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ఓం అ����్మనగ్ మ్ ��ా��్మనగ్ �� ర�ద్రర�పం ��య్��త్ || 

�దధ్స్ఫట�క సం�ాశం �్ర��త్రం పంచ వకత్�కమ్ |  

గం�ాధరం దశభ�జం స�ా్వభరణ భ��తిమ్ || 

�ల���వం శ�ాం�ాంకం ��గ యఙ�్ఞ ప ��నమ్ |  

�ాయ్ఘ� చ��్మతత్ ��యం చ వ��ణయ్మభయ ప్రదమ్ || 

కమండల్-వకష్ సూ��్ర ణ�ం ����ణం �ల�ాణ�నమ్ | 

జ్వలంతం �ింగళజట� �ఖ� మ��ోద్ �త ����ణమ్ || 

వృష స్కంధ సమ�ర�ఢమ్ ఉమ� �ే�ర్థ ����ణమ్ | 

అమృ��ే�ప�్ల తం �ాంతం ��వయ్��గ సమ�్వతమ్ || 

����ద్వ�� సమ�య�కత్ం సు�ాసుర నమస్కృతమ్ | 

�తయ్ం చ �ాశ్వతం �దధ్ం ధు్ర వ-మకష్ర-మవయ్యమ్ | 



సర్వ �ాయ్�ిన-��ానం ర�ద్రం ��ౖ �శ్వర��ిణమ్ | 

ఏవం ��య్��్వ ��్వజః సమయ్క్ త�� యజనమ�ర��త్ || 

అ���� ర�ద్ర �ాన్��ర్చ�����క ���ం �ాయ్”��య్�ాయ్మః | ఆ��త ఏవ 

���్థ �ాన్��్వ ఉ�ేతయ్ ��ః ప్రయ�� బ్రహ్మ���� �క్ల�ా�ా 

�ే�ా�మ�ఖః �ి్థ ��్వ ఆత్మ� �ేవ��ః �ా్థ ప��త్ || 

ప్రజన�� బ్ర�్మ �ష్ఠ త� | �ాద�ర్-�ష�్ణ �ిత్ ష్ఠ త� | హసత్ �ర్-

హర�ిత్ ష్ఠ త� | బ�హ� ్వ��ంద్ర�ిత్ ష్టత� | జఠ��உఅ��న్�ిత్ ష్ఠ త� | హృద’�� 

�వ�ిత్ ష్ఠ త� | కం�� వసవ�ిత్ ష్ఠ ంత� | వ��త్ � సరస్వ� �ష్ఠ త� | 

���ిక�ర్-�ాయ��ిత్ ష్ఠ త� | నయన�శ్-చం��్ర ���ౌయ్ ���్ట��మ్ | 

కర్ణ�ర�్వ�� ���్ట��మ్ | లల�ట� ర���్ర �ిత్ ష్ఠ ంత� | 

మ��ా్థ ������య్�ిత్ ష్ఠ ంత� | �ర�ి మ��ేవ�ిత్ ష్ఠ త� | �ఖ�య�ం 

�ామ�ే�ా�ిత్ ష్ఠ త� | పృ��్ఠ  �ి���� �ష్ఠ త� | ప�రతః �� �ష్ఠ త� | 

�ార్శ��ః ��ాశంక�� ���్ఠ ��మ్ | సర్వ�� �ాయ��ిత్ ష్ఠ త� | త�� 

బ��ః సర్వ��உ��న్ర్-జ�్వల�మ�ల�-ప��వృత�ిత్ ష్ఠ త� | స��్వష్వం��ష� 

స�ా్వ �ేవ�� య���ా్థ నం �ష్ఠ ంత� | మ�గ్ మ్ రకష్ంత� | 



అ��న్��్మ’ �ా� ��తః | �ాగధ్ృద’�� | హృద’యం మ�’ | 

అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | 

�ాయ���్మ” �ా్ర ణ� ��తః | �ా్ర ణ� హృద’�� | హృద’యం మ�’ | 

అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | సూ��య్’ �� చ��ి ��తః | 

చ�ర్-హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం 

బ్రహ్మ’ణ� | చంద్రమ�’ �� మన’�ి ��తః | మ�� హృద’�� | హృద’యం 

మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | ����’ �� ��� �ే్ర” ����ః | 

��� త్రగ్ం హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం 

బ్రహ్మ’ణ� | ఆ�� �� ��త�ి ����ః | ���� హృద’�� | హృద’యం మ�’ 

| అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | పృ��� �� శ��’�� ����ః | 

శ��’రగ్ం హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం 

బ్రహ్మ’ణ� | ఓష�� వనసప్త�’ �� ల�మ’సు ����ః | ల�మ�’� 

హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� 

| ఇం�ో్ర ’ �� బల�” ��తః | బలగ్ం హృద’�� | హృద’యం మ�’ | 

అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | పరజ్��య్’ �� మ���ద్� ��తః | 

మ��ాధ్  హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం 

బ్రహ్మ’ణ� | ఈ�ా’�� �� మ��య్ ��తః | మనుయ్ర్-హృద’�� | హృద’యం 



మ�’ | అహమమృ�”ే | అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | ఆ��్మ మ’ ఆత్మ�’ 

��తః | ఆ��్మ హృద’�� | హృద’యం మ�’ | అహమమృ�”ే | 

అమృతం బ్రహ్మ’ణ� | ప�న’ర్మ ఆ��్మ ప�న�ాయ� �ా�ా”త్ | ప�నః’ 

�ా్ర ణః ప�న�ాక�’తమ��ా”త్ | ��ౖ�ా్వన�� ర�్మ�’ర్-�ావృ��నః | 

అంత�ిత్ ’ష్ఠ త్వమృత’సయ్ ���ాః || 

అసయ్ �� ర���్ర ��య్య ప్రశన్ మ�మంత్రసయ్, అ�ర ఋ�ిః, అనుష�్ట ప్ 

చందః, సంకరష్ణ మ���త్ స్వర���  �உ�ా�ా��తయ్ః పరమప�ర�షః స 

ఏష ర��ో్ర  �వే�� | నమః ��ా��� �జమ్ | �వత�ా��� శ��త్ః | 

మ��ే�ా��� ��లకమ్ | �� �ాంబ స���వ ప్ర�ాద �దిధ్ ���్థ జ�� 

���గః || 

ఓం అ��న్హ� ��్ర త్మ�� అంగ��ా్ఠ ��య్ం నమః | దర్శప�ర్ణ మ��ాత్మ�� 

తరజ్���య్ం నమః | ��త�ర్-మ��ాయ్త్మ�� మధయ్మ���య్ం నమః | 

�ర�ఢ ప�బం��త్మ�� అ����ా��య్ం నమః | జ�య్���్ట మ�త్మ�� 

క��ి్ఠ �ా��య్ం నమః | సర్వక���్వత్మ�� కరతల కరపృ�ా్ఠ ��య్ం నమః || 

అ��న్హ� ��్ర త్మ�� హృదయ�య నమః | దర్శప�ర్ణ మ��ాత్మ�� �ర�� 

�ా్వ� | ��త�ర్-మ��ాయ్త్మ�� �ఖ���� వషట్ | �ర�ఢ 



ప�బం��త్మ�� కవ��య హ�మ్ | జ�య్���్ట మ�త్మ�� ��త్రత్రయ�య 

��షట్ | సర్వక���్వత్మ�� అ�ాత్ � యఫట్ | భ�ర�భ్వసుస్వ���� 

��గ్బంధః || 

��య్నం% 

 

ఆ�ా��ళ-నభఃస్థల�ంత-భ�వన-బ్ర�్మండ-మ��సు్ఫరత్-  

జ�య్�ః �ా్ఫట�క-�ంగ-మ��-�లసత్-ప���్ణందు-�ాం��మృ�ైః | 

అ��త్ �ాప�్ల త-��క-�శ-మ�శం ర���్ర ను-�ా�ాంజపన్  

��య్��-���ిస్త-�ిదధ్�� ధు్ర వపదం ���్రஉ��ంి�ే-�్చవమ్ || 

బ్ర�్మండ �ాయ్పత్ �ే� భ�ిత ��మర��� ��సమ��� భ�జం���ః 

కం�� �ాల�ః కప�దా్ ః క�త-శ�కల�-శ్చండ ��దండ హ�ాత్ ః | 

త్ర��� ర���్ర కష్మ�ల�ః ప్రకట�త�భ�ాః �ాంభ�ా మ���త్����ః 

ర���్ర ః ��ర�ద్రసూకత్-ప్రకట�త�భ�ా నః ప్రయచ్చంత� ��ఖయ్మ్ || 



ఓం గణ���”మ్ ��్వ గణప’�గ్ మ్ హ�ామ�� క�ం 

క’���మ�’పమశ�’వసత్ మమ్ | జ�య్ష్ఠ �ాజం బ్రహ్మ’ణ�ం బ్రహ్మణసప్ద ఆ 

నః’ శృణ్వనూన్��’�ీస్ద �ాద’నమ్ || మ�గణపత�� నమః || 

శం చ’ �� మయ’శ్చ �� �ి్రయం చ’ ��உను�ామశ్చ’ �� �ామ’శ్చ 

�� ��మనసశ్చ’ �� భద్రం చ’ �� �� �య’శ్చ �� వసయ్’శ్చ �� యశ’శ్చ 

�� భగ’శ్చ �� ద్ర�’ణం చ �� యం�� చ’ �� ధ�ాత్  చ’ �� ��మ’శ్చ 

�� ధృ�’శ్చ �� �శ్వం’ చ �� మహ’శ్చ �� సం�చ్చ’ �� ఙ�్ఞ త్రం’ చ 

�� సూశ్చ’ �� ప్రసూశ్చ’ �� �ీరం’ చ �� లయశ్చ’ మ ఋతం చ’ 

��உమృతం’ చ ��உయకష్్మం చ ��உ��’మయచ్చ �� ��ాత�’శ్చ 

�� ���్ాఘ య�త్వం చ’ ��உన�త్రం చ ��உభ’యం చ �� సుగం చ’ 

�� శయ’నం చ �� సూ�ా చ’ �� సు��నం’ చ �� || 

ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః’ || 
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