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శవ�య గÆరn వదన�రవ�ద సOర�gయ దక+ధ�ర న�శక�య /

శA నలక�ఠ�య వGషధ�జeయ తసÄ�M శక�ర�య నమశ�వ�య //

వశషÇ  కª�భ¹దsవ గÆతమ�దy మoన�దW సUవ�రX�త శlఖర�య /

చ�ద�W ర© వ��శ��నర ల.చన�య తసÄ�M వక�ర�య నమశ�వ�య //

యకస�ర(ప�య జట8ధర�య ప న�కహస�� య సన�తన�య /

స$దyవg ద&హయ దyగ�బర�య తసÄ�M యక�ర�య నమశ�వ�య //

ప�చ�కరమద� పaణg� య�పఠ�త చ�వసనhధ� / 
శవల.క మవ�ప�hత  శవ�నసహ మదత& // 

ఇత శAమచ��కర�చ�రg వరచత�. శవప�చ�కరn స�� తW� స�పuర5మ. 

రrదW కవచమ



 

అసgశAరrదWకవచ స�� తW మహమ�తWసg ద$ర��స�ఋష � అన$ష4�  ప��ద� తWt�బక రrదÉW  ద&వత� ఓ� 
బజ� హÌÍ� శక"�� క�A � క±లక� మమ మన¥భష�  స దP tర�{ జపU వనయగ� హÍమత�gదy షడÎ}రHÏÐ షmడ�గన�gస�

ధ�gనమ :

శ�న� � పద�Mసన� శశధరమకªట� ప�చవక� k� తWన�తWమ / 

శల� వజW� చ ఖడw � పరrశమభయద� దకభ8గ� వహస�మ // 

న�గ�ప�శ� చ ఘణ�5 � పWళయహ°తవహ� స��కªశ� వ�మభ8గ� / 
న�న�ల�క�రయoక�� సÑట�క మణ�నభ� పర�తశ� నమ�మ // 

ద$ర��స� ఉవ�చ :

పWణమg శరస� ద&వ� స�య�భo� పరమ�శ�రమ / 

ఏక� సర�గత� ద&వ� సర�ద&వమయ� వభoమ // 

రrదWవరM పWవక+gమ అ�గప�W ణసg రకయC / 
అహ»ర�త Wమయ� ద&వ� రక+ర{� నరXMత� పaర� // 

రrదÉW  మ� చ�గAత� ప�త4 ప�త4 పరÆ�� హర స�థ� / 
శరK మ� ఈశ�ర� ప�త4 లల�ట� నలల.హ/త� // 

న�తWయస� �t�బక� ప�త4 మoఖ� ప�త4 మహ�శ�ర� / 
కర5య� ప�త4 మ� శ�భoర�hశక�య�� సద�శవ� // 

వ�గnశ� ప�త4 మ� జహ� మష´Ç  ప�త��బక�పత� / 



శAక�ఠ� ప�త4 మ� గnAవ�� బ8హÕ�శ¨I�వ ప న�కధGత // 

హGదయ� మ� మహద&వ ఈశ�రnవ�gత స�న��తరమ / 

న�భ� కట�� సవకశ� ప�త4 శర� ఉమ�పత� // 

భ8హ°మధ�g�తర� చ��వ సOకMర(ప స<ద�శవ� / 
సర�� రకత4 సర��శ  గ�త�W ణ� చ యథ�కAమమ // 

వజWశక"�ధర� చ��వ ప�శ��కªశధర� తథ� / 
గ�డశలధర� నతg� రకత4 తWదశlశ�ర� // 

పWస�{ న�ష4 పద& చ��వ వGకమdల¼ నదÅతటº / 
స�ధ�gయ�� ర�జభవన� వర(ప�కస$�  ప�త4మ�మ // 

శత�ష�5  దథ క�ల¼ష4 త4హ/న ద$W మక�టక� / 
నరMన$షUg సమ�మ�ర�w  తWWÖ మ�� వGషభధ�జ // 

ఇత&gత ద$W దWకవచ� పవతW� ప�పన�శనమ / 

మహద&వ పWస�ద&న ద$ర��స�  మoనకల�తమ // 

మమ�ఖ�gత� సమ�న�నన భయ� వ�దత క�చత / 

ప�W ప�hత  పరమ�రKగg� పaణg మ�యoషgవరPనమ // 

వద�gరn{ లభత& వద�g� దన�రn{ లభత& ధనమ / 

కన�gరn{ లభత& కన�g� నభయ� వ�దత& క�చత // 

అపaత�W  లభత& పaతW� మక+రn{ మకమ�పahయ�త / 

త�W హ/ త�W హ/ మహద&వ త�W హ/ త�W హ/ తWయ�మయ // 

త�W హ/ మ�� ప�ర�తన�థ త�W హ/ మ�� తWపaర��తక / 

ప�శ� ఖట8��గదyవ�gస� �� తWశల� రrదWమ�వచ // 



నమస©రKమ ద&వ�శ త�W హ/ మ�� జగదÅశ�ర / 

శత4W మధ&g సభ8మధ&g గ�A మమధ&g గGహ�తర� // 

గమన�గమన� చ��వ త�W హ/ మ�� భక�వత<ల / 

త�� చత�� త�� మ�నస� చ త�� బoదy}  స��� పర�యణమ // 

కరMణ� మనస�చ��వ త�� బoదyPశ� యథ� సద� / 
జ�రభయ� ఛ�దy సర�జ�రభయ� ఛ�దy గAహభయ� ఛ�దy // 

సర�శతØW నh వర�� tప  సర�వ�gధy నవ�రమ / 

అసgరrదWల.క�సగచ�త శA రrదWల.క�సగచ�త�gనhమ ఇత // 

ఇత శA స�©�దపaర�ణ� ద$ర��స� ప� W క�� శA రrదWకవచమ.

రrద�W ష�కమ

 
నమ�మశ మశ�న నర��ణర(ప� వభo� వ�gపక� బWహMవ�ద స�ర(ప� /

నజ� నరrw ణ� నరX�కల�� నరnహ� చద�క�శ మ�క�శవ�స� భజ�హ� //

నర�క�ర మ�క�ర మdల� త4రnయ� గXరXజef న గKతత మశ� గXరnశ� /

కర�ళ� మహక�లక�ల� కGప�ల� గoణ�గ�ర స�స�రస�ర� నత� హ� //

త4ష�ర�దyW స�క�శ గÆర� గ�భర� మన¥భdతక�ట� పWభ8 శAశరnర� /

స$ÑరనÙMళకల.6 లన చ�రrగ��గ� లస�� Úలబ8ల¼�ద$ భdష� మహ�శ� //

చలత4©�డల� భdW  స$న�తW� వశ�ల� పWసన�hనన� నలక�ఠ� దయ�ళÛ� /



మGగ�ధÅశ చర�M�బర� మo�డమ�ల� ప Wయ� శ�కర� సర�న�థ� భజeమ //

పWచ�డ� పWకGష�� పWగలs� పర�శ� అఖ�డ� అజ� భ8న$క�ట� పWక�శ� /

తWయc శల నర(Mలన� శలప�ణ�� భజ�హ� భవ�నపత� భ8వగమg� //

కళcతత కళcgణ కల���తరn సద� సజjన�న�దద�త� పaర�రn / 
చద�న�ద స�దÉహ  మహపక�రn పWస½ద పWస½ద పWభ¹ మనMధ�రn //

న య�వద ఉమ�న�థ ప�ద�రవ�ద� భజ�తహ ల.క� పర� వ� న�ర�ణ�� /

న త�వత4<ఖ� శ��త స�త�పన�శ� పWస½ద పWభ¹ సర�భdత�ధyవ�స //

నజeన�మ యగ� జప� న��వ పuజe� నత� హ� సద� సర�ద� ద&వ త4భg� /

జర�జనM ద$�ఖÆఘత�తపgమ�న� పWభ¹ప�హ/ అపనhమశ పWస½ద! //

శతరrదÅWయమ

 
 

ఈ శతరrదÅWయమo వ�దమ�త�W లవల� స�రయoక� మoగ� చదవ�లన� నయమమo ల¼ద$. 
పWత వ�రr నతgమo చద$వaక�వచ$�. ఇదy వ�దÉక� రrద�W భషUక� క�టº కÝడ� మహ/ 
మ�న�తమన భ8రత�ల.న$ , పaర�ణ�లల.న$ చ�ప�బడ��దy. మదట స�కల�� చ�ప � 
తర��త దÅనన మక"ష�మß�ననh స�రr6  పఠX�చ�డ�. పWతస�రX స�కల�� చ�ప�నక©ర ల¼ద$. 
క�వaన అ�దర( దÅనన జప �చ క�రXన శభ ఫలతమoలన$ పà �ద�డ�.

వ�gస ఉవ�చ:



శ 6  . పWజeపతన�� పWథమ� త&జస�� పaరrష� పWభoమ 

భoవన� భdరrsవ� ద&వ� సర�ల.క�శవర� పWభoమ. 1

ఈశ�న� వరద� ప�ర{ దGష�వ�నస  శ�కరమ 

త�గచ� శరణ� ద&వ� వరద� భoవన�శ�రమ. 2

మహద&వ� మహత�Mన మశ�న� జట�ల� శవమ 

తWtక� మహభoజ� రrదW� శఖన� చరవ�సనమ . 3

మహద&వ� హర� స�{ ణo� వరద� భoవన�శ�రమ 

జగతÀÁధ�నమధyక� జగతÀâతమధÅశ�రమ . 4

జగదÉgన�  జగదÅ} �ప� జయన� జగత� గతమ 

వశ��త�Mన� వశ�సGజ� వశ�మdరX�� యశస �నమ . 5

వశl�శ�ర� వశ�వర� కర�Mణ�మశ�ర� పWభoమ 

శ�భo� స�య�భo� భdత&శ� భdతభవgభవpదsవమ . 6

యగ� యగ�శ�ర� శర�� సర�ల.క�శ�ర�శ�రమ 

సర�శlAషÇ � జగచ&ãÁషÇ � పరXష�� పరమ�ష Ç నమ . 7

ల.కతWయవధ�త�రమ�క� ల.కతWయ�శAయమ 

స$ద$రjయ� జగన�hథ� జనMమGత4gజర�తగమ . 8

జef న�త�Mన� జef నగమg� జef నశlAషÇ � స$ద$రX�దమ 

ద�త�ర� చ��వ భక�� న�� పWస�దవహ/త�న వర�న . 9

తసg ప�రXషద� దyవ�g ర(పÄ� ర�hన�వద�� రX�భ¹� 
వ�మన� జట�ల� మo�డ� హÍస�గnAవ� మహ»దర��  . 10

మహక�య� మహ»త�<హ  మహకర�5 స�థ� పర� 
అనన�� రX�కGత��� ప�ద��� ప�ర{వ�షÄ�శ� వ��కGత��� . 11



ఈదGశ¨Iస< మహద&వ� పuజgమ�న¥ మహ�శ�ర� 
సశవస�� త త&జస½� పWశ�ద�ద�gత త& గAత� . 12

తస Mన ఘర� సద� ప�ర{ స�గ�A మ� రKమహరmణ� 
ద�W ణ�కర5కGపÄ�రrw ప�� � మహ�ష��సÄ�� పWహరXభ� . 13

కస�� � సUన�� తద� ప�ర{ మనస�ప  పWధరmయCత 

ఋత& ద&వ�నM హ�ష��స�ద�హ°ర(ప�నMహ�శ�ర�త . 14

ప�{ త4మoత<హత& కశ�నhతస MనhగAత� స {త& 
నహ/ భdత� సమ� త&న తWష4 ల.క�ష4 వదgత& . 15

గ�ధ&న�ప  హ/ స�గ�A మ� తసg కªA దPసg శతWవ� 
వస�జef  హతభdయష�Ç  వ�ప�త చ పత�త చ . 16

తసÄ�M నమస$�  కªర��త� ద&వ�స �షÇ �త వ��దyవ 

యC చ�న�g మ�నవ� ల.క� యCచ స�రwజత� నర�� . 17

యC భక��  వరద� ద&వ� శవ� రrదWమoమ�పతమ 

ఇహల.క� స$ఖ� ప�W పgత& య��త పరమ�� గతమ . 18 

నమస$©రrష� కÆ�త&య తసÄ�M శ��త�య వ�� సద� 
రrద�W య శతక�ఠ�య కనష�Ç య స$వర�సU . 19

కపరX}న� కర�ళcయ హరgకవరద�య చ 

య�మ�gయ�రక�క�శ�య సద�Gత&�  శ�కర�య చ . 20

క�మ�gయ హరXన�త�W య స�{ ణవ� పaరrష�య చ 

హరXక�శ�య మo�డ�య కనష�Ç య స$వర�సU . 21

భ8స©ర�య స$తర�{ య ద&వద&వ�య ర�హసU 



బహ°ర(ప�య శర��య ప Wయ�య ప Wయవ�ససU . 22

ఉష½5ష ణ� స$వక�� kయ సహస�W క+య మఢ²షU 
గXరnశ�య స$శ��త�య పతయC చరవ�సన� . 23

హ/అరణgభ8హవ� ర�జన$hగ�A య పతయC దyశ�మ 

పరjనgపతయCచ��వ భdత�న� పతయC నమ� . 24

వGక+ణ�� పతయCచ��వ గవ�� చ పతయC తథ� 
వGకHåర�వGత�క�య�య సUన�న�g మధgమ�య చ 25

స$W వహæçయ ద&వ�య ధన�న� భ8రwవ�య చ 

బహ°ర(ప�య వశ�సg పతయC మo�జవ�ససU . 26

సహసWశరసU చ��వ సహసWనయన�యచ 

సహæèభ8హవ�చ��వ సహసW చరణ�య చ . 27

శరణ� గచ� కÆ�త�య వరద� భoవన�శ�రమ 

ఉమ�పత� వర(ప�క� దక� యజfనబర̄ణమ . 28

పWజeన�� పWతమవgగA� భdత�న�� పతమవgయమ 

కపరX}న� వGష�వర�� వGషన�భ� వGషధ�జమ . 29

వGషదర�� వGషపత� వGషశG�గ� వGషరmభమ 

వGష��క� వGషఓభద�ర� వGషభ� వGషభ¬కణమ . 30

వGష�యoధ� వGషశర� వGషభdత� మహ�శ�రమ 

మహ»దర�  మహక�య� దÅ�పచరMనవ�స నమ . 31

ల.క�శ� వరద� మo�డ� బWహMణg� బ8W హMణప Wయమ 

తWశలప�ణ�� వరద� ఖడwచరMధర� శభమ . 32



ప న�క"న� ఖడwధర� ల.క�న� పతమశ�రమ 

పWపద&g శరణ� ద&వ� శరణg� చరవ�సనమ . 33

నమస�సÄ�M స$ర�శ�య యసg వ��శAవణస<ఖ� 
స$వ�సన� నమ నతg� స$వWత�య స$ధన�న� . 34

ధన$రPర�య ద&వ�య ప Wయధన��య ధన�న� 
ధన��తర�య ధన$షU ధన��చ�ర�gయ త& నమ� . 35

గ�A యoధ�య ద&వ�య నమస$<రవర�య చ 

నమ స$�  బహ°ర(ప�య నమసU�  బహ°ధన�న� . 36
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 పWథమస$�  మహద&వp దy�తయస$�  మహ�శ�ర� / 
తGతయ� శ�కరK జ�fయ శ�త4రK{  వGషభద�జ� /
పఞ�మ� కGత�వ�స�శ� షష�� క�మ�ఙw  న�శన� /
సప�మ ద&వద&వ�శ� శAక�ఠ శ��ష�మ� సMGత� /
ఈశ�రK నవమ జ�fయ దశమ� ప�ర�తపత� /
రrదW ఏక�దశ¨Iశ� వ ద��దశ� శవ ఉచgత& /
ద��దశ¨Iత�న న�మ�న తWస�ధg� య� పఠ� నhర� /
కGతఘhశ¨I�వ గKఘhశ� బWహMహ గoరrతల�గ� /
స½� � బ8ల ఘ�త4కశ¨I�వ స$ర�ప�  వGషలపత� /
మoచgత& సర�ప�పUభ¹g రదWల.క� స గచ�త /

--- స�©�దపaర�ణమo.

శవ�ష�కమ

 
 పWభo� ప�W ణన�థ� వభo� వశ��న�థ� జగన�hథన�థ� సద�న�దభ8జ� 

భవదsవgభdత&శ�ర� భdతన�థ� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

గళ¤రr�డమ�ల� తనÙ సర�జeల� మహక�లక�ల� గణ�శ�దyప�ల�
జట8జటగ�గKత�ర�గHIరX�శ�ల� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

మoద�మ�కర� మ�డన� మ�డయ�త� మహమ�డల� భసMభdష�ధర�తమ
అన�దy� హgప�ర� మహమహమ�ర� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

వట8థÉ  నవ�స� మహట�ట�హస� మహప�పన�శన� సద�స$పWక�శమ



గXరnశ� గణ�శ� స$ర�ష� మహ�శ� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

గXరn�ద�W తMజeస�గGహÌత�ర{ ద&హమ గXరÆ స�స {త� సర�హర� స$ర�శ�
పరబWహM బWహMదyభ ర��దgమ�న� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

కప�ల� తWశల� కర�భ8g� దధ�న� పద�అ�భ¹జ నమ�§ య క�మ�దధ�న� 

బలవర}య�న� స$ర�ణ� పWద�న� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

శరచ��దWగ�తW� గణ�న�దప�తW� తWన�తW� పవతW� ధన�శసg మతWమ
అపర�5 కళతW� సద� సచ�రXతW� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

హర� సర�హర� చత�భdవహర� భవ� వ�దస�ర� సద� నరX�క�ర�
శMశ�న� వస�త� మన¥జ� దహ�త� శవ� శ�కర� శ�భo మశ�న మడ&.

స�వ� య� పWభ8త& నర శMలప�ణ�� పఠ�త సర�ద� భరwసUవ�న$రక��
సపaతW� దన� ధ�gనమత&W కళతW� వచతW� సమ�స�దg మక�పWయ��త.

శA శవస�� తWమ

 
 నమ ద&వ�దyద&వ�య తWన�త�W య మహతMన� / 
రక� ప �గళ న�త�W య జట8మకªట ధ�రXణ� // 

భdత భ¬త�ళ జష�� య మహ భ¹గKపత(వ)తన� / 
భమ�ట�హస వక�� kయ కపరX} స�{ ణవ� నమ� // 

పuష ద�త వన�శ�య భగన�తW భద& నమ� / 
భవషg ద�Gషభచహhయ మహ భdత పత& నమ� // 



భవషg త� µపaర��త�య తథ��ధక వన�శన� / 
కHIల�స వరవ�స�య కరXభత కGత�నవ�స న� // 

వకర�ళÃరPt క�శ�య భ��రవ�య మhమనమ� / 
అగXhజe�ల� కర�ళcయ శశ మîళభG(కG)త& నమ� // 

భవషg త©Gత క�ప�ల వWత�య పరమ�ష Ç న� / 
తథ� ద�రrవనధ��సక�రXణ� తగMశలన� // 

కGతక�కణ భ¹గn�దW నలక�ఠ తWశలన� / 
పWచ�డ ద�డ హస�� య బడబ8గXh మoఖ�య చ // 

వ�ద��త వ�ద�gయ నమ యజfమdర�� నమ నమ� / 
దకయజf వన�శ�య జగదsయక�రయ చ // 

వశl�శ�ర�య ద&వ�య శవ శ��భ¹ భవ�య చ / 

కపరX}న� కర�ళcయ మహద&వ�య త& నమ� // 

ఏవ� ద&వ�� స$æçతశ��భo రrగAధన�� సన�తన� / 
ఉవ�చ ద&వద&వp య� యత©రKమ తద$చgత& // 

ఇత శAవర�హపaర�ణ��తరwత ద&వకGతశవస�� తWమ.

శవమ�నస పuజe స�� తWమo

 
 శ 6  // రత��h�కల�త మ�నస� హ/మజల���స�hన� చ దyవ�g�బర�



న�న�రతh వభdష త� మGగమద�మద��క"త� చ�దన� /

జeజ చ�పక బల�పతW రచత� పaష�� చ ధOప� తథ�
దÅప� ద&వ దయ�నధ& పశపత& హGత©ల�త� గGహgత�మ // 1

స´వర�5 మణÂఖ�డరతh రచత& ప�త&W ఘGత� ప�యస�
భకg� ప�చవధ� పయదyPయoత� ర�భ8ఫల� స��ద$ద� /

శ�క�నమయoత� జల� రrచకర� కర(�ర ఖ�డÉజ�ల�
త��బdల� మనస� మయ� వరచత� భక�� � పWభ¹స½�కªరr // 2

ఛతW� చ�మరయరrgగ� వgజనక� చ�దర�క� నరMల�
వణ�భ¬రX మGద�గ క�హళ కల� గnత� చ నGతg� తథ� /

స�ష�� �గ� పWణత� స$� త ర�హ°వద� హ�gతత<మస��మయ�
స�కల¼�న సమరX�త� తవ వభ¹ పuజe� గGహణ పWభ¹ // 3

ఆత�Mత�� గXరXజeమత స<హచర�� ప�W ణశ�రn� గGహ�
పuజe త& వషయపభ¹గరచన� నద�W  సమ�ధyస {త� 

స�చ�ర� పదయ� పWదకణవధy� స�� త�W ణ� సర���గXరK
యదg త©రMకరKమ తత�దఖల� శ�భ¹� తవ�ర�ధన� // 4

కరచరణకGత� వ� కరMవ�క�©యజ� వ�
శAవణ నయనజ� వ� మ�నస� వ�పర�ధ�
వహ/త మవహ/త� వ� సర�మ�తత కమస�
శవ శవ కరrణ�బ¬P  శA మహద&వ శ�భ¹ //

శA శవప�W త� సMరణమ



 
 ప�W త� సMర�మ భవభతహర� స$ర�శ�
గ�గ�ధర� వGషభవ�హన� మ�బక�శ� /

ఖట8��గ శల వరద�భయ హస�మశ�
స�స�ర రKగహర మîషధ మదy�తయ� // 1

ప�W తరhమ�మ గXరXశ� గXరXజeరPద&హ�
సరw స {త పWళయక�రణ మ�దyద&వ� /

వశl�శ�ర� వజత వశ�మన¥ భర�మ�
స�స�ర రKగహర మîషధ మదy�తయ� // 2

ప�W తరsజeమ శవమ�క మన�తమ�దg�
వ�ద�న�వ�దg మనఘ� పaరrష� మహన�� /

న�మ�దy భ¬దరహ/త� షడ�sవశనg�
స�స�ర రKగహర మîషధ మదy�తయ� // 3

ప�W త� సమoత�{ య శవ� వచ�తg
శ 6 కతWయ� యC న$దyన� పఠ�త / 

త& ద$�ఖజeత� బహ°జనMస�చత�
హ/త�� పద� య��త తద&వ శ�భ¹ // 4

ఇత శA శవ ప�W త�సMరణమ.

శవన�మ�వళcgష�కమ



 
 హ�చ�దWచOడ మదన��తక శలప�ణ� స�{ ణò గXరnశ మహ�శశ�భ¹ 
భdత&శ భతభయసOదన మ� మన�థ� స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

హ� ప�ర�తహGదయవల6భ చ�దWమîళ¤ భdత�ధyప పWమథన�థ గXరnశ చ�ప 

హ� వ�మద&వ భవ రrదW ప న�కప�ణ� స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

హ� నలక�ఠ వGషభధ�జ ప�చవక� k ల.క�శ శlషవలయ పWమథ&శ శర� 

హ� దOరjటº పశపత& గXరXజeపత& మ�� స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

హ� వశ�న�థ శవ శ�కర ద&వద&వ గ�గ�ధర పWమథన�యక న�దyక�శ 

బ8ణ�శ�ర��ధకరXప�  హర ల.కన�థ స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

వ�ర�ణస½పaరపత& మణÂకరX5క�శ వర�శ దకమఖ క�ల వభ¹ గణ�శ 

సర�జf సర�హGదయ��కనవ�స న�థ స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

శAమనMహ�శ�ర కGప�మయ హ� దయ�ళÃ హ� వpgమక�శ శతక�ఠ గణ�ధyన�థ 

భస�M�గ ర�గ నGకప�లకల�పమ�ల స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

కHIల�సశ¨Iలవనవ�స వGష�కపU హ� మGత4g�జయ తWనయన తWజగనhవ�స 

న�ర�యణ ప Wయమద�పహ శక"�న�థ స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

వశl�శ వశ� భవన�శక వశ�ర(ప వశ��తMక తWభoవన��కగoణ�ధyక�శ 

హ� వశ�బ�ద$ కరrణ�మయ దÅనబ�ధÉ  స�స�ర ద$�ఖ గహన� జjగదÅశ రక //

ఉమ�మహ�శ�ర�ష�కమ



 
ప తమహ శరశl�ద పWవణ కరపల6వ, 

నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� నమనమ�

నశ�భశ�భపWమoఖద��gత శకణదక�ణ�
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

శ¨Iలర�జసg జeమ�త శ�శర�ఖ�వత�సక
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

శ¨Iలర�జeతMజ� మ�త శ��తకª�భనభ పWభ¬
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

భdతన�థ పaర�రత& భoజ�గ�మGతభdషణ
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

ప�దపWణత భక�� న�� ప�రXజeతగoణ�ధyక�
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

హల�సUgశ దయ�మdర�� హలహల లసదwళ
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

నత�బన మహ�శసg కద�బవన�యక�
నమస$� భg� నమస$� భg� నమస$� భg� మహ�శ�రn

ఉమ�మహ�శ�ర స�� తW�



 
నమశ�వ�భg� నవయÆవన�భ8g�
పరస�ర�శ6ష�  వపaరP ర�భ8g� /

నగ��దWకన�g వGషU క�తన�భ8g�
నమనమ శ��కర ప�ర�తభ8g� // 1

నమశ�వ�భ8g� సరస�త<వ�భ8g�
నమస©Gత�భష�  వరపWద�భ8g� /

న�ర�యణ� న�రX�త ప�ద$క�భ8g� //నమనమ�// 2

నమశ�వ�భ8g� వGషవ�హన�భ8g�
వరX�చ వష½5 ��దW స$పuజత�భ8g� /

వభdత ప�టóర వల¼పన�భ8g� //నమనమ�// 3
నమశ�వ�భ8g� జగదÅశ�ర�భ8g�
జగత�తభ8g� జయవగAహభ8g� /

జ�భ8రX మoఖH�g రభవ�దyత�భ8g� //నమనమ�// 4

నమశ�వ�భ8g� పరమîషధ�భ8g�
ప�చ�కరn ప�జర ర�జత�భ8g� /

పWప�చ సGష �  స {త స�హGత�భ8g� //నమనమ�// 5

నమశ�వ�భ8g మతస$�దర�భ8g
మతg�త మ�సక� హGదయ��బoజeభ8gమ /

అశlష ల.కHIఅక హ/త� కర�భ8g� //నమనమ�// 6

నమశ�వ�భ8g� కలన�శన�భ8g�



క�క�ళకళcgణ వపaర{ర�భ8gమ /

కHIల�సశ¨Iల స {త ద&వత�భ8g� //నమనమ�// 7

నమశ�వ�భ8g మశభ8పహభ8g
మశlషల.కHIక వశlష త�భ8gమ /

అకª�ఠXత�భ8g� సMGత స�భGత�భ8g� //నమనమ�// 8

నమశ�వ�భ8g� రథవ�హన�భ8g� 

రవ�ద$వ��శ��నర ల.చన�భ8gమ /

ర�క� శశ��క�భ మoఖ��బoజeభ8g� //నమనమ�// 9

నమశ�వ�భ8g� జట�ల�ధర�భ8g�
జరమGతభ8g� చ వవరXj త�భ8g� /

జన�ర{ న�భ¹దsవ పuజత�భ8g� //నమనమ�// 10

నమశ�వ�భ8g� వషమ�కణ�భ8g�
బల��చ�ద� మల6క ద�మభGద�stమ /

శ భ8వత శ�న�వతశ�ర�భ8gమ //నమనమ�// 11

నమశ�వ�భ8g� పశప�లక�భ8g� 

జగత� �యc రకణ బదPహGద�stమ /

సమస�  ద&వ�స$ర పuజత�భ8g� //నమనమ�// 12

స�� తW� తWస�ధg� శవప�ర�తభ8g�
భక�� � పఠన ద��దశక� నరK య� /
స సర�స´భ8గg ఫల�న భo�క���
శత�యo ర�త& శవల.క మ�త //

ఇత శAమచ��కర�చ�రg వరచత�

ఇత ఉమ�మహ�శ�ర స�� తW�.



వశ�న�థ�ష�కమ

 
 గ�గ�తర�గ కమనయ జట8కల�ప� గÆరnనర�తర వభdష త వ�మభ8గమ 

న�ర�యణప Wయ మన�గ మద�పహర� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

వ�చ�మగKచర మన�క గoణస�ర(ప� వ�గnశవష45 స$ర సUవత ప�దప½ఠమ 

వ�మ�న వగAహవర�ణg కళతWవ�త� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

భdత�ధyప�భoజ�గభdషణభdష త��గ� వ�gఘ�§ జన��బరధర�జట�ల�తWన�తWమ / 

ప�శ��కªష�భయవర పWదశలప�ణ�� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

శత��శశ భత స రnట వర�జమ�న�� ఫ�ల¼కణ�నలవశ ష త ప�చబ8ణమ / 

న�గ�ధyపదWచతభ8స$ర అర5పuర� వ�ర�ణస½పaరపత� భజవశ�న�థమ. 

ప�చ�నన� ద$రXతమత�మత�గజeన�� న�గ��తక� దన$జపaఙw వపనhగ�మ / 

ద�వ�లన� మరణశ కజర�టవన�� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

త&జ³మయ� సగoణనరrw ణ మదy�తయమ�న�దమపర�జతమపWమ�య, / 

న�గ�తMక� సకలనష©ళ మ�తMర(ప� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

ఆశ�� వహయ పరXహGతg పరసg న�ద�� ప�పUరత�చ స$నవ�రg మనస<మ�ధ� / 
ఆద�య హGత©మల మధgగత� పWవ�శ� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

ర�గ�దyరKషరమతస�జన�న$ ర�గ� వ��ర�గgశ��తనలయ� గXరXజeసహయ� / 

మ�ధ$రgధరgస$భగ� గరళcభర�మ� వ�ర�ణస½పaరపత�భజవశ�న�థమ. 

వ�ర�ణస½పaరపత&� స�వన� శవసg వ�gస�క � మష�క మద� పఠXత� మన$షg / 
వద�g� శAయ� వపaలస´ఖgమన�తక±రX�� స�ప�W పgద&హవలయCలభత&చమకమ.// 

వశ�న�థ�ష�క మద� య�పఠ� చ�వసనhధ� శవల.క మవ�ప�hతహ/వ�నసహమదత& .// 



ప�ర�తవల6భనలక�ఠ�షÇ కమ

 
 నమ భdతన�థ� నమ ద&వద&వ� నమ� క�లక�ల� నమ దyవgత&జ�
నమ� క�మభసM� నమశ���తశల� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

సద�తర{స దP� సద� భక�రక� సద�శ¨Iవపuజg� సద� శభW భసM�
సద� ధ�gనయoక�� సద�జef నతల�� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

శ�శ�న� శయన� మహన�తవ�స� శరnర� గజeన�� సద�చరMవ�ష�మ
ప శ�చ� నశ చ� పశన�� పWతష�� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

ఫణÂ న�గక�ఠ� భoజ�గ�దgన�క� గళ¤రr�డమ�ల� మహవరశర�
కట�� వ�gఘ§చరM� చత�భసM ల¼ప� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

శరశ�దP  గ�గ� శవ� వ�మభ8గ� బGహరnPరÐక�శ� సయమ�� తWన�తW�
ఫణÂన�గకర5� సద� బ8లచ�దW� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

కర� శలధ�ర� మహకష�న�శ� స$ర�శ� పర�శ� మహ�శ� జన�శ� 

ధన�శస$� త&శ� ధ�జ�శ� గXరnశ� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

ఉద�స� స$ద�స� స$కHIల�సవ�స� ధ�ర�నర{ర� స�స {త�హgదyద&వ�
అజe హ�మకల�ద$W మ� కల� నవg� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

మoనన�� వర�ణg� గoణ� ర(పవర5� దy�జH� స<�, పఠ�త� శవ�వ�దశ�స� ��



అహ»  దÅనవత<� కGప�ల� శవ�హ/ భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

సద� భ8వన�థ స<ద� సUవgమ�న� సద�భక"� ద&వ� సద� పuజgమ�న�
సద�తర{� సద� సవgమ�క� భజ� ప�ర�త వల6భ� నలక�ఠ� //

దక�ణ�మdరX� స�� తWమo

 
 వశ��దర�ణ దGశgమ�న నగరn త4లg� నజe�తరwత�
పశgన�hతMన మ�యయ� బహ/రXవpదOsత� యధ�నదWయ�
యస�<క+త4©రrత& పWభ¹ధసమయC స��త�Mనమ� వ�ద�య�
తసÄ�M శAగoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 1

బజస�g�తత వ��కªరK జగదyత� ప�W ఙhరX�కల�� పaన�
మ�య�కల�త ద&శక�లకలన� వ��చతWచతWకGత�
మ�య�వవ వజG�భ తgప  మయ� యగ�వయ� సU�చ�య�
తసÄ�M శAగoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 2

యసÄ�gవ స$Ñరణ� సద�తMక� అసత©ల�� ర{క� భ8సత&
స�క+త�త�మస½త వ�దవచస�య బôధయత�gశ Aత�న
యస�<క+త©రణ�దsవ�నhపaరన�వGత�రsవ��భ¹నధ�
తసÄ�M శAగoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 3

న�న�చ�దW ఘటòదర స {త మహదÅప పWభ8భ8స�ర�
జef న� యసgత4 చకర�దyకరణ ద��ర� బహ/స��దత&
జeన�మత తమ�వ భ8�తమన$భ8త&gతత<మస��జగత
తసÄ�M శA గoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 4



ద&హ� ప�W ణమప½�దyWయ�ణgప  చల�� బoదyP �చశనg� వద$�
స½� � బ8ల��ధ జడÉపమ�స� �హ మత భ8W �త�భGశ� వ�దyన�
మ�య�శక"� వల�స కల�త మహవ�gమహ స�హరXణ�
తసÄ�MశA గoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 5

ర�హ°గAస�  దyవ�కర��ద$ సదGశ  మ�య� సమ�చ��దన�త
సన�MతW� కరణòప స�హరణత� య భdత4<ష4ప� � పaమ�న
ప�W గస��ప<మత పWభ¹ద సమయC య� పWతgభజef యత&
తసÄ�M శAగoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 6

బ8ల�gదyష�ప  జeగAద�దyష4 తథ�సర��స�వస�{ స�ప 
వ�gవGత��  స�న$ వర�మ�న మహమ తg�తస$<Úర�త� సద�
స��త�Mన� పWకట�కరKతభజత�� యమoదWయ� భదWయ�
తసÄ�MశAగoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 7

వశ�� పశgత క�రgక�రణతయ� స�స��మస�బ�ధత�
శషgచ�రgతయ� తథ��వ ప తW పaత�W ద�gతMన� భ¬దత��
స�సUh జeగAత వ�యo ఏష పaరrష�  మయ� పరXభ8W మత�
తసÄ�MశA గoరrమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 8

భdర�భ8� సgనల.నల.బర మహర�hధÉప మ��శ�  పaమ�న
నత�gభత చర�చర�తMక మద� యసÄ�Mచ మdర�tష�క�
న�నgత©�చ నవదgత& వమGశత��యస�Mతత�ర స��దyభ¹
తసÄ�M గXరXమdర�యC నమ ఇద� శA దక�ణ�మdర�యC 9

సర��త�మత స$ÑటóకGత మద� యస�Mదమoష Mన స�వ�
త&న�స�శAవణ�త�  దర{ మనన� ద�P tన� చ� స�క±ర�న�త
సర��తMత� మహవభdత సహ/త� స��దÅశ�త�� స�త�
స ద&Pత�త4�రష�ధ� పరXణత� చ��శ�రg మవ�gహతమ 10
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