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 ಓಂ ಅಕರಲಮೃತ್ುಾ ಸ್ಂಹತ ರೀವ ನಮಃ  
 ಓಂ ಕರಲಮೃತ್ುಾಭಯಂಕರರಯ ನಮಃ  
 ಓಂ ಗರಹರಕಷ್ಟ್ವಣ  ನ್ವಬವಂಧ್ರಯ ನಮಃ  
 ಓಂ ಮರರಣ ್ ೀಚರಛಟನ ಪಿರಯರಯ ನಮಃ 
 ಓಂ ಪರತ್ಂತ್ರವನ್ವಬವಂಧ್ರಯ ನಮಃ  
 ಓಂ ಪರಮರತ್ಾನ ೀ ನಮಃ 
 ಓಂ ಪರರತ್ಪರರಯ ನಮಃ 
 ಓಂ  ಸ್ವಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತ್ಂತೌರಘ ಪರಪರಲನ ತ್ತ್ಪರರಯ ನಮಃ    

 

ಇತ್ರ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರರಷ ್ ಟೀತ್ತರ ಶತ್ನರಮರವಳಿೀ ಸ್ಂಪೂಣವಂ 
 


