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ಶ್ರೀ ಗುರುಭ ೂಯೀ ನಮಃ 
ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪರಕಾಶಾ ಆತಾಾ  ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೀಗಾಸಯ ಶ್ರೀ 

ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರುರೂನ್ ನಮಾಮಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ 
 

ಮೊದಲ ಮಮತು 
ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ   ಮಂತರಗಳು ಋಗ್ವೀದದ ಖಿಲ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಮಗಿದುು,   
ಐದನ್ಯ  ಮಂಡಲದ ಕ್ಡ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ತವನುು 11 ನ್ೀ ಪರಿಶ್ಷ್ಟ 
ಸೂಕ್ತವಮಗಿ  ಸ್ೀರಿಸಲಮಗಿದ್.  ಇಲ್ಲಿಯ ಹದಿನ್ೈದು ಋಕ್ ಗಳಿಗೂ 
ಋಷಿ, ದ್ೀವತ್್ ಛಂದಸುು, ಬೀಜ ಶಕ್ತತ ಕ್ತೀಲಕ್ , ಕ್ರನಮಾಸ , ಷ್ಡಂಗ 
ನಮಾಸ, ಧ್ಮಾನ ಶ್್ ಿೀಕ್ಗಳನುು ಹ್ೀಳಿದುು  ಈ ಋಕ್ ಗಳು ಮಂತರಗಳ್ೀ 
ಆಗಿವ್.  ಈ ಹದಿನ ೈದ್ಗು ಮಂತ್ರಗಳು ಶ್ರೀವಿದಾಯ ಪಂಚದ್ಗಶ್ೀ ಮಂತ್ರವ ೀ 
ಆಗಿದ  ಎನುುವುದ್ಗು ಬಲ್ಲವರ ಅಭಿಪ್ಾರಯ.  
ನಾನು ಶ್ರೀ ದ ೀವಿೀ ಮಾಹಾತ ಯೈ ಬಗ ರ ವಿವರಣ  ನೀಡುವ 
ಸಂದ್ಗರ್ಭದ್ಗಲ್ಲಲ, “ಶ್ರೀಃ” ಶಬಧವನುು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ ುೀ 
ವಿವರಿಸುವಂತ  ಗುರುಪ್ ರೀರಣ ಯಾದ್ಗ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಈ 
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದ್ಗಲ್ಲಲ ಪ್ಾಲ ೂರಳುುತ್ತತರುವ ಶ್ರೀಮಾತ ಯ ಆರಮಧಕ್ರು, ತ್ಮವು 
ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಜಪ ಸಮಧನ್ ಮಮಡುವ ಆಸಕ್ತತ ತ್್ೂೀರಿದ ಕಮರಣ ಈ 
ಸೂಕ್ತಗಳ ಸಂಕ್ಲನ ಸಮಧಾವಮಯಿತು.   
  
ಯಾವುದ ೀ ಬಾಹಯ ಪೂಜ ಯ ಅವಶಯಕ್ವಿಲ್ಲದ , ಕ ೀವಲ್ 
ಜಪಮಾತ್ರದಿಂದ್ಗಲ ೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗರಹವಾಗುವುದ್ಗರಲ್ಲಲ 
ಸಂದ ೀಹವಿಲಾಲ.  ಚ ೈತ್ರ, ಮಾಘ, ಆಷಾಢ, ಶಾರವಣ, ಕಾತ್ತೀಭಕ್ 
ಮಾಸಗಳು ಶ್ರೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ಉಪ್ಾಸನ ಗ  ಪರಶಸತವಾದ್ಗ ಮಾಸಗಳಾಗಿವ . 
ಈ ಮಾಸಗಳ ಆರಂರ್ಕ ೆ ಮೊದ್ಗಲ್ ಅಮಾವಾಸ್ ಯಯಂದ್ಗ ಆರಂಭಿಸಿ ಆ 
ಮಾಸದ್ಗ ಅಮಾವಾಸ್ ಯಯವರಿಗೂ ಪರತ್ತದಿನ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತದ್ಗ ಸಮಷ್ಟಿ 



ಸೂಕ್ತದ್ಗ ಜಪ ಮಾಡಿ ಒಂದ ೂಂದ್ಗು ದಿನವೂ ಒಂದ ೂಂದ್ಗು ಸೂಕ್ತದ್ಗ ಜಪ 
ಮಾಡುವುದ್ಗು. ( ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ನ ೂೀಡಿರಿ)  
 
ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ್ಗ ಒಂದ ೂಂದ್ಗು ಮಂತ್ರವನೂು  ನದಿಭಷ್ಿ  ಫಲ್ಪ್ಾರಪ್ತತ ಗಾಗಿ, 
“ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಮಲ ೀ ಕ್ಮಲಾಲ್ಯೀ ಪರಸಿೀದ್ಗ ಪರಸಿೀ(ದ್ಗ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಲ್ಕ ಮಿಯೈ ನಮಃ” ಮಂತ್ರದಿಂದ್ಗ ಅಲ್ಲದ , 
ಶ್ರೀ ದ್ಗುಗಾಭ ಸಪತಶತ್ತಯಲ್ಲಲನ ಹಲ್ವು ಮಂತ್ರಗಳ  ಂದಿಗ  
ಸಂಪುಟೀಕ್ರಿಸಿ ಹ ೀಳುವ ಪದ್ಗದತ್ತಯೂ ಇದ .  
ತಿಥಿ ನಿತ್ಮಾ ದ್ೀವಿಯರ ಪೂಜ್ಯಂದಿಗ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಮೂಲಕ್ ಶ್ರೀ 
ಮಹಮಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಮಧನ್ ಮಮಡುವ ಕ್ರಮವೂ ಸಹಮ ನಮಾ 
ಗುರುಪರಂಪರ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರುವ ಮಂತರಗಳ ಮೂಲಕ್ ಶ್ರೀ 
ಜಪ ಕ್ರಮವನುು ತಮಾ ತಮಾ ಗುರುಗಳ  ಮುಖ್ೀನ ತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡು 
ಆಚರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಮಗಿದ್.  
ಎಲಮಿ ಆಸ್ತತಕ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಮಮತ್್ಯ ಅನುಗರಹ ಸಂಪೂಣಣವಮಗಿ 
ದ್ೂರಕ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶರದಮಾ ಭಕ್ತತ ಪೂವಣಕ್ 
ಪರಣಾಮಗಳನುು ಅರ್ಪಣಸುತ್ಮತ, ಈ ಕ್ತರುಹ್ೂತಿತಗ್ಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದ್ೀವಿಯ 
ಆರಮಧಕ್ರಿಗ್ ಸವಲಪ ಮಟ್ಟಟನ ಪರಯೀಜನವಮದರೂ, ಅದು ನಮನು 
ಶ್ರೀದ್ೀವಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜ್ಯಮಗುತತದ್.  
 
ಶ್ರೀ ಶಮವಣರಿೀ ಸಂವತುರ ಆಷಮಢ  
ಬಹುಳ ಪಂಚಮೀ, ಶುಕ್ರವಮರ  
ಜುಲ್ೈ  10, 2020.                                        ಆತ್ಮಾನಂದನಾಥ 
 



ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ  ಮಂತ್ರಗಳು 

 

ಆಚಮಯ: ಪ್ಾರಣಾಯಾಮಃ 

ಸಂಕ್ಲಪಃ  

ಮಮೊೀಪಮತತ ಸಮಸತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದಮವರಮ ಶ್ರೀ ಪರಮೀಶವರ 

ಪರಮೀಶವರಿೀ ರ್ಪರೀತಾಥಣಂ ಶ್ರೀ ದ್ೀವಾನುಜ್ಞಯಮ ಪರವರ್ಭ  ಮಮನಸಾ 

ಆದಾ ಬರಹಾಣಃ ದಿವತಿೀಯ ಪರಮಧ್್ೀಣ ಶ್ವೀತವರಮಹ ಕ್ಲ್ಪೀ ವ್ೈವಸವತ 

ಮನವಂತರ್ೀ ಕ್ಲ್ಲಯುಗ್ೀ ಪರಥಮ ಪಮದ್ೀ ಜಂಬೂ ದಿವೀಪ್ೀ 

ಭರತವಷ್ೀಣ ಭರತ ಖಂಡ್ೀ ಮೀರ್ೂೀಃ ದಕ್ಷ್ಮಣ ದಿಗಮಾಗ್ೀ ಸಮಸತ 

ದ್ೀವತ್ಮ ,ಬ್ಮರಹಾಣ,  ಹರಿ ಹರಮದಿ ಸನಿುಧ್ೌ ಅಸ್ತಾನ್ ವತಣಮಮನ್ೀ 

ವಮಾವಹಮರಿಕ್ೀ ಪರಭವಮದಿ ಷ್ಷ್ಟಿ  ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮದ ಯೀ ಶ್ರೀ...  

ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ೀ  ಆಯನ ೀ      ಋತೌ       ಮಾಸ್ ೀ    ಪಕ್ ೀ,    

ಶುರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುರ್ ಯೀಗ ಶುರ್ ಕ್ರಣ ಶುರ್ವಾಸರ ೀ ಏವಂಗುಣ  

ವಿಶ ೀಷ್ಣ ವಿಶ್ಷಾಿಯಾಮ್    ............ ಗ ೂೀತ ೂರೀದ್ಗಭವಸಯ 

...................  ನಕ್ಷತ್ರ .........ರಾಶ್ ಜಾತ್ಸಯ...........    

ನಾಮಧ ೀಯಸಯ ( ನಾಮ್ುೀ)  ಮಮ  ಉಪ್ಾತ್ತ ದ್ಗುರಿತ್ ಕ್ಷಯ ದಾಾರಾ, 

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಮುದಿದಷ್ಯ  ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ  ಪ್ತರೀತ್ಯಥಭಂ 

ಮಮ ಇಷ್ಿ ಕಾಮಾಯಥಭ ಸಿದ್ಗಧಯಥಭಂ, ರ್ಮಭ ಅಥಭ ಕಾಮ ಮೊೀಕ್ಷ 

ಚತ್ುವಿಭರ್ ಪಲ್ ಅವಾಪಯಥಭಂ, ಸಕ್ಲ್ ಸನಾಂಗಳಾ ಅವಾಪಯಥಭಂ  

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಪೂವಭಕ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ / ಪೂಜಾಂ 

ಕ್ರಿಷ ಯೀ.  



ಅಸಯ ಶ್ರೀ ಓಂ ಹರಣಯವಣಾಭಮ್ತ್ತ ಪಂಚದ್ಗಶಚಭಸಯ ಸೂಕ್ತಸಯ ಶ್ರೀ 
ಅನಂದ್ಗ ಕ್ದ್ಗಭಮ ಚಿಕ್ಲೀತ ೀಂದಿರಾ ಋಷ್ಯಃ ಶ್ರೀರಗಿುದ ೀಭವತಾ 
ಆದಾಯಸಿಿಸ್ ೂರೀsನುಷ್ಿರ್ಃ ಚತ್ುರ್ೀಭ ಬೃಹತ್ತೀ ಪಂಚಮ್ೀ  ಷ್ಷ ಿೈ   
ತ್ತರಷ್ುಿಭೌ ತ್ತ ೂೀsಷಾಿವನುಷ್ಿರ್ಃ ಅಂತಾಯ ಪರಸ್ಾರ ಪಂಕ್ತಃ 
ಹರಣಯವಣಾಭಮ್ತ್ತ ಬೀಜಂ ( ಗುಹ ಯೀ)  ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ್ಗ 
ಇತ್ತ ಶಕ್ತಃ( ನಾಭಿಃ)  ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ಮ ಇತ್ತ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ( ಪ್ಾದೌ) ಮಮ 
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ 
ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಅಂಗನಾಯಸ 

ಓಂ .. ಹರಣಯವಣಾಭಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ . 
ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 1.. 
( ಶ್ರಸಿೀ) 
ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ . 
ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಗಾಮಶಾಂ ಪುರುಷಾನಹಂ .. 2.. 
(ನ ೀತ್ರಯೀಃ) 
ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಹಸಿತನಾದ್ಗಪರಬ ೂೀಧಿನೀಂ . 
ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಮುಪಹಾಯೀ ಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ .. 3.. 
(ಕ್ಣಭಯೀಃ) 
ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಮಾದಾರಭಂ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ತ್ೃಪ್ಾತಂ 
ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ . 
ಪದ ೇ ಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 4.. 
( ನಾಸಿಕಾಯಾಂ)  



ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ . 
ತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪರಪದ ಯೀಽಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ 
ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ .. 5..   (ಮುಖ ೀ) 
ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ ೂೀ ವನಸಪತ್ತಸತವ ವೃಕ್ ೂೀಽಥ ಬಲ್ಾಃ 
.ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ ಬಾಹಾಯ 
ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ .. 6.. ( ಕ್ಂಠ ೀ) 
ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ ದ ೀವಸಖಃ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ . 
ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಽಸಿಾ ರಾಷ ರೀಽಸಿಾನ್ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ .. 
7..(ಬಾಹ ೂಾೀಃ) 
ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ . 
ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್ .. 8.. 
  ( ಹೃದ್ಗಯೀ) 
ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ . 
ಈಶಾರಿೀಮ್  ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 9. 
. ( ನಾಭೌ) 
ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶ್ೀಮಹ . 
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಮಯ ಶ್ರೀಃ ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ .. 10.. 
( ಗುಹ ಯೀ) 
ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ ಮಯ ಸಂರ್ವ ಕ್ದ್ಗಭಮ . 
ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಮಾತ್ರಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ .. 11.. 
( ಪ್ಾದೌ) 
 



ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ . 
ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ .. 12.. 
( ಊರೀಭಃ )  
ಆದಾರಭಂ ಪುಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪ್ತಂಗಲಾಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ . 
ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 13.. 
( ಜಾನ ೂಾೀಃ) 
ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಸುವಣಾಭಂ ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ . 
ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 14.. 
( ಜಂಘಯೀಃ) 
ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ . 
ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ 
ಪುರುಷಾನಹಂ .. 15.. ( ಪ್ಾದ್ಗಯೀಃ) 
 

ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಹರಣಯವಣಾಭಯೈ – 
ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಿಣ ಯೈ              
ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಯೈ 
ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ ಚಂದಾರಯೈ              
ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 



ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಣಾಯೈ    ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ 
ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಲ್ಕ್ ಿಯೈ    
ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಣಯವಣಾಭಯೈ – 
ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಿಣ ಯೈ          ಶ್ರಸ್ ೀ 
ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ    ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಯೈ  
ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಚಂದಾರಯೈ              
ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ  
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಹರಣಾಯೈ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ 
ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಲ್ಕ್ ಿಯೈ   ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂರ್ಃ 
ಧಾಯನ: 
ಅರುಣಕ್ಮಲ್ಸಂಸ್ಾಿ ತ್ದ್ಗರಜಃ  ಪುಂಜವಣಾಭ 

ಕ್ರಕ್ಮಲ್ರ್ೃತ ೀ ಷಾಿಭಿೀತ್ತಯುಗಾಾಂಬುಜಾತಾ 

ಮಣಮುಕ್ುಟವಿಚಿತಾರಲ್ಂಕ್ೃತ್ತಃ ಪದ್ಗಾಮಾಲಾ 

ರ್ವತ್ು ರ್ುವನಮಾತಾ ಸಂತ್ತ್ಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಯೈನಃ 
 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ .. ಹರಣಯವಣಾಭಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ . 
ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 1.. 
ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ . 
ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಗಾಮಶಾಂ ಪುರುಷಾನಹಂ .. 2.. 
ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಹಸಿತನಾದ್ಗಪರಬ ೂೀಧಿನೀಂ . 
ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಮುಪಹಾಯೀ ಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ .. 3.. 
ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಮಾದಾರಭಂ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ತ್ೃಪ್ಾತಂ 
ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ . 
ಪದ ೇ ಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 4.. 
ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ . 
ತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪರಪದ ಯೀಽಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ 
ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ .. 5.. 



ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ ೂೀ ವನಸಪತ್ತಸತವ ವೃಕ್ ೂೀಽಥ ಬಲ್ಾಃ 
.ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ ಬಾಹಾಯ 
ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ .. 6.. 
ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ ದ ೀವಸಖಃ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ . 
ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಽಸಿಾ ರಾಷ ರೀಽಸಿಾನ್ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ .. 
7.. 
ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ . 
ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್ .. 8.. 
ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ . 
ಈಶಾರಿೀಗ್ ಂಂ ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 
9.. 
ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶ್ೀಮಹ . 
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಮಯ ಶ್ರೀಃ ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ .. 10.. 
ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ ಮಯ ಸಂರ್ವ ಕ್ದ್ಗಭಮ . 
ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಮಾತ್ರಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ .. 11.. 
ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ . 
ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ .. 12.. 
ಆದಾರಭಂ ಪುಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪ್ತಂಗಲಾಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ . 
ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 13.. 
ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಸುವಣಾಭಂ ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ . 
ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ .. 14.. 
ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ . 



ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ 
ಪುರುಷಾನಹಂ .. 15.. 
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಣಯವಣಾಭಯೈ – 
ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಹರಿಣ ಯೈ          ಶ್ರಸ್ ೀ 
ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ    ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಯೈ  
ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಚಂದಾರಯೈ              
ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ  
ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ  ಹರಣಾಯೈ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ 
ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ನಮೊೀ ರ್ಗವತ ಯೈ ಮಹಾಲ್ಕ್ ಿೈ   ಲ್ಕ್ ಿಯೈ   ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಿಾಮೊೀಹಃ 
 
ಧಾಯನ: 
ಅರುಣಕ್ಮಲ್ಸಂಸ್ಾಿ ತ್ದ್ಗರಜಃ  ಪುಂಜವಣಾಭ 

ಕ್ರಕ್ಮಲ್ರ್ೃತ ೀ ಷಾಿಭಿೀತ್ತಯುಗಾಾಂಬುಜಾತಾ 

ಮಣಮುಕ್ುಟವಿಚಿತಾರಲ್ಂಕ್ೃತ್ತಃ ಪದ್ಗಾಮಾಲಾ 

ರ್ವತ್ು ರ್ುವನಮಾತಾ ಸಂತ್ತ್ಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಯೈನಃ 
 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ          

---- 
ಅಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಯ ಪರಥಮ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಜಾತ್ವ ೀದ್ಗ 
ಋಷ್ಟಃ  ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಸವಭಸ್ೌಭಾಗಯದಾಯನೀ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹರೀಂ ಶಕ್ತಃ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ 
ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಯ ಪರಥಮ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ಸಿರ್ಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ 
ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಹರಣಯವಣಾಭಂ  ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಹರಿಣೀಂ        ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ .ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಚಂದಾರಂ     ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಹರಣಾಯೀಂ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ  
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ  ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 

 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಹರಣಯವಣಾಭಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಹರಿಣೀಂ        ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ .ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಚಂದಾರಂ     ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಹರಣಾಯೀಂ   ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂರ್ಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಕಾಂತಾಯ ಕಾಂಚನಸನುಭಾಂ ಹರಗಿರಿ ಪರಖ ಯೈ ಶಚತ್ಭಿಭ- 
ಗಭಜ ೈಹಭಸತ ಕ್ಷ್ಮಪತಹರಣಾಯಾಮೃತ್ಘಟ ೈರಾಸಿಚಯಮಾನಾಂ ಶ್ರಯಮ್ 

ನಾನಾರತ್ುಸಮುಜಾಲಾಂ ಕ್ರಲ್ಸತ್ಪದ್ಗಾಂ ಕ್ರಿೀಟ ೂೀಜಾಲ್ಂ  
ಕ್ೌಮಾಬದ್ಗದನತ್ಂಬಬಂಬಲ್ಸಿತಾಂ ವಂದ ೀsರವಿಂದ್ಗಸಿಿತಾಂ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ 
ಹರಣಯವಣಾಭಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ . 
ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ  



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಹರಣಯವಣಾಭಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಹರಿಣೀಂ        ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಸುವಣಭರಜತ್ಸರಜಾಂ .ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಚಂದಾರಂ     ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಹರಣಾಯೀಂ   ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಿಾಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಕಾಂತಾಯ ಕಾಂಚನಸನುಭಾಂ ಹರಗಿರಿ ಪರಖ ಯೈ ಶಚತ್ಭಿಭ- 
ಗಭಜ ೈಹಭಸತಕ್ಷ್ಮಪತಹರಣಾಯಾಮೃತ್ಘಟ ೈರಾಸಿಚಯಮಾನಾಂ ಶ್ರಯಮ್ 

ನಾನಾರತ್ುಸಮುಜಾಲಾಂ ಕ್ರಲ್ಸತ್ಪದ್ಗಾಂ ಕ್ರಿೀಟ ೂೀಜಾಲ್ಂ  
ಕ್ೌಮಾಬದ್ಗದನತ್ಂಬಬಂಬಲ್ಸಿತಾಂ ವಂದ ೀsರವಿಂದ್ಗಸಿಿತಾಂ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  

ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ದಿಾತ್ತೀಯ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ ಜಾತ್ವ ೀದಾ 
ಋಷ್ಟಃ ಶ್ರೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ಾಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ 
ಹರೀಂ ಶಕ್ತಃ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ 
ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 

ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತಾಂ ಆವಹ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಪಗಾಮ್ನೀಂ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಗಾಮಶಾಂ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತಾಂ ಆವಹ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಪಗಾಮ್ನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಗಾಮಶಾಂ   ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಚತ್ುರಂಗ ಬಲ ೂೀಪ್ ೀತಾಂ ರ್ನಧಾನಯಸುಖ ೀಶಾರಿೀಮ್ 

ಅಶಾಾರೂಢಾಮಹಂ ವಂದ ೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಹರಣಾಯೀಂ  



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ತಾಂ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮನೀಂ  
ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಗಾಮಶಾಂ ಪುರುಷಾನಹಂ  
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ತಾಂ ಆವಹ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಪಗಾಮ್ನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ವಿಂದ ೀಯಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಗಾಮಶಾಂ   ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಚತ್ುರಂಗ ಬಲ ೂೀಪ್ ೀತಾಂ ರ್ನಧಾನಯಸುಖ ೀಶಾರಿೀಮ್ 

ಅಶಾಾರೂಢಾಮಹಂ ವಂದ ೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಹರಣಾಯೀಂ  
 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  

ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

 

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ತ್ೃತ್ತೀಯ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಆನಂದ್ಗ ಋಷ್ಟಃ 
ಶ್ರೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ಾಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಉಕಾರ ೂೀ ಬೀಜಂ ತ್ಕಾರ 
ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ಸವಭಸ್ೌಭಾಗಯದಾಯನೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ 
ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 

ಕ್ರನಾಯಸ 
ಓಂ ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹಸತಪರಭ ೂೀದ್ಗನೀಂ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಂ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಉಪಹಾಯೀ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ  ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಹಸತಪರಭ ೂೀದ್ಗನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಉಪಹಾಯೀ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ   ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ತ್ಡಿದ್ಗಾಣಾಭಪೂಣಾಭಂ ಶಶ್ಲ್ಪನತಾಟಂಕ್ಯುಗಲಾಮ್ 

ದ್ಗರಸ್ ೇರಾಧಿೀರಾಂ ಕ್ರಕ್ಲ್ಲತ್ಪದಾಾಂ ದಿಾನಯನಾಮ್ 

ಲ್ಸದ್ ಗಿರೀವಾಂ ಕ್ೌಮಾಂಶುಕ್ವಿಶದ್ಗನಾಭಿೀಸರಸಿಜಾಮ್ 

ರ್ಜಾಮ್ ತಾಾಂ ದ ೀವಿೀಂ ಪರಣತ್ಜನಸ್ೌಭಾಗಯಜನನೀಂ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಹಸಿತನಾದ್ಗಪರಬ ೂೀಧಿನೀಂ . 
ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಮುಪಹಾಯೀ ಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ .. 3.. 



ಷ್ಡಂಗ ನಮಾಸ 
ಓಂ ಅಶಾಪೂವಾಭಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ರಥಮಧಾಯಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಹಸತಪರಭ ೂೀದ್ಗನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಶ್ರಯಂ ದ ೀವಿೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಉಪಹಾಯೀ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಭದ ೀವಿೀಜುಭಷ್ತಾಂ   ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ  ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ತ್ಡಿದ್ಗಾಣಾಭಪೂಣಾಭಂ ಶಶ್ಲ್ಪನತಾಟಂಕ್ಯುಗಲಾಮ್ 

ದ್ಗರಸ್ ೇರಾಧಿೀರಾಂ ಕ್ರಕ್ಲ್ಲತ್ಪದಾಾಂ ದಿಾನಯನಾಮ್ 

ಲ್ಸದ್ ಗಿರೀವಾಂ ಕ್ೌಮಾಂಶುಕ್ವಿಶದ್ಗನಾಭಿೀಸರಸಿಜಾಮ್ 

ರ್ಜಾಮ್ ತಾಾಂ ದ ೀವಿೀಂ ಪರಣತ್ಜನಸ್ೌಭಾಗಯಜನನೀಂ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ   

ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

----- 



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಚತ್ುಥಭ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಆನಂದ್ಗ ಋಷ್ಟಃ 
ಶ್ರೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ  ಬೃಹತ್ತೀ ಛಂದ್ಗಃ ಕಾಂ ಬೀಜಂ ಹರೀಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ 
ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ 
ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 
ಓಂ  ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಆದಾರಭ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ತ್ೃಪ್ಾತ ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಪದ ೇಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಮಾಸ 
ಓಂ  ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಆದಾರಭ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ   ತ್ೃಪ್ಾತ ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಪದ ೇಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಯಾ ಸ್ಾ ಪದಾಾಸನಸ್ಾಿ ವಿಪುಲ್ಕ್ಟತ್ಟೀ ಪದ್ಗಾಪತಾರಯತಾಕ್ಷ್ಮೀ . 
ಗಂಭಿೀರಾ ವತ್ಭನಾಭಿಃ ಸತನರ್ರ ನಮ್ತಾ ಶುರ್ರ ವಸ್ ೂಿೀತ್ತರಿೀಯಾ . 



ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದಿಭವ ಯೈಗಭಜ ೀಂದ ೈಮಭಣಗಣ ಖಚಿತ ೈಸ್ಾಸಾಪ್ತತಾ 
ಹ ೀಮಕ್ುಂಭ ೈಃ . ನತ್ಯಂ ಸ್ಾ ಪದ್ಗಾಹಸ್ಾತ ಮಮ ವಸತ್ು ಗೃಹ ೀ 
ಸವಭಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕಾತ  
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಮಾದಾರಭಂ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ 
ತ್ೃಪ್ಾತಂ ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ . 
ಪದ ೇ ಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 4.. 
ಷ್ಡಂಗ ನಮಾಸ 
ಓಂ  ಕಾಂ ಸ್ ೂೀಸಿಾತಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರಣಯಪ್ಾರಕಾರಾಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಆದಾರಭ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ   ತ್ೃಪ್ಾತ ತ್ಪಭಯಂತ್ತೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಪದ ೇಸಿಿತಾಂ ಪದ್ಗಾವಣಾಭಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ   ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 



ಧಾಯನಂ 

ಯಾ ಸ್ಾ ಪದಾಾಸನಸ್ಾಿ ವಿಪುಲ್ಕ್ಟತ್ಟೀ ಪದ್ಗಾಪತಾರಯತಾಕ್ಷ್ಮೀ . 
ಗಂಭಿೀರಾ ವತ್ಭನಾಭಿಃ ಸತನರ್ರ ನಮ್ತಾ ಶುರ್ರ ವಸ್ ೂಿೀತ್ತರಿೀಯಾ . 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದಿಭವ ಯೈಗಭಜ ೀಂದ ೈಮಭಣಗಣ ಖಚಿತ ೈಸ್ಾಸಾಪ್ತತಾ 
ಹ ೀಮಕ್ುಂಭ ೈಃ .ನತ್ಯಂ ಸ್ಾ ಪದ್ಗಾಹಸ್ಾತ ಮಮ ವಸತ್ು ಗೃಹ ೀ 
ಸವಭಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕಾತ .. 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

------- 

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ಪಂಚಮ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಆನಂದ್ಗ ಋಷ್ಟಃ 
ಶ್ರೀ ಸವ ೈಭಶಾಯಭಪರದಾಯನೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ತ್ತರಷ್ುಿಪ 
ಛಂದ್ಗಃ ಚಂ ಬೀಜಂ ಣಂ  ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಸವಭದಾರಿದ್ಗರಯನಾಶ್ನೀ  
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ 
ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 

 



ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ   ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ 
ನಮಃ 
ಓಂತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪರಪದ ಯೀ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ 
ನಮಃ 
ಓಂ   ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಹಾರಂ ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರೀಂ ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ ಶ್ಖಾಯೈ 
ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹ ೈಂ ತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂಪರಪದ ಯೀ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ   ಹೌರಂ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಹರಃ  ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ತ ೀಜ ೂೀಮಂಡಲ್ ಮರ್ಯಗಾಂ ದಿಾನಯನಾಂ ದಿವಾಯಂಬರಾಲ್ಂಕ್ೃತಾಂ 

ದ ೀವಿೀಂ ಪದ್ಗಾವರಾರ್ಯಾಂ ಕ್ರತ್ಲ ೈಶ್ಚಂತಾಮಣಂ ಬರ್ರತ್ತೀಂ 

ನಾನಾ ದಿವಯವಿರ್ೂಷ್ಣಂ ಚ ರ್ಜತಾಂ ದೌಭಾಭಗಯಸಂಹಾರಿಣೀಂ 

ನಾನಾಭಿೀಷ್ಿವರಪರದಾನನರತಾಂ ವಂದ ೀ ಪರಾಂ ದ ೀವತಾಮ್ 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   

ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ 
ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ . 

ತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪರಪದ ಯೀಽಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ 
ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಹಾರಂ ಚಂದಾರಂ ಪರಭಾಸ್ಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರೀಂ ಯಶಸ್ಾ ಜಾಲ್ಂತ್ತೀಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಹ ಂ ಶ್ರಯಂ ಲ ೂೀಕ ೀ ದ ೀವಜುಷಾಿಮುದಾರಾಂ ಶ್ಖಾಯೈ 
ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹ ೈಂ ತಾಂ ಪದಿಾನೀಮ್ೀಂ ಶರಣಮಹಂ  ಪರಪದ ಯೀ ಕ್ವಚಾಯ 
ಹುಂ 

ಓಂ   ಹೌರಂ ಆಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀರ್ೀಭ ನಶಯತಾಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಹರಃ  ತಾಾಂ ವೃಣ ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 



ಧಾಯನಂ 

ತ ೀಜ ೂೀಮಂಡಲ್ ಮರ್ಯಗಾಂ ದಿಾನಯನಾಂ ದಿವಾಯಂಬರಾಲ್ಂಕ್ೃತಾಂ 

ದ ೀವಿೀಂ ಪದ್ಗಾವರಾರ್ಯಾಂ ಕ್ರತ್ಲ ೈಶ್ಚಂತಾಮಣಂ ಬರ್ರತ್ತೀಂ 

ನಾನಾ ದಿವಯವಿರ್ೂಷ್ಣಂ ಚ ರ್ಜತಾಂ ದೌಭಾಭಗಯಸಂಹಾರಿಣೀಂ 

ನಾನಾಭಿೀಷ್ಿವರಪರದಾನನರತಾಂ ವಂದ ೀ ಪರಾಂ ದ ೀವತಾಮ್ 

 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  

ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     

ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

--- 

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ಷ್ಷ್ಾ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಆನಂದ್ಗ ಋಷ್ಟಃ  
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ತ್ತರಷ್ುಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಆಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ  ಶಕ್ತಃ 
ಹರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಸವಾಭಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ  ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ 
ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 



ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ್ಃ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ವನಸಪತ್ತಸತವ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ವೃಕ್ ೂೀಽಥ ಬಲ್ಾಃ  ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ  ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಬಾಹಾಯ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ  ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ್ಃ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ವನಸಪತ್ತಸತವ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ವೃಕ್ ೂೀಽಥ ಬಲ್ಾಃ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಬಾಹಾಯ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಉದ್ಗಯದಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಂ ಬಲ್ಾಕಾನನ ಮರ್ಯಗಾಮ್ 

ತ್ನುಮಧಾಯಂ ಶ್ರಯಂ ಧಾಯಯೀದ್ಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ( ಧಾಯಯೀದ್ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ) 
ಪರಿಹಾರಿಣೀಂ 

 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   



ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ  
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ ೂೀ ವನಸಪತ್ತಸತವ ವೃಕ್ ೂೀಽಥ 
ಬಲ್ಾಃ .ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ 
ಬಾಹಾಯ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ .. 6.. 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಆದಿತ್ಯವಣ ೀಭ ತ್ಪಸ್ ೂೀಽಧಿಜಾತ್ಃ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ವನಸಪತ್ತಸತವ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ವೃಕ್ ೂೀಽಥ ಬಲ್ಾಃ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ತ್ಸಯ ಫಲಾನ ತ್ಪಸ್ಾ ನುದ್ಗಂತ್ು ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಮಾಯಾಂತ್ರಾಯಾಶಚ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಬಾಹಾಯ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಃ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಉದ್ಗಯದಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಂ ಬಲ್ಾಕಾನನ ಮರ್ಯಗಾಮ್ 

ತ್ನುಮಧಾಯಂ ಶ್ರಯಂ ಧಾಯಯೀದ್ಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ( ಧಾಯಯೀದ್ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ) 
ಪರಿಹಾರಿಣೀಂ 

 

 

 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ    
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

---- 
ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ಸಪತಮ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ವಾಸುದ ೀವ  
ಋಷ್ಟಃ  ಮಣಮಾಲ್ಲನೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ುಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಊಂ 
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಮಂ ಬೂಲಂ  ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಸವಾಭಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ  
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ 
ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ು   ಮಾಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ದ ೀವಸಖಃ   ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ  ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್    ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ  ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ು   ಮಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ದ ೀವಸಖಃ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ   ಅಸ್ಾಿ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ರಾಜರಾಜ ೀಶಾರಿೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ವರದಾಂ ಮಣಮಾಲ್ಲನೀಂ 
ದ ೀವಿೀಂ ದ ೀವಪ್ತರಯಾಂ ಕ್ೀತ್ತಭಂ ವಂದ ೀ ಕಾಮಾಯಥಭ ಸಿದ್ಗಧಯೀ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ ದ ೀವಸಖಃ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ 
ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ರಾಷ ಿೀsಸಿಾನ್ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ು   ಮಾಂ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 



ಓಂ ದ ೀವಸಖಃ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ   ಅಸ್ಾಿ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

ಧಾಯನಂ 
ರಾಜರಾಜ ೀಶಾರಿೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ವರದಾಂ ಮಣಮಾಲ್ಲನೀಂ 
ದ ೀವಿೀಂ ದ ೀವಪ್ತರಯಾಂ ಕ್ೀತ್ತಭಂ ವಂದ ೀ ಕಾಮಾಯಥಭ ಸಿದ್ಗಧಯೀ 
 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

------- 



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ಸಪತಮ ಋಕ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ವಾಸುದ ೀವ 
ಋಷ್ಟಃ  ಮಣಮಾಲ್ಲನೀಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಉಂ ಶ್ರೀಂ 
ಬೀಜಂ ಮಂ ಬೂಲಂ  ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಸವಭಕಾಮಾಯಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ  
ರಾಜರಾಜ ೀಶಾರಿೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ 
ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ುಮಾಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ದ ೀವಸಖಃ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ಕ್ೀತ್ತಭಶಚಮಣನಾ ಸಃ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್    ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ   ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ದ ೀವಸಖಃ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚಮಣನಾ ಸಹಾ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
 

 

 



ಧಾಯನಂ 

ರಾಜರಾಜ ೀಶಾರಿೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ವರದಾಂ ಮಣಮಾಲ್ಲನೀಂ 
ದ ೀವಿೀಂ ದ ೀವಪ್ತರಯಾಂ ಕ್ೀತ್ತಭಂ ವಂದ ೀ ಕಾಮಾಯಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ 
 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ ದ ೀವಸಖಃ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚ ಮಣನಾ ಸಹ . 
ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಽಸಿಾ ರಾಷ ರೀಽಸಿಾನ್ ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ 7  

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ   ಉಪ್ ೈತ್ು ಮಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ದ ೀವಸಖಃ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಕ್ೀತ್ತಭಶಚಮಣನಾ ಸಹಾ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಪ್ಾರದ್ಗುರ್ೂಭತ ೂೀಸಿಾ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ರಾಷ ರೀsಸಿಾನ್ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಕ್ೀತ್ತಭಮೃದಿಧಂ ದ್ಗದಾತ್ು ರ್ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

 



ಧಾಯನಂ 
ರಾಜರಾಜ ೀಶಾರಿೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ವರದಾಂ ಮಣಮಾಲ್ಲನೀಂ 
ದ ೀವಿೀಂ ದ ೀವಪ್ತರಯಾಂ ಕ್ೀತ್ತಭಂ ವಂದ ೀ ಕಾಮಾಯಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

----- 
 

ಅಸಯ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅಷ್ಿಮ ಋಕ್ ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ುು ಋಷ್ಟಃ 
ಸವ ೈಭಶಾಯಭಕಾರಿಣೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂರ್ಃ ಕ್ಷುಂ 
ಬೀಜಂ ಹಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ಸಿದ್ಗಧಯಥ ೀಭ 
ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ  
.ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ರಂ. ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಂ   ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರೀಂ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ   ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 



ಓಂ ಹರೀಂ ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ರಂ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ  ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ರಂ ಹರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹರೀಂ ರಂ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್. 
ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ರಂ. ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ   ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಶ್ರೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ರಂ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ರಂ ಹರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹರೀಂ ರಂ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
 

ಧಾಯನ 
ಅಜ್ಞಾನಪ್ಾತ್ಕ್ತ್ಮಃಸಿತಿ್ತಸೂಯಭರಶ್ಾಂ 
ದೌಭಾಭಗಯರ್ೂರ್ರವಿದಾರಣವಜರಮ್ೀಡ ೀ 
ರ ೂೀಗಾತ್ತಭಘೂೀರಮಣಮದ್ಗಭನ ಪಕ್ಷ್ಮರಾಜಂ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಪದ್ಗದ್ಗಾಯಮನಥಭಹರಂ ಸುಖಾರ್ೀಭ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 



ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 
ಮಂತ್ರ 
ಓಂ ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಮಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ . 
ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್ .. 8.. 
 

ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ರಂ. ಕ್ಷುತ್ತಪಪ್ಾಸ್ಾಮಲಾಂ ಜ ಯೀಷಾಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ   ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಶ್ರೀಂ ನಾಶಯಾಮಯಹಂ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಅರ್ೂತ್ತಮಸಮೃದಿಧಂ ಚ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ರಂ ಸವಾಭಂ ನಣುಭದ್ಗ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ರಂ ಹರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹರೀಂ ರಂ ರ್ೀ ಗೃಹಾತ್ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನ 
ಅಜ್ಞಾನಪ್ಾತ್ಕ್ತ್ಮಃಸಿತಿ್ತಸೂಯಭರಶ್ಾಂ 
ದೌಭಾಭಗಯರ್ೂರ್ರವಿದಾರಣವಜರಮ್ೀಡ ೀ 
ರ ೂೀಗಾತ್ತಭಘೂೀರಮಣಮದ್ಗಭನ ಪಕ್ಷ್ಮರಾಜಂ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಪದ್ಗದ್ಗಾಯಮನಥಭಹರಂ ಸುಖಾರ್ೀಭ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 



ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

---- 
ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ನವಮ ಋಕ್ ಗಂರ್ದಾಾರ ೀತ್ತ ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾವಿಷ್ುು ಋಷ್ಟಃ  ಸವ ೈಭಶಾಯಭಕಾರಿಣೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ 
ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಗಂ ಬೀಜಂ ಹರೀಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ 
ಸವಭಕಾಮಾಯಥಭಸಿದ್ಗಧಯೀ  
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ 
ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಗಂರ್ದಾಾರ ೀತ್ತ ಮಂತ್ರ  ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
.ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ  ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ  ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಈಶಾರಿೀಗ್ಾ ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ . ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ 
ನಮಃ 
 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ   ಈಶಾರಿೀಗ್ಾ ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಕ್ಲ್ಪದ ೂರೀಃ ಪ್ಾದ್ಗಮೂಲ ೀ ದ್ಗುರತ್ಕ್ನಕ್ನಭಾ ಚಾರುಸಿಂಹಾಸನಾಸ್ಾಿಂ 

ಹಸ್ ತಃ ಪದೌಾ ವರದ್ಗಮರ್ಯಂ ಧಾರಯಂತ್ತೀಂ ಚ ಮಾಲಾಮ್ 

ನಾನಾರ್ೂಷಾಂ ಸುವ ೀಷಾಂ ಮಣಮಕ್ುಟರ್ರಾಂ 
ದಿವಯಗಂಧಾನುಲ ೀಪ್ಾಂ 

ಧಾಯಯೀತ್ಸಂಪೂಣಭಕಾಮಪರದ್ಗಕ್ರಕ್ಮಲಾಂ ಕ್ಂಬುಕ್ಂಠೀಂ ಹೃದ್ಗಬ ಜೀ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ . 
ಈಶಾರಿೀಗ್ಾ ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ .. 9. 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಗಂರ್ದಾಾರಾಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ದ್ಗುರಾರ್ಷಾಭಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ನತ್ಯಪುಷಾಿಂ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಕ್ರಿೀಷ್ಟಣೀಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ   ಈಶಾರಿೀಗ್ಾ ಸವಭರ್ೂತಾನಾಂ ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ತಾಮ್ಹ ೂೀಪಹಾಯೀ ಶ್ರಯಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 
ಕ್ಲ್ಪದ ೂರೀಃ ಪ್ಾದ್ಗಮೂಲ ೀ ದ್ಗುರತ್ಕ್ನಕ್ನಭಾ ಚಾರುಸಿಂಹಾಸನಾಸ್ಾಿಂ 

ಹಸ್ ತಃ ಪದೌಾ ವರದ್ಗಮರ್ಯಂ ಧಾರಯಂತ್ತೀಂ ಚ ಮಾಲಾಮ್ 

ನಾನಾರ್ೂಷಾಂ ಸುವ ೀಷಾಂ ಮಣಮಕ್ುಟರ್ರಾಂ 
ದಿವಯಗಂಧಾನುಲ ೀಪ್ಾಂ 

ಧಾಯಯೀತ್ಸಂಪೂಣಭಕಾಮಪರದ್ಗಕ್ರಕ್ಮಲಾಂ ಕ್ಂಬುಕ್ಂಠೀಂ ಹೃದ್ಗಬ ಜೀ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಮನಸಃಕಾಮಾಮಮ್ತ್ತ ದ್ಗಶಮ ಋಕ್  ಮಂತ್ರಸಯ 
ಶ್ರೀ ಕಾಮ ಋಷ್ಟಃ  ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಮಂ 
ಬೀಜಂ ಶಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ 
ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ  ಮನಸಃಕಾಮಾಮಮ್ತ್ತ 
ಮಂತ್ರ  ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
.ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಓಂ ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಐಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಲ್ಂ ಅಶ್ೀಮಹ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ವಂ  ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಯ ಶ್ರೀಃ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಲ್ಂ ವಂ ಶ್ರೀಂ  ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ. 
ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಓಂ ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಐಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಲ್ಂ  ಅಶ್ೀಮಹ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ವಂ  ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ  ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಲ್ಂ ವಂ ಶ್ರೀಂ  ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
 

 



ಧಾಯನಂ 

ತಾಂ ಧಾಯಯೀತ್ ಸತ್ಯಸಂಕ್ಲಾಪಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀರ ೂೀದ್ಗನಪ್ತರಯಾಂ 

ಖಾಯತಾಂ ಸವ ಭಷ್ು  ರ್ೂತ ೀಷ್ು ತ್ತ್ಾಜ್ಞಾನಬಲ್ಕ್ರಯಾಮ್ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶ್ೀಮಹ . 
ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಮಯ ಶ್ರೀಃ ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ .. 10.. 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಓಂ ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕ್ೂತ್ತಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ ಐಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ಲ್ಂ  ಅಶ್ೀಮಹ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ವಂ  ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನುಸಯ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಶ್ರೀಂ  ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಲ್ಂ ವಂ ಶ್ರೀಂ  ಶರಯತಾಂ ಯಶಃ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ತಾಂ ಧಾಯಯೀತ್ ಸತ್ಯಸಂಕ್ಲಾಪಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಕ್ಷ್ಮೀರ ೂೀದ್ಗನಪ್ತರಯಾಂ 

ಖಾಯತಾಂ ಸವ ಭಷ್ು  ರ್ೂತ ೀಷ್ು ತ್ತ್ಾಜ್ಞಾನಬಲ್ಕ್ರಯಾಮ್ 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

________  

 

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಿ  ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ೀತ ಯೀಕಾದ್ಗಶ ಋಕ್  ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ 
ಕ್ದ್ಗಭಮ ಋಷ್ಟಃ  ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಕ್ಂ 
ಬೀಜಂ ವಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ 
ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ  ಮನಸಃಕಾಮಾಮಮ್ತ್ತ 
ಮಂತ್ರ  ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ  ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ   ಮಯ ಸಂರ್ವ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಕ್ದ್ಗಭಮ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಮಾತ್ರಂ  ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ. ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಮಯ ಸಂರ್ವ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಕ್ದ್ಗಭಮ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ   ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಮಾತ್ರಂ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಧಾಯಯೀದಾಭಟಕ್ಸನುಭಾಂ ದಿಾನಯನಾಂ ದಿವಾಯಂಬರಾಲ್ಂಕ್ೃತಾಂ 
ಸತ್ುುಲ ೂಲೀದ್ಗರ ಪದ್ಗಾಕ ೂೀಮಲ್ಯುಗಶ್ರೀಮತಾೆರಾಂಬ ೂೀರುಹಾಂ 
ನಾನಾರತ್ುಕ್ರಿೀಟಕ್ುಂಡಲ್ಲ್ಸದ್ಗಾಕಾಿಂಬುಜಾಂ ಪದಿಾನೀಂ 
ಸವಾಭಭಿೀಷ್ಿಫಲ್ಪರದಾನನರತಾಂ ಸಂಪತ್ಸಮೃಧ ಯೈ ಸದಾ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ ಮಯ ಸಂರ್ವ ಕ್ದ್ಗಭಮ . 
ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಮಾತ್ರಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ .. 11.. 
 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 
ಓಂ ಕ್ದ್ಗಭರ್ೀನ ಪರಜಾರ್ೂತಾ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಮಯ ಸಂರ್ವ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಕ್ದ್ಗಭಮ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ   ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಮಾತ್ರಂ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

ಧಾಯನಂ 
ಧಾಯಯೀದಾಭಟಕ್ಸನುಭಾಂ ದಿಾನಯನಾಂ ದಿವಾಯಂಬರಾಲ್ಂಕ್ೃತಾಂ 
ಸತ್ುುಲ ೂಲೀದ್ಗರ ಪದ್ಗಾಕ ೂೀಮಲ್ಯುಗಶ್ರೀಮತಾೆರಾಂಬ ೂೀರುಹಾಂ 
ನಾನಾರತ್ುಕ್ರಿೀಟಕ್ುಂಡಲ್ಲ್ಸದ್ಗಾಕಾಿಂಬುಜಾಂ ಪದಿಾನೀಂ 
ಸವಾಭಭಿೀಷ್ಿಫಲ್ಪರದಾನನರತಾಂ ಸಂಪತ್ಸಮೃಧ ಯೈ ಸದಾ 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

  



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಯ  ಆಪಸೃಜಂತ್ತತ್ತ ದಾಾದ್ಗಶ ಋಕ್  ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ 
ಚಿಕ್ಲೀತ ೂೀ ರ್ಗವಾನ್ ಋಷ್ಟಃ  ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ೀಶಾರಿೀ ದ ೀವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ 
ಛಂದ್ಗಃ ಆಂ ಬೀಜಂ ಲ್ಂ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಚಿತ್ತೆೀಲ್ ಮಾತ್ೃಶ್ರೀ  
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ  
ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ  ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ  ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ   ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ   ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ನಮೊೀಸುತ ತ್ುರ್ಯಂ ಚಿಕ್ಲೀತ್ ಶ್ರೀ ದ ೀವ ಯೈ ಚ ನಮೊೀ ನಮಃ 
 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಮಂತ್ರಃ  
ಓಂ ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ . 
ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ .. 12.. 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ   ಆಪಃ ಸೃಜಂತ್ು ಸಿುಗಾಧನ ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಚಿಕ್ಲೀತ್ ವಸ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ ರ್ೀ ಗೃಹ ೀ  ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ನ ಚ ದ ೀವಿೀಂ ಮಾತ್ರಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಶ್ರಯಂ ವಾಸಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ರ್ೀ ಕ್ುಲ ೀ ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ನಮೊೀಸುತ ತ್ುರ್ಯಂ ಚಿಕ್ಲೀತ್ ಶ್ರೀ ದ ೀವ ಯೈ ಚ ನಮೊೀ ನಮಃ 
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 



ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

_______ 

  

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಯ  ಆದಾರಭಂಪುಷ್ೆರಣೀಮ್ತ್ತ ತ್ರಯೀದ್ಗಶ ಋಕ್  
ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ ಜಾತ್ವ ೀದ್ಗ ಋಷ್ಟಃ   ಶ್ರೀ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ 
ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಆಂ ಬೀಜಂ ಸ್ಾಾಹಾ ಶಕ್ತಃ ಶ್ರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ  ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ 
ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ  ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ  ಆದಾರಭಂ ಪುಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಪ್ತಂಗಲಾಂ  ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ   ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ  ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಮ ಆವಹ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಆದಾರಭಂ ಪುಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಪ್ತಂಗಲಾಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 



ಓಂ ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಮ ಆವಹ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಧಾಯಯೀತ್ ಕ್ಲ್ಪತ್ರ ೂೀಮೂಭಲ ೀ ರತ್ುಸಿಂಹಾಸನ ೀ ಸಿಿತಾಂ 

ಪದ್ಗಾದ್ಗಾಯರ್ರಾಂ ಪದಾಾಂ ವರದಾರ್ಯ ಧಾರಣೀಮ್ 

ಸವಭರತ್ುವಿಚಿತಾರಂಗಿೀಂ ರಕ್ತಶ್ರೀಪ್ಾದ್ಗಪ್ತೀಠಕಾಮ್ 

ಹ ೀಮದ್ಗಂಡಸಿತ್ಚಛತ್ರಚಾಮರದ್ಗಾಯ ವಿೀಜಿತಾಂ 

 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಆದಾರಭಂ ಪಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪ್ತಂಗಲಾಂ ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ 

ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ        
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಆದಾರಭಂ ಪುಷ್ೆರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಪ್ತಂಗಲಾಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 



ಓಂ  ಪದ್ಗಾಮಾಲ್ಲನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಚಂದಾರಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ  ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಮ ಆವಹ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
 

ಧಾಯನಂ 

ಧಾಯಯೀತ್ ಕ್ಲ್ಪತ್ರ ೂೀಮೂಭಲ ೀ ರತ್ುಸಿಂಹಾಸನ ೀ ಸಿಿತಾಂ 

ಪದ್ಗಾದ್ಗಾಯರ್ರಾಂ ಪದಾಾಂ ವರದಾರ್ಯ ಧಾರಣೀಮ್ 

ಸವಭರತ್ುವಿಚಿತಾರಂಗಿೀಂ ರಕ್ತಶ್ರೀಪ್ಾದ್ಗಪ್ತೀಠಕಾಮ್ 

ಹ ೀಮದ್ಗಂಡಸಿತ್ಚಛತ್ರಚಾಮರದ್ಗಾಯ ವಿೀಜಿತಾಂ 

 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 
 



ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಯ  ಚತ್ುದ್ಗಭಶ ಋಕ್  ಮಂತ್ರಸಯ ಶ್ರೀ ಜಾತ್ವ ೀದ್ಗ 
ಋಷ್ಟಃ   ಶ್ರೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಶ್ರೀಂ  ಬೀಜಂ 
ಹಂ ಶಕ್ತಃ ಹರೀಂ  ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ  ದ ೀವತಾ ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ 
ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ  ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
ಕ್ರನಾಯಸ 

ಓಂ ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ  ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ    ಸುವಣಾಭಂ ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ  ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ   ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಸುವಣಾಭಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಔಷ್ಟ್  
ಓಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಪದ್ಗಾಂ ಮಣಮಯಂ ಕ್ುಂರ್ಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಂ ಚ ಬರ್ರತ್ತೀಂ 

ಪುಷ್ಪಬಾಣಂ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಧಾಯಯೀದ್ ರಾಜಯಪರದಾಯನೀಂ 

 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂ ಸುವಣಾಭಂ ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ 
.ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ ..  
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ  ಆದಾರಭಂ ಯಃ ಕ್ರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಸುವಣಾಭಂ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಹ ೀಮಮಾಲ್ಲನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಸೂಯಾಭಂ ಹರಣಾಯೀಂ ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಔಷ್ಟ್  
ಓಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಮ ಆವಹ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ  ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಪದ್ಗಾಂ ಮಣಮಯಂ ಕ್ುಂರ್ಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಂ ಚ ಬರ್ರತ್ತೀಂ 

ಪುಷ್ಪಬಾಣಂ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಧಾಯಯೀದ್ ರಾಜಯಪರದಾಯನೀಂ 

 

 

 



ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 

-----------  

ಆಸಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ  ಋಕ್ಪಂಚದ್ಗಶ್ೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಸಯ  ಆಂಗಿೀರಾ 
ಋಷ್ಟಃ ಶ್ರೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀದ ೀಭವತಾ  ಅನುಷ್ಿಪ್ ಛಂದ್ಗಃ ಹರೀಂ ಬೀಜಂ ಶ್ರೀಂ  
ಶಕ್ತಃ ಹರೀಂ ಕ್ೀಲ್ಕ್ಂ ಶ್ರೀ ರಾಜಯಸಿಂಹಾಸನಸಿ ,ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀ ದ ೀವತಾ 
ಪರಸ್ಾದ್ಗ ತ್ಥಾ ಸಂಪೂಣಭ ಅನುಗರಹ ಪ್ಾರಪಯಥ ೀಭ ಜಪ್ ೀ ವಿನಯೀಗಃ 
.ಕ್ರನಾಯಸ 
ಓಂ ಹರೀಂ ತಾಂ ಮ ಆವಹ    ಅಂಗುಷಾಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ  ತ್ಜಭನೀಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ .ಮರ್ಯಮಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಹರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ಅನಾಮ್ಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ ಶ್ರೀಂ  ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ  
ಕ್ನಷ್ಟಾಕಾಭಾಯಂ ನಮಃ 
ಓಂ  ಹರೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಕ್ರತ್ಲ್ಕ್ರಪೃಷಾಾಭಾಯಮ್ ನಮಃ 



ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಹರೀಂ ತಾಂ ಮ ಆವಹ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಶ್ರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಹರೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ    ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ 
ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಹರೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ ಇತ್ತ ದಿಗಭಂದ್ಗಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಧಾಯಯೀಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಪರಹಸಿತ್ಮುಖೀಂ ರಾಜಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಾಿಂ 

ಮುದಾರಶಕ್ತೀಂ ಸಕ್ಲ್ವಿನುತಾಂ ಸವಭಸಂಸ್ ೀವಯಮಾನಾಮ್ 

ಆಗೌು ಪೂಜಾಯಮಖಲ್ಜನನೀಂ ಹ ೀಮವಣಾಭಂ ಹರಣಾಯಂ 

ಭಾಗ ೂಯೀಪ್ ೀತಾಂ ರ್ುವನಸುಖದಾಂ ಭಾಗಭವಿೀಂ ರ್ೂತ್ಧಾತ್ತರೀಂ  
ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್   
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

 

 

 

 



ಮಂತ್ರಃ 
ಓಂ ತಾಂ ಮ ಆವಹ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ . 
ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ 
ಪುರುಷಾನಹಂ . 
ಷ್ಡಂಗ ನಾಯಸ 

ಓಂ ಹರೀಂ ತಾಂ ಮ ಆವಹ  ಹೃದ್ಗಯಾಯ ನಮಃ 
ಓಂ  ಶ್ರೀಂ ಜಾತ್ವ ೀದ ೂೀ ಶ್ರಸ್ ೀ ಸ್ಾಾಹಾ 

ಓಂ  ಹರೀಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮನಪಗಾಮ್ನೀಂ ಶ್ಖಾಯೈ ವಷ್ಟ್ 

ಓಂ ಹರೀಂ ಯಸ್ಾಯಂ ಹರಣಯಂ    ಕ್ವಚಾಯ ಹುಂ 

ಓಂ  ಪರರ್ೂತ್ಂ ಗಾರೀ ದಾಸ್ ೂಯೀಽಶಾಾನಾಂದ ೀಯಂ 
ನ ೀತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷ್ಟ್ 

ಓಂ  ಹರೀಂ ಪುರುಷಾನಹಂ  ಅಸ್ಾಿಯ ಫಟ್ 

ರ್ೂರ್ುಭವಸುಸವರ ೂೀಂ   ಇತ್ತ ದಿಗ್ ವಿಮೊೀಹಃ 
ಧಾಯನಂ 

ಧಾಯಯೀಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಂ ಪರಹಸಿತ್ಮುಖೀಂ ರಾಜಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಾಿಂ 

ಮುದಾರಶಕ್ತೀಂ ಸಕ್ಲ್ವಿನುತಾಂ ಸವಭಸಂಸ್ ೀವಯಮಾನಾಮ್ 

ಆಗೌು ಪೂಜಾಯಮಖಲ್ಜನನೀಂ ಹ ೀಮವಣಾಭಂ ಹರಣಾಯಂ 

ಭಾಗ ೂಯೀಪ್ ೀತಾಂ ರ್ುವನಸುಖದಾಂ ಭಾಗಭವಿೀಂ ರ್ೂತ್ಧಾತ್ತರೀಂ  
 

ಪಂಚಪೂಜಾ 

ಲ್ಂ ಪೃರ್ಿತ್ತಾಾತ್ತಾಕಾಯೈ  ಗಂರ್ಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಯಂ ವಾಯುವಾಯತ್ತಾಕಾಯೈ   ರ್ೂಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 



ರಂ ಅಗಿು ಆತ್ತಾಕಾಯೈ   ದಿೀಪಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ವಂ ಅಮೃತಾತ್ತಾಕಾಯೈ ಅಮೃತ ೂೀಪಹಾರ ನ ೈವ ೀದ್ಗಯಂ ಕ್ಲ್ಪಯಾಮ್ 

ಸಮಪಭಣ  
ಗುಹಾಯದಿ ಗುಹಯ ಗ ೂೀಪ್ತಿೀ ತ್ಾಂ ಗೃಹಾಣ ಅಸಾತ್ ಕ್ೃತ್ಂ ಜಪಂ     
ಸಿದಿಧರ್ಭವತ್ುರ್ೀ ದ ೀವಿೀ  ತ್ತಾಾಸ್ಾದಾನ್ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ 
 
ಲ ೂೀಕಾ ಸಮಸ್ಾತ ಸುಖನ ೂೀ ರ್ವಂತ್ು ಸಮಸತ ಸನಾಂಗಳಾನ ರ್ವಂತ್ು 

ಓಂ ಶಾಂತ್ತಃ ಶಾಂತ್ತಃ ಶಾಂತ್ತಃ 
------------- 

ಪರಿಶ್ಷ್ಟ 

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ದ 
ಮಂತರ ಸಂಖ್ಾ  

ತಿಥಿ 

1 ಅಮಮವಮಸ್ಾ – ಶುಕಿ್ ಪಮಡಾ  

2 ಶುಕಿ್ ದಿವತಿೀಯ – ಕ್ೃಷ್ು ಚತುದಣಶ್ 

3 ಶುಕಿ್ ತೃತಿೀಯ- ಕ್ೃಷ್ು ತರಯೀದಶ್ 

4 ಶುಕಿ್ ಚತುಥಿಣ-ಕ್ೃಷ್ಣ ದಮವದಶ್ 

5 ಶುಕಿ್ ಪಂಚಮೀ – ಕ್ೃಷ್ು 
ಏಕಮದಫಶ್ೀ 

6 ಶುಕ್ತ ಷ್ಷಿಟ- ಕ್ೃಷ್ಣ ದಶಮೀ 

7 ಶುಕಿ್ ಸಪತಮೀ -  ನವಮೀ 



8 ಶುಕಿ್ ಅಷ್ಟಮ- ಕ್ೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮೀ 

9 ಶುಕಿ್ ನವಮೀ – ಕ್ೃಷ್ಣ ಸಪತಮೀ 

10 ಶುಕಿ್ ದಶಮೀ - ಕ್ೃಷ್ಣ ಷ್ಷಿಟೀ 

11 ಶುಕಿ್ ಏಕಮದಶ್ೀ- ಕ್ೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ 

12 ಶುಕಿ್ ದಮವದಶ್ೀ- ಕ್ೃಷ್ಣ ಚತುಥಿೀಣ 

13 ಶುಕಿ್ ತರಯೀದಶ್ೀ- ಕ್ೃಷ್ು 
ತೃತಿೀಯ 

14 ಶುಕಿ್ ಚತುದಣಶ್ೀ-ಕ್ೃಷ್ಣ  ದಿವತಿೀಯ 

15 ಪೌನಣಮೀ - ಕ್ೃಷ್ು ಪಮಡಾಮೀ 

 
ವಿ,ಸೂ: 1. ಶಾರವಣ ಮಾಸದ್ಗಲ್ಲಲ ಜಪ ಮಾಡಬಯಸುವವರು, ಶಾರವಣ 
ಮಾಸ ಆರಂರ್ವಾಗುವ ಹಂದಿನ ದಿನ ಅಂದ್ಗರ  ಅಮಾವಾಸ್ ಯಯಂದ್ಗು 
ಆರಂಭಿಸಿ ಶಾರವಣ ಮಾಸದ್ಗ ಅಮಾವಾಸ್ ಯಯಂದ್ಗು ಪೂರ ೈಸುವುದ್ಗು. 
 

2. ಒಂದ ೀ ದಿವಸ ಎರಡು ತ್ತರ್ಗಳು ಒದ್ಗಗಿದ್ಗ ಸಂದ್ಗರ್ಭದ್ಗಲ್ಲಲ ಅಂದ್ಗರ  
ಮಾರನ ೀ ದಿನ ಸೂಯೀಭದ್ಗಯ ಕಾಲ್ಕ ೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದ್ಗ ತ್ತರ್ 
ಲ್ರ್ಯ  ಇಲ್ಲದ್ಗ ಸಮಯದ್ಗಲ್ಲಲ. ಒಂದ ೀ ದಿವಸ ಎರಡೂ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ 
ಮಾಡಬ ೀಕ್ು.  

---------- 
 
 
 



 


