
ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದ್ಣವಾಿಃ 

              ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯಣಮಾಕ್ಷಭರ್ೇಜತಾರಿಃ । 

        ಸ್ಥಿರ್ೈರಂಗ್ೈಸ್ುುಷ್ುುವಾꣳಸ್ಸ್ುನೂಭ- 

              ವ್ಯಶ್ಣಮ ದ್ಣವ್ಹಿತಂ ರ್ದಾರ್ುಿಃ ॥ 

 

        ಸ್ವಸ್ಥು ನ ಇನ್ೂ್ರಣ ವ್ೃದ್ಧಶರವಾಿಃ 

              ಸ್ವಸ್ಥು ನಿಃ ಪೂಷಾ ವಿಶವವ್ಣದಾಿಃ । 

        ಸ್ವಸ್ಥು ನಸ್ಾುರ್ಕ್ೂಯಣೇ ಅರಿಷ್ುನ್ಣಮಿಃ 

               ಸ್ವಸ್ಥು ನ್ೂಣ ಬೃಹಸ್ಪತಿದ್ೇಧ್ಾಾತು ॥ 

 

ಓಂ ಶಾನ್ುಿಃ ಶಾನ್ುಿಃ ಶಾನ್ುಿಃ ॥ 

 

ಹರಿಿಃ ಓಂ ॥ ಸ್ವ್ಣೇ ವ್ೈ ದ್ಣವಾ ದ್ಣವಿಣಮುಪತಸ್ುಿಿಃ । ಕಾಸ್ಥ ತವಂ 

ಮಹಾದ್ಣವಿ । 

ಸ್ಾಬರವಿಣದ್ಹಂ ಬರಹಮಸ್ವರೂಪಿಣಣ । ಮತುಿಃ ಪರಕೃತಿಪುರುಷಾತಮಕಂ 

ಜಗಚ್ೂೂನಯಂ ಚಾಶೂನಯಂ ಚ್ । 



ಅಹಮಾನನಾ್ನಾನನಾ್ಿಃ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನ್ಣ ಅಹಮ್ । ಬರಹಾಮ ಬರಹಮಣ 

ವ್ಣದಿತವ್ಯಣ ।  ಇತಾಯಹಾಥವ್ೇಣ ಶುರತಿಿಃ ॥ 1॥ 

 

ಅಹಂ ಪಂಚ್ಭೂತಾನಯಪಂಚ್ಭೂತಾನ್ । ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ । 

ವ್ಣದ್ೂಣಽಹಮವ್ಣದ್ೂಣಽಹಮ್ । ವಿದಾಯಹಮವಿದಾಯಹಮ್ । 

ಅಜಾಹಮನಜಾಹಮ್ । 

ಅಧಶ್ೂಚಣಧ್ೇಂ ಚ್ ತಿರ್ೇಕಾಚಹಮ್ । 

ಅಹಂ ರುದ್ರಣಭವ್ೇಸ್ುಭಶಚರಾಮಯಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶವದ್ಣವ್ೈಿಃ । 

ಅಹಂ ಮತಾರವ್ರುರಾವ್ುಭೌ ಬಿಭಮಯೇಹಮನಾ್ರಗ್ನಣ ಅಹಮಶ್ವವನಾವ್ುಭೌ । 

ಅಹಂ ಸ್್ೂಣಮಂ ತವಷಾುರಂ ಪೂಷ್ಣಂ ಭಗಂ ದ್ಧ್ಾಮಯಹಮ್ । 

ವಿಷ್ುುಮುರುಕರಮಂ ಬರಹಾಮಣಮುತ ಪರಜಾಪತಿಂ ದ್ಧ್ಾಮ । ಅಹಂ 

ದ್ಧ್ಾಮ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತ್ಣ ಸ್ುಪ್ಾರವ್ಯಣ 3 ರ್ಜಮಾನಾರ್ ಸ್ುನವತ್ಣ ॥ 

2॥ 

 

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರಣ ಸ್ಂಗಮನ್ಣ ವ್ಸ್ೂನಾಮಹಂ ಸ್ುವ್ಣ ಪಿತರಮಸ್ಯ 

ಮೂಧೇನಮಮ ಯಣನ್ರಪ್ವನುಿಃ ಸ್ಮುದ್ರಣ । ರ್ ಏವ್ಂ ವ್ಣದ್ ಸ್ 

ದ್ಣವಿಣಪದ್ಮಾಪ್ನಣತಿ । ತ್ಣ ದ್ಣವಾ ಅಬುರವ್ನ್ । 



ನಮಣ ದ್ಣವ್ಯೈ ಮಹಾದ್ಣವ್ಯೈ ಶ್ವವಾಯೈ ಸ್ತತಂ ನಮಿಃ । 

ನಮಿಃ ಪರಕೃತ್ಯೈ ಭದಾರಯೈ ನ್ರ್ತಾಿಃ ಪರಣತಾಿಃ ಸ್ಮ ತಾಮ್ ॥ 3॥ 

 

ತಾಮಗ್ನವ್ರಾೇಂ ತಪಸ್ಾ ಜವಲನ್ುಣಂ ವ್ೈರ್ೂಣಚ್ನ್ಣಂ ಕಮೇಫಲ್ಣಷ್ು 

ಜುಷಾುಮ್ । 

ದ್ುಗಾೇಂ ದ್ಣವಿಣಂ ಶರಣಮಹಂ ಪರಪದ್ಯಣ ಸ್ುರತಾಂ ನಾಶರ್ತ್ಣ ತಮಿಃ ॥ 

4॥ 

 

ದ್ಣವಿಣಂ ವಾಚ್ಮಜನರ್ನು ದ್ಣವಾಸ್ಾುಂ ವಿಶವರೂಪ್ಾಿಃ ಪಶವಣ ವ್ದ್ನ್ು 

। ಸ್ಾ ನ್ೂಣ ಮನ್್ರಣಶಮೂಜೇಂ ದ್ುಹಾನಾ 

ಧ್್ಣನುವಾೇಗಸ್ಾಮನುಪಸ್ುಷ್ುುತ್ೈತು ॥ 5॥ 

 

ಕಾಲರಾತಿರಂ ಬರಹಮಸ್ುುತಾಂ ವ್ೈಷ್ುವಿಣಂ ಸ್ಕನ್ಮಾತರಮ್ । 

ಸ್ರಸ್ವತಿಣಮದಿತಿಂ ದ್ಕ್ಷದ್ುಹಿತರಂ ನಮಾಮಿಃ ಪ್ಾವ್ನಾಂ ಶ್ವವಾಮ್ ॥ 6॥ 

 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಣಶಚ ವಿದ್ಮಹ್ಣ ಸ್ವ್ೇಸ್ಥದಿಧಶಚ ಧಣಮಹಿ । 

ತನ್ೂನಣ ದ್ಣವಿಣ ಪರಚ್ೂಣದ್ಯಾತ್ ॥ 7॥ 



 

ಅದಿತಿಹಯೇಜನ್ಷ್ು ದ್ಕ್ಷ ಯಾ ದ್ುಹಿತಾ ತವ್ । ತಾಂ ದ್ಣವಾ 

ಅನವಜಾರ್ನು ಭದಾರ ಅಮೃತಬನಧವ್ಿಃ ॥ 8॥ 

 

ಕಾಮಣ ಯಣನ್ಿಃ ಕಾಮಕಲಾ ವ್ಜರಪ್ಾಣಗುೇಹಾ ಹಸ್ಾ । 

ಮಾತರಿಶಾವಭರಮನ್ರಿಃ ಪುನಗುೇಹಾ ಸ್ಕಲಾ ಮಾರ್ಯಾ ಚ್ 

ಪುನಿಃ ಕ್ೂಣಶಾ ವಿಶವಮಾತಾ ದಿವಿ ದ್ೂಯಣಮ್ ॥ 9॥ 

 

ಏಷಾತಮಶಕ್ುಿಃ । ಏಷಾ ವಿಶವಮಣಹಿನ್ಣ 

ಪ್ಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಾೇಣಧರಾ । ಏಷಾ ಶ್ವರಣಮಹಾವಿದಾಯ । 

ರ್ ಏವ್ಂ ವ್ಣದ್ ಸ್ ಶ್ೂಣಕಂ ತರತಿ । 

ನಮಸ್್ುಣ ಅಸ್ುು ಭಗವ್ತಿ ಭವ್ತಿ ಮಾತರಸ್ಾಮನಾಪತು ಸ್ವ್ೇತಿಃ । 

ಸ್್ೈಷಾಷೌು ವ್ಸ್ವ್ಿಃ । ಸ್್ೈಷ್ೈಕಾದ್ಶ ರುದಾರಿಃ । ಸ್್ೈಷಾ 

ದಾವದ್ಶಾದಿತಾಯಿಃ । ಸ್್ೈಷಾ ವಿಶ್ವಣದ್ಣವಾಿಃ 

ಸ್್ೂಣಮಪ್ಾ ಅಸ್್ೂಣಮಪ್ಾಶಚ । ಸ್್ೈಷಾ ಯಾತುಧ್ಾನು ಅಸ್ುರಾ ರರ್ಕಾಂಸ್ಥ 

ಪಿಶಾಚ್ರ್ರ್ಕಾಿಃ ಸ್ಥದಾಧಿಃ । 



ಸ್್ೈಷಾ ಸ್ತುವರಜಸ್ುಮಾಂಸ್ಥ । ಸ್್ೈಷಾ ಪರಜಾಪತಿಣನ್ರಮನವ್ಿಃ । 

ಸ್್ೈಷಾ ಗರಹಾ ನಕ್ಷತರಜ್ೂಯಣತಿಣಂಷ್ಟ್ 

ಕಲಾಕಾಷಾಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣಣ । ತಾಮಹಂ ಪರರೌಮ ನ್ತಯಮ್ । 

ತಾಪ್ಾಪಹಾರಿಣಣಂ ದ್ಣವಿಣಂ ಭುಕ್ುಮುಕ್ುಪರದಾಯಿನ್ಣಮ್ । 

ಅನನಾುಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದಾಧಂ ಶರರಾಯಂ ಶ್ವವ್ದಾಂ ಶ್ವವಾಮ್ ॥ 10॥ 

 

ವಿರ್ದಾಕಾರಸ್ಂರ್ುಕುಂ ವಿಣತಿಹ್ೂಣತರಸ್ಮನ್ವತಮ್ । ಅಧ್್ಣೇನು್ಲಸ್ಥತಂ 

ದ್ಣವಾಯ ಬಿಣಜಂ ಸ್ವಾೇಥೇಸ್ಾಧಕಮ್ ॥ 11॥ 

 

ಏವ್ಮಣಕಾಕ್ಷರಂ ಮನರಂ ರ್ತರ್ಿಃ ಶುದ್ಧಚ್ಣತಸ್ಿಃ । 

ಧ್ಾಯರ್ನ್ು ಪರಮಾನನ್ಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಮುುರಾಶರ್ಿಃ ॥ 12॥ 

 

ವಾಙ್ಮಯಾ ಬರಹಮಭೂತಸ್ಾಮತಷಷ್ಾಂ ವ್ಕರಸ್ಮನ್ವತಮ್ । ಸ್ೂಯಣೇ 

ವಾಮಶ್ೂರಣತರಬಿನು್ಿಃ ಸ್ಂರ್ುತಾಷ್ುಕತೃತಿಣರ್ಕಿಃ ॥ 13॥ 

 

ನಾರಾರ್ರ್ಣನ ಸ್ಂರ್ುಕ್ೂುಣ ವಾರ್ುಶಾಚಧರಸ್ಂರ್ುತಿಃ । ವಿಚ್ಚಣ 



ನವಾಣೇಕ್ೂಣಽಣೇಿಃ ಸ್ಾಯನಮಹದಾನನ್ದಾರ್ಕಿಃ ॥ 14॥ 

 

ಹೃತುಪಂಡರಿಣಕಮಧಯಸ್ಾಿಂ ಪ್ಾರತಿಃಸ್ೂರ್ೇಸ್ಮಪರಭಾಮ್ । 

ಪ್ಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸ್ೌಮಾಯಂ ವ್ರದಾಭರ್ಹಸ್ುಕಾಮ್ । 

ತಿರನ್ಣತಾರಂ ರಕುವ್ಸ್ನಾಂ ಭಕುಕಾಮದ್ುಘಂ ಭಜ್ಣ ॥ 15॥ 

 

ನಮಾಮ ತಾವಮಹಂ ದ್ಣವಿಣಂ ಮಹಾಭರ್ವಿನಾಶ್ವನ್ಣಮ್ । 

ಮಹಾದ್ುಗೇಪರಶಮನ್ಣಂ ಮಹಾಕಾರುಣಯರೂಪಿಣಣಮ್ ॥ 16॥ 

 

ರ್ಸ್ಾಯಿಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬರಹಾಮದ್ಯಣ ನ ಜಾನನ್ು ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ್ಣಽಜ್ಞ್ಣಯಾ । 

ರ್ಸ್ಾಯ ಅನ್ೂುಣ ನ ವಿದ್ಯತ್ಣ ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ್ಣಽನನಾು । 

ರ್ಸ್ಾಯ ಗರಹಣಂ ನ್ೂಣಪಲಭಯತ್ಣ ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ್ಣಽಲರ್ಕಾಾ । ರ್ಸ್ಾಯ 

ಜನನಂ ನ್ೂಣಪಲಭಯತ್ಣ ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ್ಣಽಜಾ । 

ಏಕ್ೈವ್ ಸ್ವ್ೇತರ ವ್ತೇತ್ಣ ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ ಏಕಾ । ಏಕ್ೈವ್ ವಿಶವರೂಪಿಣಣ 

ತಸ್ಾಮದ್ುಚ್ಯತ್ಣ ನ್ೈಕಾ ಽತ ಏವಣಚ್ಯತ್ಣಽಜ್ಞ್ಣಯಾನನಾುಲರ್ಕಾಾಜ್ೈಕಾ 

ನ್ೈಕ್ಣತಿ । 



ಮನಾರರಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದ್ಣವಿಣ ಶರ್ಾ್ನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣಣ । 

ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನಮಯಾತಿಣತಾ ಶೂನಾಯನಾಂ ಶೂನಯಸ್ಾಕ್ಷ್ಣಣ ॥ 17॥ 

 

ರ್ಸ್ಾಯಿಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ಥು ಸ್್ೈಷಾ ದ್ುಗಾೇ ಪರಕ್ಣತಿೇತಾ । 

[ದ್ುಗಾೇತ್ಂತಾರರ್ತ್ಣ ರ್ಸ್ಾಮದ್್ಣವಿಣ ದ್ುಗ್ಣೇತಿ ಕಥಯತ್ಣ ॥ 18॥ 

 

ಪರಪದ್ಯಣ ಶರಣಂ ದ್ಣವಿಣಂ ದ್ುಂದ್ುಗ್ಣೇ ದ್ುರಿತಂ ಹರ ॥] 

ತಾಂ ದ್ುಗಾೇಂ ದ್ುಗೇಮಾಂ ದ್ಣವಿಣಂ ದ್ುರಾಚಾರವಿಘತಿನ್ಣಮ್ । 

ನಮಾಮ ಭವ್ಭಣತ್ೂಣಽಹಂ ಸ್ಂಸ್ಾರಾಣೇವ್ತಾರಿಣಣಮ್ ॥ 19॥ 

 

ಇದ್ಮಥವ್ೇಶ್ವಣಷ್ೇಂ ಯಣಽಧಣತ್ಣ 

ಪಂಚಾಥವ್ೇಶ್ವಣಷ್ೇಜಪಫಲಮವಾಪ್ನಣತಿ । 

ಇದ್ಮಥವ್ೇಶ್ವಣಷ್ೇಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಯಣಽಚಾೇಂ ಸ್ಾಿಪರ್ತಿ । 

ಶತಲಕ್ಷಂ ಪರಜಪ್ಾುವಪಿ ಸ್್ೂಣಽಚಾೇಸ್ಥದಿಧಂ ಚ್ ವಿನ್ತಿ । 

ಶತಮಷ್ೂುಣತುರಂ ಚಾಸ್ಾಯಿಃ ಪುರಶಚಯಾೇವಿಧಿಃ ಸ್ೃತಿಃ ॥ 20॥ 

 



ದ್ಶವಾರಂ ಪಠ್ಣದ್ಯಸ್ುು ಸ್ದ್ಯಿಃ ಪ್ಾಪ್್ೈಿಃ ಪರಮುಚ್ಯತ್ಣ । ಮಹಾದ್ುಗಾೇಣ 

ತರತಿ ಮಹಾದ್ಣವಾಯಿಃ ಪರಸ್ಾದ್ತಿಃ ॥ 21॥ 

 

ಪ್ಾರತರಧಣಯಾನ್ೂಣ ರಾತಿರಕೃತಂ ಪ್ಾಪಂ ನಾಶರ್ತಿ । 

ಸ್ಾರ್ಮಧಣಯಾನ್ೂಣ ದಿವ್ಸ್ಕೃತಂ ಪ್ಾಪಂ ನಾಶರ್ತಿ । 

ತತಾ್ರ್ಂ ಪ್ಾರತಿಃ ಪರರ್ುಂಜಾನಿಃ ಪ್ಾಪ್ಣಽಪ್ಾಪ್ಣ ಭವ್ತಿ । ನ್ಶ್ವಣಥ್ಣ 

ತುರಿಣರ್ಸ್ನಾಧಾಯಾಂ ಜಪ್ಾುವ ವಾಕ್್ದಿಧಭೇವ್ತಿ । 

ನೂತನಪರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ಾುವ ದ್ಣವ್ತಾಸ್ಾಂನ್ಧಯಂ ಭವ್ತಿ । 

ಪ್ಾರಣಪರತಿಷಾಾಯಾಂ ಜಪ್ಾುವ ಪ್ಾರರಾನಾಂ ಪರತಿಷಾಾ ಭವ್ತಿ । 

ಭೌಮಾಶ್ವವನಾಯಂ ಮಹಾದ್ಣವಿಣ ಸ್ಂನ್ಧ್ೌ ಜಪ್ಾುವ ಮಹಾಮೃತುಯಂ ತರತಿ 

। ರ್ ಏವ್ಂ ವ್ಣದ್ಣತುಯಪನ್ಷ್ತ್ ॥ 22॥ 

 
 


