ మథ ¢0D -శయ -శయ ~పం హర హర 
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|ఃసJపôం ¢ధJంసయ ¢ధJంసయ ¢ఘô¢-où రజù 
సñ± π |âR ˚-0 Gన [ “ Gనస_I శaq ë చí4 ë వ;4 ë 
గ©ù îÅù అపమృ£D-¢-où ¢∑JశJi ద4 ¢¿ ≤4 ¢¿ 
“శవద‹Ü పnప}సLÜ |ఃఖ|రñ[  |âR ˚-©ù 
,మమiR ù దమù ≤õù శబi íA} Gతం∏ GHశJi 
ఇ-R Ωë బ4 8.ë KAL GHùR Ω <Gi చë'  hûb'  
నøఽZ[  Ü । 
 
ఓం 84 ఁ ≈4 ఁ J4 ఁ ´ౖ3ఁ á4 ం హò ః £’ £’ \J8 । 
 
; Gం ©Jషù[  ప4 తDèం పúèం K 21 సAJ1 హన 
హన దహ దహ పచ పచ మరR య మరR య 2పయ 
2పయ !షయ !షయ ఉ2Ñదయ ఉ2Ñదయ బ4 8.ë 
Ùౖష› ¢ GHశJi KAL <Gi Ùౖ-యí ఐùR Ω ఆIô‹ 
చë'  hûb'  K’ë Kయ¢ సరJ�మఫలప4 0 రè రè 
ప4 చణ' ¢0D ఇºR ΩÔనR Ω-భ∏ù జ; ¢జ; ·ù[  Q#Í -£#Í -
>i[ å¢వiR rù �GంX∑ �మ|Õ సరJ�మవరప4 0 
సరJxÜg Gం S4 యం X’ X’ \J8 । 
 
ఓం ≈4 ఁ ≈4 ఁ హò ఁ హò ః । 
 
ఓం ఆకi? ë ఆ_où ∞J{GÅù రమë Aమë ధమù 
¶మù తపù 2పù Gదº-.©ù సం!#ë మ8�Å 
zలప2“ మ8A}4  మ8§i మ8G; మ8శ4; 
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మ8hùR Ω మ8âi మ8మBi ఆ©తDరo. ∞హô¢ 
యమఘb$  । 
 
ఓం ఆం íÅíÅ Á-[ మë Zర˚-Zúతêñô	 
సరJ�మ|Õ య=˚{#తం �రDం తñ. wధD£ 
\J8 । 
 
ఓం ఆ©Ü \J8 ఓం అపA;Ü \J8 ఓం xః \J8	 
ఓం mవః \J8 ఓం సJః \J8 ఓం x’Oవః సJః  
\J8 । 
షత ఏKగతం ~పం తÒౖ3వ ప4 }గచl£ \J8 । 
ఓం బü బü మ8బü అwద± \:ù \J8 ॥ 
 
ఓం ఇ} ¢g› ధú.త[ ^ తృtయ�b'  Òౖ3ÌకD-¢జÇ-
-GపA;2- [ త4 ం సGప[ 6 ఓం 
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॥ 74 X9° � [ త4 6 ॥ 
 
74  గb·య నమః । 
 
ఓం అసD 74 X9° � [ త4 మన* సD స≤oవ ఋ#ః	 
అâg$ ' ఛనR ః 74 }4 ‚5}.� 0వ2 ఓం ఐం +జం	 
ఓం ≈4 ం శí[ ః ఓం >∆ ం >లకం మమ సAJ,ష$ wద± π ]̂  
జÔ ¢ù—గః । 
 
oవ ఉKచ । 
 
శృ& 0¢ ప4 వ�? πõ X9° � [ త4 ûత[ మ6 । 
;న మన* ప4 C_ణ చ&' ∞పః nW భ_⁄ ॥౧॥ 
 
న కవచం -రf { [ త4 ం >లకం న రహసDక6 । 
న ∫క[ ం -S K ¶Dనం న -D  న Kరªన6 ॥౨॥ 
 
X9° �~ఠGÜ4 ణ |Af ~ఠఫలం ల"⁄ । 
అ}‚హDతరం 0¢ 0K-మS |ర∆ భ6 ॥౩॥ 
 
Âపzయం ప4 యÜôన సJ—ùiవ ~రJ} । 
Gరణం øహనం వశDం స[ మOºhªట-©క6 ॥౪॥ 
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~ఠGÜ4 ణ సంw0± π⁄ X9° � [ త4 ûత[ మ6 । 
ఓం î4 ం î4 ం î4 ం శం ఫQ ఐం ≈4 ం >∆ ం జJల ఉజ° Öల 
ప4 జJల ≈4 ం ≈4 ం	 
>∆ ం స* వయ \4 వయ ·పం -శయ -శయ 74 ం 74 ం 74 ం éం 
సః \4 వయ ఆదయ \J8 ॥౫॥ 
 
ఓం 74 Üం Jం >∆ ం Y∆ ం éం సః జJల ఉజ° Öల మన* ం ప4 జJల	 
హం సం లం èం ఫQ \J8 । 
నమÄ[  ’ద4 ¤~«»  నమÄ[  మäమiR ù ॥౬॥ 
 
నమÄ[  ãv టభ-oLౖD నమÄ[  మLyiR ù । 
నమÄ[  nమOహLò* π చ ùnGOZర∫©ù ॥౭॥ 
 
నమÄ[  ∞గ4 Ü 0¢ జÔ w©± ం X¤షJ Æ । 
ఐTË• సృ#$ ¤SKౖD ≈4 TË• ప4 }~Å� ॥౮॥ 
 
>∆ ం �ˆ �ల¤SKౖD +జ¤Ô నøఽZ[  Ü । 
hû5'  చణ' ¤~ చ «» TË• వర≤‹z ॥౯॥ 
 
¢…ª తJభయ≤ ùతDం నమÄ[  మన* ¤Së । 
¶ం –ం ≠ం ≠ర° Xః పtô Kం ≥ం KcశJ• త= 
॥౧౦॥ 
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�4 ం >4 ం Ï4 ం X9° � 0¢ ·4 ం 74 ం î4 ం Æ nభం X’ । 
Jం Jం JTËర¤SKౖD ∞4 ం 4̧ ం é4 ం Cల-©z 
॥౧౧॥ 
C4 ం ,4 ం x4 ం nౖర≥ భ04  భKLౖD Ü నø నమః । 
ఓం అం కం చం టం తం పం \ం ¢|Aం ¢|Aం 
¢మరR య ¢మరR య ≈4 ం	�? ం >? ం fi4 ం ¸వయ ¸వయ 
”4 టయ ”4 టయ జమOయ జమOయ	¿పయ ¿పయ 
øచయ øచయ Jం ఫQ ∞4 ం `షQ ఐం ≈4 ం >∆ ం	 
రఞ° య రఞ° య సఞ° య సఞ° య ‚ఞ° య ‚ఞ° య బన± య 
బన± య C4 ం ,4 ం x4 ం nౖర≥ భ04  సGËచ సGËచ ”4 టయ 
”4 టయ ∆̋ ం \J8 ॥౧౨॥ 
 
~ం (ం ßం ~రJt ßA›  Uం Fం ∫ం Zచ• త= । 
G∆ ం ∆̋ ం ∂∆ ం ∂లవfi[ A›  X9° � [ త4 Hత_ ॥౧౩॥ 
 
అభ�[ య న ≤తవDం ÂSతం రè ~రJ} । 
¢≈- X9° �0KD యZ[  సప[ శtం ప)⁄ ॥౧౪॥ 
 
న తసD ∞యÜ w©± రz πరbD ’©తం య= ॥౧౫॥ 
 
। ఇ} 74Yమరతñ*  ఈశJర~రJtసంK0	 
X9° � [ త4 ం స∂êర› 6 । 
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0¢Qyêఞ° ˆ [ త4 6 
 
అ‹ ∏iనùR ù నùR తÆ©ù ¢శJ¢º©ù నùR âÜ 
∏iవర¢న± πoúఽ:ùKwù ¢g› ¢{wù ;g› âÜ । 
భగవ} H o}కణÍ X¡õÓù xiX¡õÓù x}కృÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧॥ 
 
Zరవరవi? ë |ర± రధi? ë |’.ఖమi? ë హర? రÜ 
}4 mవన¡#ë శఙËర”#ë కల.షø#ë ˇషరÜ । 
దâజùú#ë |ర.ద!#ë |’.ùú#ë wâ± ZÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౨॥ 
 
అ‹ జగదమÓ కదమÓవన S4 యKwù ”#ë 8సరÜ 
oఖioúమë£ఙf  LGలయశృఙf ù∞లయమధDగÜ । 
మäమä^ మäãv టభగ9° ù మLష¢≤ië AసరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౩॥ 
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అ‹ ùజ?ఁకృ}Gత4 ùAకృత≠మN ¢Ìచన≠మN శÜ 
సమర¢!#తú#త!ëత+జసûదOవ+జలÜ । 
oవoవnమOùnమOమ8హవతiêతxతS·చరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౪॥ 
 
అ‹ శతఖణ' ¢ఖë' త’ణ' ¢£ë' తnణ' గ∞:పÜ 
ùజmజదణ' ù~}తచణ' ¢~µతûణ' భ7:పÜ । 
iQగజగణ' ¢≤రణచణ' పAక4 మâణ' మృY:పÜ	 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౫॥ 
 
ధâరâషఙf  రనèణసఙf  పiZiరదఙf నటతËట“	 
కనకSశఙf QషêతËùషఙf రసదOటశృఙf హ2బ¡“ । 
హతచ£రఙf బలí? }రఙf ఘటదÓ?రఙf రటదÓ¡“ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౬॥ 
 
అ‹ రణ|ర.దశ£4 వ¶|± ర|ర± రùరOరశí[ భృÜ 
చ£ర¢hరä•ణమ8శయÛతకృతప4 మ=:పÜ । 
|iత|•హ|Aశయ|ర.}≤నవÛత|రన[ గÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౭॥ 
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అ‹ శర5గతÙౖiవ≠జన≥రవAభయ≤‹క^ 
}4 mవనమస[ కîల¢ú:oú:కృ2మలîలక^ । 
|õ|õ2మర|âR ˚-దû?’.ఖ•కృత©aôక^ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౮॥ 
 
Zరలల-తతÅ‹తÅ‹త=˚న—త[ రనృతDరÜ 
కృతXX=XXÖ©డ≤dక2లX]హలYనరÜ । 
ääXట≠äట:ù± õతధJù:రమృదఙf ù-దరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౯॥ 
 
జయ జయ ∞పDజ; జయశబR పరZ[ }తతêర¢శJâÜ 
ఝణఝణ√ం√మ√ంకృత¨Qరo9° తøLతx
తపÜ । 
నµతన7ర± నìనట-యక-టన-µతనటDరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౦॥ 
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అ‹ 
ZమనఃZమనఃZమనఃZమనఃZమºరమ�ù[BÜ 
o4 తరజzరజzరజzరజzరజzకరవక* భృÜ । 
Zనయన¢భ4 మరభ4 మరభ4 మరభ4 మరభ4 మA˚దృÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౧॥ 
 
మLతమ8హవమల∆ మతÅ∆ కవÅ∆ తరÅ∆ తభÅ∆ రÜ	 
¢రÁతబÅ∆ క~ÅకపÅ∆ క√Å∆ క˚Å∆ కవరf వృÜ । 
n4 తకృతQల∆ సûల∆ w2’ణతల∆ జపల∆ వసల∆ ÅÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౨॥ 
 
అ‹ Zదtజన{లసGనసøహనమన.థAజZÜ 
అ¢రలగణ' గలన.దÆ|రమత[ మత[ ఙf జAజగÜ । 
}4 mవనxషణxతక{ù:¤పప—ù:AజZÜ	 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౩॥ 
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కమలద{మల¥మల�ù[ క{కÅ2మలCలతü 
సకల¢{సక{ùలయక4 మ“ÅచలతËలహంసXü । 
అÅXలసGËలXన[ లమణ' లèÅõలదÓX{ÅXü 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౪॥ 
 
కరûరˆరవ≥i° తÏ;తల;° త¥íలమã° మÜ 
õÅతõÅనR మºహర‚9° తర9° తVv లùXఞ° గÜ । 
ùజగణxతమ8శబ•గణరఙf ణసమOృత“ÅరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౫॥ 
 
కµతట(త|Ïల¢Áత4 మmఖ}రసËృతచణ' ’… 
;తకన�చలèÅమ÷i° త గi° తXఞ° రXమOX… । 
ప4 ణతZAఽZరèÅమëZiరదంnలసనôఖచనR Ω’…	 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౬॥ 
 
¢;తసహస4 కuv కసహస4 కuv కసహస4 కuv కâÜ 
కృతZర2రకసఙf ర2రకసఙf ర2రక∫ââÜ । 
ZరథసG:సGనసG:సGన సG:Z∞పDరÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౭॥ 
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పదకమలం క’5ùల; వiవసD} —ఽâ©నం Zo_ 
అ‹ కమü కమ{ùల; కమ{ùలయః స కథం న 
భ_⁄ । 
తవ పదÆవ పరం పదమw[ Ö} 7లయ” మమ íం న o_ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౮॥ 
 
కనకలసతËల7కజPౖరâ#ఞª} Üఽఙf ణరంగmవ6 
భజ} స íం న  
శPXచXమOనìపiరమOZUâభవ6 । 
తవ చరణం శరణం కరKë ZKë పథం మమ 0L 
oవ6	 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౧౯॥ 
 
తవ ¢మüâR Xలం వదñâR మలం 
కలయనôâÏలయÜ 
íû Q’JతQ•âR ûFZûF˚రÉ 
¢ûFí4యÜ । 
మమ £ మతం oవGనధñ భవt కృపÇ íû న 
í4యÜ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౨౦॥ 
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అ‹ మ‹ ¿నదÇbతÇ కృప«» వ తJÇ 
భ¢తవDûÆ 
అ‹ జగ” జనz} య=ఽw మÇఽw 
త=ఽâమ2w రÆ । 
య|Áతమత4  భవ£êరగం X’ ·మO¢ 0¢ దÇం 
X’ Æ 
జయ జయ H మLyZరమiR ù రమDకపiR ù Vv లZÜ 
॥౨౧॥ 
 
Z[ }õGం w[ õతః ZససG:-	 
ùయమ” యమ”ఽâ©నం ప)⁄ । 
పరమÇ రమÇ స ùflవDÜ	 
పiజºఽiజºఽS చ తం భ®⁄ ॥౨౨॥ 
 
ఇ} 0¢Qyêఞ° Å [ త4 ం సGప[ 6 । 
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చ&'  Gఁ > ఆరt 
 
జయ చ&'  జయ జయ (Gఁ) జయ చ&'  జయ జయ	 
భయ8ië భవ2ië భవCõù జయ జయ	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ	 
 
] ≈ సత-Áత-Zఖమయ nద±  బ4 హ.¤~ (Gఁ)	 
సతD స-తన ZనR ర పర-oవ ∫ర-x~	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౧॥ 
 
ఆ© అ-© అ-మయ అ¢చల అ¢-7 (Gఁ)	 
అమల అనన[  అÂచర అజ ఆననR A7	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౨॥ 
 
అ¢�• అఘ8• అకల క{¶• (Gఁ)	 
కA[ å ¢: భA[ å హi హర సంహర�•	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౩॥ 
 
] ¢: వ≠ రG ] ఉG మ8GÇ (Gఁ)	 
∂లప4 కృ} ¢≤D ] ] జనz ∞Ç	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౪॥ 
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Aమ కృష›  ] fi2 బ4 జAz A¶ (Gఁ)	 
] K�lకలê|4 మ 8ië సబ `¶	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౫॥ 
 
దశ ¢≤D నవ |Af  --శస* కA (Gఁ)	 
అష$ Gతృ� —∏ù నవ నవ ¤ప ధA	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౬॥ 
 
] పర¶మùKwù మ8¢{wù ] (Gఁ)	 
£ ≈ శ.·న¢8ië 2ణ' వ{wù ]	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౭॥ 
 
Zర ûù øLù ÉGD ] !Cఽఽ¶A (Gఁ)	 
¢వసన¢కట-స¤~ ప4 లయమÀ ¶A	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౮॥ 
 
] ≈ Äôహ-Z¶మ‹ ] అ} గరలమ- (Gఁ)	 
రతô¢x#త ] ≈ ] ≈ అw]  త-	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౯॥ 
 
∂{¶రùKwù ఇహ పర w©±  ప4 0 (Gఁ)	 
�{t2 �ˆ కమల ] వర0	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౧౦॥ 
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శí[  శí[  ధర ] ≈ ùతD అ"దమÀ (Gఁ)	 
"దప4 దiïù K& ¢మü _దత4 À	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౧౧॥ 
 
హ6 అ} ¿న |F (Gఁ) ¢ప⁄-∞ల Õ^ (Gఁ)	 
´ౖం కß⁄ అ} కపì పర `లక Ü^	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౧౨॥ 
 
ùజ సJCవవశ జనz దÇ దృ#$  >~ౖ (Gఁ)	 
క’5 కర క’5మ‹ చరణ-శరణ ¿~ౖ	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ ॥౧౩॥ 
 
జయ చ&'  జయ జయ (Gఁ) జయ చ&'  జయ జయ	 
భయ8ië భవ2ië భవCõù జయ జయ	 
ఓం జయ చ&'  జయ జయ 
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0≥మÀ 
 
తవ చ � íల న Z[ }రõÓ“	 
సకలశబR మÀíల Ü తâః । 
ù4ల∂i[ g Æ భవదనJ—	 
మనw∞Z బLఃప4 సAZ చ ॥ 
 
ఇ} ¢Áన[ π o_ శõ2o_	 
జగ} ∞తమయతôవ·©ద6 । 
Z[ }జ~రªనÁన[ నవi° 2	 
న ఖb �చన �లక{w[  Æ ॥ 
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భగవtZ[ }ః 
 
~4 తః స.Aõ శర©âR కúజ° Ö{Cం	 
సద4 తôవన.కరXణ' ల8రxy6 । 
©KDBë;తZzలసహస4 హ\[ ం	 
ర¥[ తê{భచర5ం భవtం ప^·6 ॥ 
 
~4 తరôGõ మLyZరచణ' ûణ' - 
nGOZరప4 ûఖ™ౖతD¢-శద�? 6 । 
బ4 H.నR Ω’ద4 ûùøహన7లˆ{ం	 
చ&' ం సమస[ Zర∂i[ మñక¤~6 ॥ 
 
~4 తరO∞õ భజ2మ˚{ష≤t4 ం	 
¶t4 ం సమస[ జగ2ం |i2పహz* 6 । 
సం\రబన± న¢øచనH£x2ం	 
GÇం పAం సమ:గమD పరసD ¢ ›́ ః ॥ 
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ప4 5మః 
 
ఓం |Af ం oKం ·ù[ క•ం బ4 8.&ం బ4 హ.ణః S4 Çం । 
సరJÌక ప4 bt4 ఞª ప4 ణGõ స≤ oK6 ॥ 
 
మఙf {ం !భ-ం n≤± ం ùషË{ం పరGం క{6 । 
¢∑JశJ•ం ¢శJG2ం చë' �ం ప4 ణGమDహ6 ॥ 
 
సరJ0వమÀం 0≥ం సరJúగభÇప86 । 
బ4 H.శ¢g› నõ2ం ప4 ణGõ స≤oKం ॥ 
 
¢న± π\] ం ¢న± πùలÇం ©వD\] నùKwz6 । 
—∏zం —గజనzం చë' �ం ప4 ణGమDహ6 ॥ 
 
ఈ·నGతరం 0≥˝శJ•˝శJరS4 Ç6 । 
ప4 ణ”ఽw. స≤|Af ం సం\Aర› వ2i&6 ॥ 
 
ఓం మ80వ మ824 ణ మ8—∏ మHశJర । 
సరJ~పహAం 0వ మ�Aయ నø నమః ॥ 
 
ఓం నమః oKయ ·-[ య �రణత4 య Hత_ । 
ù_దÇõ h2.నం తJం గ}ః పరÆశJర ॥ 




