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�ే ధనుః’ | తయ�உ�ా్మ, �శ్తస-త్వ’యకషయ� ప��’బ�భజ | నమ’��త
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శంభ’�� నమః’ | నమ’��త్ అసుత్ భగ-���్శ్�ాయ’ మ��ే�ాయ’ త్ర�బ�ాయ’ �్రప��ాత�ాయ’
�్ర�ా���ాల�య’ �ాల���నర���్ర’ �లకం�ాయ’ మృత�య్జయ�య’ స��్వశ’�ాయ’ స����ాయ’
��మన-మ��ే�ాయ నమః’ ||
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న� ��ర’ణయ్ బ�హ�� �����య’ ���ాం చ పత’�� న� న�’ వృ����య హ��’����భయ్ః ���ం పత’��
న� నమః’ స�ిప్ం’�ాయ �్వ�’మ�ే ప����ం పత’�� న� న�’ బ��్�ాయ’ ��ాయ����உ��న’��ం
పత’�� న� న� హ��’���ా�ప����’ ప��ా్��ం పత’�� న� న�’ భవసయ’ ���ైయ్ జ’��ం
పత’�� న� న�’ ర���్రయ’త����� ����్’ణ�ం పత’�� న� నమః’ సూ��య�హం’��యయ
వ��’��ం పత’�� న� న� ����’��య స్ పత’�� వృ��ణ�ం పత’�� న� న�’ మం�్రణ’
�ాణ�జ�య క��’ణ�ం పత’�� న� న�’ భ�వంత��’ �ా��వస్క��-య�ష’����ం పత’�� న� నమ’
ఉ�ై్చ-�’�ాయ�క�ందయ’�ే ప�త ��ం పత’�� న� నమః’ కృతస్���య ��వ’�ే సతత ్’��ం పత’��
నమః’ || 2 ||
నమః సహ’మ���య ��ాయ��న’ ఆ�ాయ���’��ం పత’�� న� నమః’ కక���య’ �షం��ణ�” ��త ����ం
పత’�� న� న�’ �షం��ణ’ ఇష���మ�ే’ తస్’�ాణ�ం పత’�� న� న� వంచ’�ే ప��వంచ’�ే
�ాత య���ం పత’�� న� న�’ ��ేర��’ ప��చ�ాయ�ర’ణ�య��ం పత’�� న� నమః’ సృ�ా���య
�ఘ�గ్ ’స�ో భ్� మష్ ��ం పత’�� న� న�’உ�ిమ�ో భ్ నకత్చర’దభ్�ః క
ప ృం����ం పత’��
న� నమ’ ఉ�ీ్�ి��’ ����చ�ాయ’ క�ల�ం����ం పత’�� న� నమ ఇష�’మ�ో భ్� ��్�భయ’శ్ ��
న� నమ’ ఆతన-�ా��భయ్’ ప్�ద��’��భయ్శ �� న� నమ’ ఆయచ్’�ో భ్� సృజద-భయ’శ్ �� న�
న�உసస’�ో భ్ �దయ’ద-భయ్శ �� న� నమ ఆ�ీ’��భయ్ శయ�’��భయ్శ �� న� నమః’ స్ప�ో భ్
జ�గ�’ద-భయ్శ �� న� నమ�ిత్ష ’�ో భ్ ��వ’ద-భయ్శ �� న� నమః’ స��భయ్’ స��ప’�భయ్శ �� న�
న� అ��్��యஉశ్’ప�భయ్శ �� నమః’ || 3 ||
నమ’ ఆ�ాయ���”��య ��ధయ’◌ం�భయ్శ �� న� నమ ఉగ’ణ�భయ్సత్ృ-హ�భయ్శ’ �� న� న�’
గృ�ేస్��’ గృతస్’�భయ్శ �� న� న� �ా్ర�”��య �ా్ర’ప�భయ్శ �� న� న�’ గణ���య’
గణప’�భయ్శ �� న� న� �ర�’����య �శ్వర’��భయ్శ �� న� న�’ మహదభ్�’, �ల్ ��భయ’శ్ ��
న� న�’ ర����యஉర�ేభయ’శ్ �� న� న� ర�ే”��య రథ’ప�భయ్శ �� న� నమః’ ����”భయ్ః
�����భయ’శ్ �� న� నమః’, కతత్ృభయ’ సంగ���తృభయ’శ్ �� న� నమసత్’��య్ ర�ా��భయ’శ్ �� న�’
నమః క�ల�’ల�భయ్ క�ా్మ�”భయ్శ �� న� నమః’ ప�ం���్”��య్ �ా�ేభయ’శ్ �� న� నమః’ ఇష�కృ�ో భ్’
ధన్కృద-భయ’శ్ �� న� న�’ మృగయ�భయ్’ శ్�భయ’శ్ �� న� నమః శ్భయ్ శ్వ’�భయ్శ �� నమః’
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న�’ భ�ాయ’ చ ర���్ర’ చ నమః’ శ�ా్వ’ చ ప�పత’�� చ న� �ల’���ాయ
చ ��కం�ా’య
�
చ నమః’ కప��ధ్�’ చ వ�య’పత్���ా చ నమః’ సహ�ా్��య’ చ శతధ’న్వ� చ న�’ ����
� ాయ’ చ
��ి��ా్ట’ చ న�’ �ఢ�ష్ ’మ�య �ేష�’మ�ే చ న�” హ� �ా్వ’ చ �ామ��య’ చ న�’ బృహ�ే
చ వ��ష’య�� చ న�’ వృ��ధ్’ చ సంవృధ్’�� చ న� అ��’� య�య చ ప్థమ�య’ చ నమ’ ఆశ��’
����ాయ’ చ నమః ���’య�య చ ���య’య చ నమ’ ఊ�ా్మ’య ��వస్��య’య చ నమః’
��త ్ త�ాయ’య చ ��్వ�ా’య చ || 5 ||
న�” జ�య�ా్ఠ’ చ క��ా్ఠ’ చ నమః’ ప�ర్జ�య’ ��పరజ�య’ చ న�’ మధయమ�య’
��పగల�భ్’ చ న�’ జఘ��య’య చ బ���న’య�య చ నమః’ �� ��య’య చ ప్రస�ాయ’య చ న�
య�మ�య’య చ ��మ�య’య చ నమ’ ఉర్�ాయ’య చ ఖల�య’య చ నమః ��్ల�ా’య ��உవ�ా��య’య చ
న� వ��య’య చ క��య’య చ నమః’ శ��ాయ’ చ ప్రశ��ాయ’ చ నమ’ ఆ���’ణ�య ���ర’��య చ
నమః ��ా’య ��వ�ంద�ే చ న�’ వ��్మణ’ చ వర�����’ చ న�’ ��్మ�’ చ కవ���’ చ నమః’
����య’ చ ��త��’��య చ || 6 ||
న�’ దుందు��య’య ��హన��య’య చ న�’ ధృష్ ణ�’ చ ప్మృ�ాయ’ చ న�’ దూ��య’ చ
ప్ర�’��య చ న�’ �షం��ణ�’ �ేష���మ�ే’ చ నమ’స-���్ ణ’�� ��య�����’ చ నమః’ �ా్య���య’
చ సుధన్’�� చ నమః సు్ర��’య చ ప��య’య చ నమః’ �ాట�య’య చ ��ాయ’య చ నమః సూ��య’య చ
సర�ాయ’య చ న�’ ����య్’ చ ��ౖశం��య’ చ నమః క��ాయ’య ��వట�య’య చ న� వ�ాష్’య
��వ�ాష్�’ చ న�’ ��ఘ�య’య చ �దుయ��య’య చ నమ ఈ��రయ
్ ’య ��త�ాయ’య చ న�
�ా��య’య చ ���ి్’య�య చ న�’ �ాసత �ాయ’య చ �ాసుత�ాయ’ చ || 7 ||
నమః �� మ�’య చ ర���్ర’ చ నమ’�ాత మ��య’ ��ర�ణ�య’ చ నమః’ శం�ాయ’ చ ప�పత’�� చ
నమ’ ఉ�ా�య’ చ �మ�య’ చ న�’ అ��వ
� ��య’ చ దూ��వ��య’ చ న�’ హం�ే్ చ హ�’య�� చ
న�’ వృ����య హ��’������య నమ’�ాత �ాయ నమ’శ్శభ��’ చ మ�భ��’ చ నమః’ శంక�ాయ’ చ
మయస్�ాయ’ చ నమః’ ��ాయ’ చ �వత’�ాయ చ నమ�ీత్�ా ్’య చ క�ల�య’య చ నమః’ �ా�ాయ’య
���ా�ాయ’య చ నమః’ ప్తర’ణ�య ��తత్’ణ�య చ నమ’ ఆ���ాయ’య ��ల���య’య చ నమః శ�ాప్’య
చ ����య’య చ నమః’ �ిక��య’య చ ప్�ా�య’య చ || 8 ||
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నమ’ ఇ��ణ�య’య చ ప్ప��య’య చ నమః’ ��గ్�ల�య’ చ కష’ణ�య చ నమః’ కప��ద్�’ చ ప�లసత్�’
చ న� ���ా్ఠ’య చ గృ�య’య చ నమస-తల�ప్’య చ ���య’య చ నమః’ �ాట�య’య చ గహ్���ా్ఠ’
చ న�” హృదయ�య’య చ ����ాప్’య చ నమః’ �ాగ్  స�ాయ’య చ రజ�ాయ’య చ నమః
��ా్క’య చ హ����య’య చ న� ల��ాయ’య ��ల�ాయ’య చ నమ’ ఊ�ా్మ’య చ సూ�ా్మ’య చ
నమః’ ప�ా్ణ�య చ పరశ��య’య చ న�’உపగ�రమ�’ణ�య ���ఘన�ే చ నమ’ ఆ�్ ద�ే చ ప్ర� ద�ే చ
న�’ వః ��������య’ �ే�ా��గ్ హృద’����య న�’ ���ణ����య న�’ ��న్త-����య నమ’ ఆ�ర
హ�ే��య నమ’ ఆ�వత-��భయ్’ || 9 ||
��్�� అంధ’ససప�ే ద��’ద్న-�ల’ల���త | ఏ�ాం ప�ర�’�ాణ����ాం ప’���ం మ� ���ా్உ�� �
ఏ’�ాం ��ంచ��మ’మత్| య� �ే’ ర�ద్ ��ా తనూః ��ా ��ా్వ’��ష� | ��ా ర�ద్రస’ ��ష� తయ�’ ��
మృడ �వ��” || ఇమ�గ్  ర���్ర’ తవ��’ కప��ద్�” కయ��్’�ాయ ప్ర’�ామ�� మ�మ్| య��’ నః
శమస’ద ��్ప�ే చత�’షప�ే �శ్వ’ ప�ష్ టం �ా ��’ అ�ి్మనన్’త�రమ్| మృ�� ��’ ర��ో్ త ��
మయ’స్కృ� కయ��్’�ాయ నమ’�ా ��ేమ �ే | యచ్ఛ చ �శ్ మను’�ాయజ� �ి�� తద’�ాయమ
తవ’ ర�ద్ ప్రణ’�ౌ | మ� ��’ మ�ంత’మ�త మ� ��’ అరభకం మ� న ఉక’◌ంతమ�త మ� న’ ఉ��తమ్|
మ� ��’உవ��ః �ితరం �త మ�తరం’ �ియ
్ � మ� న’సత ను��’ ర�ద్ర ����షః| మ� న’��త �� తన’�� మ� న
ఆయ�’�ి మ� �� ��ష� మ� �� అ��్’ష� ����షః | ��ా��్మ �’ ర�ద్ర ����உవ’��ర-హ�ష్’◌ం��
నమ’�ా ��ేమ �ే | ఆ�ా�ేత ’ ��ఘన ఉత ప�’ర�ష��న కయ��్’�ాయ సుమ-నమ��్మ �’ అసుత్| ర��’ చ
�� అ��’ చ �ేవ బ�
్ హయ్�’ చ నః శర్’ యచ్ ��్బ�ా్”◌ః | సుత�� ��తం గ’రతసదం య��ా’నం మృగనన
�మమ�’పహంత�మ�గ�మ్| మృ�� జ’���ేర ర
్ ’ద్ సత్�’�� అనయ్ం�’ అస్మ�న’పంత� ����”◌ః | ప��’ణ�
ర�ద్రస’ ���ర-వృ’ణక�త ప��’ �ే్షసయ’ దుర్� ర’ఘ��ః | అవ’ �ి్�ా మఘవ’ద-భయ్-తనుష్వ �వ’��త �ాయ తన’య�య మృడయ | �ఢ�’ష్ మ �వ’మత ��� నః’ సుమ��’ భవ | పర�� వృకష
ఆయ�’ధ�న��య కృ�త్ వ�ా’న ఆచ’ర �ి��’కం �భ్��గ’�� | ���’��ద �ల�’��త నమ’��త్ అసుత్ భగవ|
య���త ’ సహస్రగ్’ ��త�నయమస్మ-�వపంత� ��ః | సహ�ా్’ణ� సహస్�� బ�’హ���సత్’ ��తయః’
| ���ా��ా’�� భగవః ప�ా��� మ�ఖ�’ కృ�� || 10 ||

సహ�ా్’ణ� సహస్�� �� ర���్ర �� భ�మ�య”మ్| �ే�ాగ్ ’ సహస్రజ��உవధ��్’� తన్మ�ి|
అ�ి్మ-మ’హత-య’ర్��”உ◌ంత��’�� భ�ా అ��’ | �ల’��ాః
� ��కం�ా”◌ః శ�ా్ అధః, క’మ�చ�ాః |
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�ల’��ాః
� ��కం�ా ��వగ్ ’ ర���్ర ఉ’����ః | �� వృ��ష�’ స�ిప్ం’�ా �ల’���ా �ల�’����ః | ��
భ�����మ-అ��’పత� ��ఖ�సః’ కప��ద’నః | �� అ��న’ష� ��ధయ’◌ం� �ా�ే్’ష� �ిబ’�� జ��న’ |
�� ప��ం ప’��రక’య ఐలబృ��’ యవ�య్ధ’ | �� ��ా్థ’ ప్చర’◌ం� సృ�ావ’◌ం�� �షం��ణః’ | య
ఏ��వ’◌ంతశ్ భ�య�గ్ ’సశ్ ����’ ర���్ర ’త�ి్�� | �ే�ాగ్ ’ సహస్రజ��உవధ��్’� తన్మ�ి
| న�’ ర��ే�
్ �య �� పృ’���ాయ్ం �”உ◌ంత��’�� �� ��� ���ామనన్ �ా��’ వర-ష�ష’వస-�ే��య

దశ �ా్�రద్’ ద��ణ� దశ’ ప్��ర-ద��-��’�ర-ద���ాధ్�-�ే��య నమ��త్ �’ మృడయంత� �ే యం ��్�� ్మ
యశ్’ �� �ే్�ి్ తం �� జం��’ ద��� || 11 ||
త్ర�’బకం యజ�మ�� సుగం��ం ప�’�ి్వరధ’నమ్| ఉ�ా్వరక�’వ బంధ’��న-మృ��య’ర-మ���య
మ�உమృ��”త్| � ర��ో్ అ��న్  అప�స్

య ఓ’��ష� � ర��ో్ ర �ా్ భ�వ’�� ���శ త��్ౖ’

ర���్య న�’ అసుత్| తమ�’ ష�్ట� యః �ి్ష�ః సుధ��్ � �శ్’సయ కష’� ��షజసయ’ |
య��్”మ�� ��”మన�ాయ’ ర�ద్రం న”�ర-�ేవమసు’రం దువసయ్| అయం �� హ��త భగ’�ానయం
�� భగ’వతత్రః| అయం ��” �శ్వ�”షజ�உయగ్  ��ా�’మర్శనః| �� �ే’ సహస్’మయ�తం �ా�ా
మృ��య మ�ాత ్’య హంత’�� | ��న యఙ్ ఞస’ మ�యయ� స�ా్నవ’ యజ�మ�� | మృతయ�� �ా్వ’
మృతయ�� �ా్వ” | �ా్రణ���ం గ�ం��ర�ి ర��ో్ర ’ ��ాంతకః | �ే����న్�”�ాయయస్వ||
ఓం న� భగవ�ే ర���్రయ �ష్ణ�� మృత’��్ �ా�� ||
స�����మ్|
ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః’
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Sri Rudram Chamakam:

ఓం అ�ాన’���్ సజ�ష’��మ�వ’రధ్ంత �ాం ��రః’ | దుయ���న్-�ాజ�’��ాగ’తమ్| �ాజ’శ్చ �� స
ప వశ్’
�� ప్ర’�శ్ �� ప్ర�’�శ్చ � ���శ్’ �� క�త�’శ్ �� స్వ’శ్ �� ��్ల’శ్ �� �ా�వశ్’ �� ���’శ్
�� జ�య్’శ్ �� సువ’శ్చ � �ా్ణశ్’ ��உ�ానశ్’ �� �ాయనశ్ ��உసు’శ్చ � �తత్ం ’ మ ఆ��’తం
చ �� �ాక్’ �� మన’శ్ �� చ�’శ్ �� ���త్ర’ చ �� దక’శ్ �� బలం’ చ మ ఓజ’శ్ �� సహ’శ్ మ
ఆయ�’శ్చ � జ�ా చ’ మ ఆ��్మ ’ �� తనూశ్’ �� శర్’ చ �� వర్’ చ ��உ◌ం�ా’� చ ��உ�ా్థ’
చ �� పర�గ్ ’�ి చ �� శ��’�ాణ� చ �� || 1 ||
జ�ౖష్ఠ�’ చ మ ఆ��’పతయ్ం చ � మనుయ్శ’ �� ��మ’శ్ ��உమ’శ్ ��உ◌ంభ’శ్చ � జ�మ� చ’ ��
మ��మ� చ’ �� వ��మ� చ’ �� ప్��మ� చ’ �� వ�ాష్� ’ �� ��్ఘ�య� చ’ �� వృదధ ్ం ’ �� వృ��ధ’శ్చ
�� సతయ్ం ’ �� శ��ధ �్ ’ �� జగ’చ్ �� ధనం’ చ �� వశ’శ్ �� �్వ�’శ్చ � ���
� � చ’ �� �ద’శ్చ �
జ�తం చ’ �� జ�షయ్మ’ణం చ �� సూకత్ం ’ �� సుకృతం చ’ �� �తత్ం ’ �� ��దయ్’ చ �� భ�తం చ’
�� భ�షయ్చ’ �� సుగం చ’ �� సుపథం చ మ ఋదధ ్ం చ మ ఋ�ధ
� ్శ్చ క�్పత్ం ’ �� క�్ల�ి ’శ్చ �
మ�శ్’ �� సుమ�శ్’ �� || 2 ||
శం చ’ �� మయ’శ్చ � �ి్యం చ’ ��உను�ామశ్’ �� �ామ’శ్చ �� �మనసశ్’ �� భద్రం ’ ��
��య
� ’శ్ �� వసయ’శ్ �� యశ’శ్ �� భగ’శ్ �� ద్ర’ణం చ �� యం�� చ’ �� ధ�ాత్ ’ �� ��మ’శ్ ��
ధృ�’శ్ �� �శ్వ’ చ �� మహ’శ్చ � సం�చ్’ �� ఙ�్ఞత్’ చ �� సూశ్’ �� ప్సూశ్’ �� �ీరం’ చ ��
లయశ్’ మ ఋతం చ’ ��உమృతం’ చ ��உయకష్ చ ��உ��’మయచ్చ � ��ాత�’శ్చ ��
���ా్య�త్వం ’ ��உన�త్ర చ ��உభ’యం చ �� సుగం చ’ �� శయ’నం చ �� సూ�ా చ’ ��
సు��నం’ చ �� || 3 ||
ఊర్క’ �� సూనృ��’ చ �� పయ’శ్ �� రస’శ్చ � ఘృతం చ’ �� మధు’ చ �� స��ధ’శ్ �� స�ీ’�శ్చ
�� కృ�ిశ్’ �� వృ�ి్’శ్ �� జ�ౖతర్ ’ చ మ ఔ��భ’దయ్ం చ � ర�శ్’ �� �ాయ’శ్చ � ప�ష్ టం  ��
ప��ి్’శ్చ � �భ� చ’ �� ప్భ� చ’ �� బహ� చ’ �� భ�య’శ్చ � ప�ర్ణం ’ �� ప�ర్ణ’రం చ
��உ��’�శ్ �� క�య’�ాశ్ ��உనన్’ చ ��உ�’చ్చ � �్హయ’శ్ �� య�ా”శ్ �� మ��ా”శ్
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�� �ల�”శ్చ � మ���గ్శ’ �� ఖల�్”శ్చ � ��ధూమ�”శ్చ � మసు�ా”శ్చ � �ి్యంగ’వశ్
��உణ’వశ్చ � �ాయమ��ా”శ్చ � ��ా�ా”శ్చ ��|| 4 ||
అ�ా్మ ’ �� మృ�త ’�ా చ �� ��రయ’శ్ �� పర్’��శ్ �� �ిక’��శ్ �� వనస-పత’యశ్ �� ��ర’ణయ్
చ ��உయ’శ్ �� �ీసం’ చ �� త్రప’శ్చ � �ాయమం చ’ �� ల�హం చ’ ��உ��న్శ’ మ ఆప’శ్చ �
�ర�ధ’శ్ మ ఓష’ధయశ్చ �� కృష పచయ్ం ’ ��உకృష్ ణపచయ్ం’ �� �ా�మ�య్శ’ �� పశవ’ ఆరణ�య్శ’
యఙ�్ఞ’ కలప్ం�� �తత్ం ’ �� ��త ’శ్చ � భ�తం చ’ �� భ��’శ్ �� వసు’ చ �� వస�శ్’ �� కర్’
చ �� శ��త’శ్ ��உర్’శ్ మ ఏమ’శ్ మ ఇ�’శ్ �� గ�’శ్చ ��|| 5 ||
అ��న్శ’ మ ఇంద్’శ్ �� �� మ’శ్ మ ఇంద్’శ్చ �� ��� చ’ మ ఇంద్’శ్ �� సర’స్వ�  మ
ఇంద్’శ్చ � ప��ా చ’ మ ఇంద్’శ్ �� బృహసప్’శ్ మ ఇంద్’శ్చ � �త్రశ’ మ ఇంద్’శ్ ��
వర�’ణశ్ మ ఇంద్’శ్ �� త్వ�ా ’ చ మ ఇంద్’శ్చ � ���� చ’ మ ఇంద్’శ్ �� �ష�్’శ్ మ ఇంద్’శ్చ
��உ�్వ�’ చ మ ఇంద్’శ్చ � మర�త’శ్ మ ఇంద్’శ్ �� ���్’ చ �� �ే�ా ఇంద్’శ్చ �� ప��� చ’
మ ఇంద్’శ్చ �உ◌ంత��’కష్ం మ ఇంద్’శ్చ �� �ౌయ్’ మ ఇంద్’శ్ �� ��శ’శ్ మ ఇంద్’శ్చ �
మ��ాధ్ ’ మ ఇంద్’శ్చ � ప్జ�ప’�శ్ మ ఇంద్’శ్చ ��|| 6 ||
అగ్�శ్’ �� ర�్శ్ ��உ��”భయశ్ ��உ��’ప�శ్చ మ �ాగ్�శ్’ ��உ◌ంత�ాయమశ్’ మ
ఐంద్ర�యవశ్’ �� �����్రర�ణశ్’ మ ఆ�్నశ్’ �� ప్రప్�్ ాథ’శ్చ � �క�శ్’ �� మం�� చ’ మ
ఆగ�యణశ్’ �� ��ౖశ్�ేవశ్’ �� ధు్వశ్’ �� ��ౖ�ా్నరశ్’ మ ఋత�గ��శ్’ ��உ��ా��య”శ్చ మ
ఐం��్గన్శ’ �� ��ౖశ్�ేవశ్’ �� మర�త్�య�”శ్చ �� మ��ంద్రశ’ మ ఆ��తయ్శ’ �� �ా�త్రశ’ ��
�ారస్తశ్’ �� ��ష్ ణశ’ �� �ా�నవతశ్’ �� ����జనశ్’ �� || 7 ||
ఇధ్మశ’ �� బ��్హశ’ �� ����’శ్ �� ���్ ి’య�శ్ �� సు్ర’శ్చ �� మ�ాశ్’ �� �ా��ా’ణశ్ ��
స్వ’వశ్చ మ ఉర�ాశ్’ ��உ��షవ’ణ� చ �� �ో్ రణలశశ్’ �� �ాయ�ాయ’� చ �� ప�తభృచ్’ మ
ఆధవ�య’శ్ మ ఆ��న”ధ్రం చ �� ��ాధ్న’ చ �� గృ�శ్’ �� సద’శ్చ �� ప�����ా”శ్చ ��
పచ��శ్’ ��உవభృథశ్’ �� స్వ��ారశ్’ �� || 8 ||

7

అ��న్శ’ �� ఘర్మశ’ ��உర్కశ’ �� సూరయ’శ్చ � �ా్ణశ్’ ��உశ్��ధశ్’ �� పృ��� చ
��உ��’�శ్ �� ���’శ్ �� �ౌయ్శ’ �� శక్’��రంగ�ల’� ��శ’శ్చ � యఙ�్ఞ’ కలప్��మృక్’ ��
�ామ’ చ �� ��త్’శ్ �� య�’శ్చ � ���� చ’ �� తప’శ్చ  ఋత�శ్’ �� వ్తం చ’
��உహ� �ాత్ర”ర-దృ�ా్ట� బ’హద్రథత�� చ �� యఙ�్ఞ’ కల�ప్��మ|| 9 ||
గ�ాభ”శ్చ � వ��స్శ’ �� త్ర�’శ్చ � త్ర�చ’ �� ��తయ�ాట్ ’ �� ���ౌయ�� చ’ �� పం��’�శ్చ ��
పం��� చ’ �� �్వతస్శ’ �� �్వ��స్ ’ �� త�రయ�ాట్ ’ �� త���య�� చ’ �� పష్�ాట్ ’ ��
ప��్�� చ’ మ ఉ�� చ’ �� వ�ా చ’ మ ఋషభశ్’ �� ��హచ్’ ��உన��్వం చ � �ేనుశ్’ మ
ఆయ�’ర-యఙ�్ఞ’ కలప్�� �ా్ణ� యఙ�్ఞ’ కలప్��-అ�ా�� యఙ�్ఞ’ కలప��ం �ాయ�� యఙ�్ఞ’ కలప��ం
చ�’ర-యఙ�్ఞ’ కలప��గ ���త్ర’ యఙ�్ఞ’ కలప��ం మ��’ యఙ�్ఞ’ కలప��ం �ాగ-యఙ�్ఞ’ కలప్��ఆ��్ యఙ�్ఞ’ కలప్�� యఙ�్ యఙ�్ఞ’ కలప్��మ|| 10 ||
ఏ�ా’ చ �� �స్రశ’ �� పంచ’ చ �� సపత్ ’ �� నవ’ చ మ ఏ�ా’దశ చ �� త్�దశ చ �� పంచ’దశ చ
�� సపత్’శ చ �� నవ’దశ చ మ ఏక’�గ్ంశ�శ �� త్ర’�గ్ంశ�శ �� పంచ’�గ్ంశ�శ్చ  సపత్
�గ్ ’శ�శ్ �� నవ’�గ్ంశ�శ మ ఏక’�్రగ్ంశ �� త్ర’�ిత�గ
్ ్ంశ �� చత’స-రశ్ ��உ��్ట ’ ��
��్వ’శ చ �� �� డ’శ చ �� �గ్శ�శ్’ �� చత�’��్వగ్ంశ� ��உ�ా్ట�గ్’శ�శ్ ��
��్వ�్రగ’శచ్ �� షట-�్రగ్’శచ్చ �� చ����గ్శచ్’ �� చత�’శ-చ��్వ��గ్ంశచ
��உ�ా్ట’��్వ��గ్ంశ �� �ాజ’శ్చ స
ప వ�ా్’�ిజశ్చ క�త’శ్ సువ’శ్ మ��ాధ చ వయ్�’యశ��ం��యయనశ-��ంతయ’శ్చ �వనశ్ భ�వ’నశ-����’ప�శ్చ|| 11 ||
ఓం ఇ��’ �ేవహ�ర-మను’ర-యఙ్ �ర-బృహసప్’ర��ా్మ���’ శగ్ం�షద-���్’-�ే�ాః సూ”కత�ాచః
పృ��’�మ�త�ా్మ మ’ ��గ్�ీర-మధు’ మ���య మధు’ జ���య మధు’ వ��య� మధు’ వ���ాయ�
మధు’మ�ం �ే����య �ాచమ���య్సగ్ం
� ��ణ�య”మ్ ను��య”భయసత్ం మ’ �ే�ా అ’వంత� �������’
�ిత��உను’మదంత� ||
ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః’ ||
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