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��������    ర�ద�ప�శ	ఃర�ద�ప�శ	ఃర�ద�ప�శ	ఃర�ద�ప�శ	ః    

 

|| నమకంనమకంనమకంనమకం    || 

 

|| లఘ����సః || 

 

ఓం గణ���o ��� గణప��o హ�ామ ! క"ం క#��ం ఉపమశ� వస&మం | 

జ(�ష*  +ాజం బ�హ-ణ�ం బ�హ-ణస.త ఆనః(1) శృణ�3 నూ�56 7ీద 9ాదనం | 

(��) మ: గణపత;< నమః || 

 

అస��� ర�>�� ?��య(A) ప�శ	 మ:మంత�స�, అBర ఋDిః, అనుషGH A ఛందః  
సంకరJణ మK+L&(6) స�రMNO P9ా �ా>ిత�ః(A) పరమపRర�షః(6) స ఏష ర�>�ో >ేవ�� | 

నమః(1) V�ా;<� Wజం |  

Vవత+ా ;<� శXY& ః |  
మ:>ే�ా ;<� XZలకం |  

�� 9ాంబ స>�Vవ(A) ప�9ాద 7ిద[ \+(] జ _̂ "`Pగః || 

 

ఓం, అaL	 b��� c మ�d అంగ�eా* f యా3 నమః |  

దరh పiరj మా9ాc మ�d తరklf యా3 నమః |  

m�తGn మా6 యాత-�d మధ�మాf యా3 నమః |  

`రMఢ పqబం?�c మ�d అ��rXాf యా3 నమః |  

జs��eOH  మాత-�d క`Dి* Xాf యా3 నమః |  

సర� క����c మ�d కర తల కర పృeా* f యా3 నమః |   

అaL	 b��� c మ�d హృదయాయ నమః |  

దరh పiరj మా9ాc మ�d Vర7_ 9ా�: |   

m�తGn మా6 యాత-�d Vఖా;uv వషw|  
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`రMఢ పqబం?�c మ�d కవm�య హxం |  

జs��eOH  మాత-�d �dత�(c) త�యాయ �yషw |  

సర� క����c మ�d అ9ా& z  యఫw |  

భKn భ�వః(6) సువ+}ం ఇ� >ిగ�ంధః || 

 

?��నం 
 

ఆNా��ళన భఃస]లాంత భ�వన బ�:-ండ మా"6 ఫRరc  

జs��ః(6) 9ా�ట�క �ంగ మ�� "లసc పi+(jందు �ాం��మృ�ౖెః | 

అ9O&  XాపR� త ��క �శ మ`శం ర�>�� ను �ాXాంజప3  

?��;< >�^ి�త 7ిద[;< దు� వ పదం "NO�  5Dి�(�) జ(��వం || 

 

బ�:-ండ(�) �ా�ప& >ే: భ7ిత  �మర�m� ��సమా�� భ�జంa��ః  

కం�( Xాలాః కప+ా� ః క�త శVకలా1 చండ X�దండ హ9ా& ః | 

త�\�� ర�>�� � మాలాః ప�కట�త "భ�ాః  ామ¡�ా మK+L& �¢>�ః  

ర�>�� ః �� ర�ద� సూక&(A) ప�కట�త "భ�ా నః(A) ప�యచ�ంతG 9£ఖ�ం || 

 

[ఓం] శంచ�� మయశ¤�� ^ి�యంచ��ను Xామశ¤�� Xామశ¤�� 9£మనసశ¤�� భద�ంచ�� 
 ¥�యశ¤�� వస�శ¤�� యశశ¤�� భగశ¤�� ద�"ణంచ�� యం��చ�� ధ+ా& చ�� �(మశ¤�� 
ధృ�శ¤�� "శ�ంచ�� మహశ¤�� సr�చ¤�� జ¦§ త�ంచ�� సూశ¤�� ప�సూశ¤�� 7ీరంచ�� 
లయశ¤ మఋతంచ�� మృతంచ�� య�-ంచ���� మయచ¤�� ¨�ాతGశ¤�� 
?�+ా© య�త�ంచ��న rత�ంచ�� భయంచ�� సుగంచ�� శయనంచ�� సూeాచ�� సు>ినంచ�� 
|| 
 

ఓం  ాం�ః(1)  ాం�ః(1)  ాం�ః || 

 

|| ఇ� లఘ����స || 
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�� ర�ద�ప�శ	ః 
ప�థ¬ను�ాకః 
 

|| ఓం న¬ భగవ�ే ర�>�� య || 

 

ఓం నమ7_& ర�ద� మన�వ ఉ�త ఇష�d నమః | 

నమ7_& అసు&  ధన��d బ�హx���ం ఉత�ే నమః || || 

 

యాత ఇషGః(1) Vవతమా Vవం బభKవ �ే ధనుః | 

V�ా శర�ా� యాతవ తయా�® ర�ద� మృడయ || || 

 

యా�ే ర�ద� V�ా తనూర B+ా Nాప XాVl | 

తయాన6 తను�ా శంతమయా aL+Lశం�� 5m�క� � || || 

 

యాrషGం aL+Lశంత హ7_& ¯భరJ\స&�d | 

V�ాం aL+Lత� ��ం క°ర�మా  �a±-²ః(A) పRర�షం జగc || || 

 

V�dన వచ9ా ��� aL+L ాm�� వ>�మ7ి | 

య³�నః(6) సర�r� జగద య�-�o సుమ�� అసc || || 

 

అధ��´చద?ి వXా&  ప�థ¬ >ౖె�´� 5షµ | 
అ ¶గh· స+ా�� జమ¡యంc స+ా�శ¤ యాతG ?�న�ః || || 

 

అ9£య6 ��¬̧ అర�ణ ఉత బభ�� ః(6) సుమంగలః | 

;< mేమా�o ర�>��  అ5� >ి¹ V���ః సహస� º�»ౖ eా�o  !డ ఈమ ! || || 

 

అ9£P వసర.� lలa±�´�  "ల½ �తః | 

ఉ�ౖెనం a}Nా అదృశ3 అదృశను	ద :ర�ః | 

ఉ�ౖెనం " ా� భK��` సదృeOH  మృడయా�నః || || 
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న¬ అసు&  lల� +±�ాయ సహ6 +ా��య �ఢ¾D_ | 

అ³ో;< అస� స��� �®హం �ే�¿� కరన	మః || || 

 

ప�మ�ంచ ధన�న6(c) త�మ�భPn ఆ+L&ÀP+ాk \ం | 

యాశ¤ �ే హస& ఇషవః ప+ా�� భగ�´ వప || || 

 

అవతత� ధనుస& Á�o సహ9�ా � శ�ేషG?ే | 

`�ర� శలా���ం మ�ఖా V�´నః(6) సుమ�� భవ || || 

 

"జ�ం ధనుః కప+L��® "శల½� బ�ణ�ా�o ఉత | 

అ�dశ3 న7_�షవ ఆభ�రస� `షంగ³ిః || || 

 

యా�ే  !�+±-ఢ¾షHమ హ7_& బభKవ �ే ధనుః | 

తయా9ా-3 "శ�త6(c) త�మయ�-యా ప+Lబ�¡జ || || 

 

నమ7_& అ9ా& Áయ� ?�యా�� త��య ధృషj�d | 

ఉ�����ం ఉత�ే న¬ బ�హx���ం తవ ధన��d || || 

 

ప+L�ే ధన��®  !�ర9ా-3 వRÂ ణక°&  "శ�తః | 

అ³ోయ ఇషG?ిస&�ా+( అస-`	?ే  �తం || ||  [శమ¡�d నమః ] 

 

నమ7_& అసు&  భగవ3 " ¥�శ�+ాయ మ:>ే�ాయ త�\ంబXాయ ��పR+ాంతXాయ ��XాaL	 
Xాలాయ XాలాaL	 ర�>�� య lలకం�ాయ మ�¸ తG�ంజయాయ స+(�శ�+ాయ స>�V�ాయ ��మ3 
మ:>ే�ాయ నమః || || 
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>ి�ÃPను�ాకః 
 

న¬  �రణ� బ�హ�d 7_ ���d� >ి ాంచ పత;< న¬ న¬ 

వృ�(�¿� హ+LX( ¥భ�ః(A) పÄ��ం పత;< న¬ నమః(6) 

స7ి.ంజ+ా య��Dీమ�ే ప³���ం పత;< న¬ న¬ 

బÅ��  ాయ "�ా�?ి�d��	 ��ం పత;< న¬ న¬ 

హ+LX( ాPప #��d పReాH  ��ం పత;< న¬ న¬ 

భవస�  !�ౖె� జగ��ం పత;< న¬ న¬ 

ర�>�� యా త��"�d �(���  ణ�ం పత;< న¬ నమః(6) 

సూ��యా హం���య వ�� ��ం పత;< న¬ న¬ || || 

+} ���య(6) స]పత;< వృ�� ణ�ం పత;< న¬ న¬ 

మం��ణÆ �ాణÇజ¦య క�� ణ�ం పత;< న¬ న¬ 

భ�వంత;< �ా+LవసÈృ�� యౌష?� ��ం పత;< న¬ నమ 

ఉmౖె¤n Beాయా క�ందయ�ే పÃ& ��ం పత;< న¬ నమః 
కృత�À #��య ?�వ�ే సత� ��ం పత;< నమః || || 
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తృÃPను�ాకః 
 

నమః(6) సహమా��య `� యా?ిన ఆ�ా�?ిl ��ం పత;< న¬ నమః 
కక°��య `షంaLణÆ 7_&�� ��ం పత;< న¬ న¬ 

`షంaLణ ఇషG?ిమ�ే తసÈ+ా ణ�ం పత;< న¬ న¬ 

వంచ�ే ప+Lవంచ�ే 9ా& యK ��ం పత;< న¬ న¬ 

`mేర�d ప+Lచ+ాయా రణ�� ��ం పత;< న¬ నమః(6) 

సృXా"�¿� Êఘా�o స>ో¡\ మ�షj ��ం పత;< న¬ న¬ 

7ిమ>ో¡\ నక&ంచరద¡\ః(A) ప�కృం�� ��ం పత;< న¬ నమ 

ఉDీj DిణÆ aL+Lచ+ాయ క°ల°ంm� ��ం పత;< న¬ నమ || || 

ఇషGమ>ో¡\ ధ���"భ�శ¤ �´ న¬ నమ 

ఆత3 �ా�dభ�ః(A) ప��ద ?��dభ�శ¤ �´ న¬ నమ 

ఆయచ�>ో¡\ "సృజద¡\శ¤ �´ న¬ న¬(6) 

స�>ో¡\ "ద�ద¡\శ¤ �´ న¬ నమ 

ఆ7ీ�dభ�ః శయా�dభ�శ¤ �´ న¬ నమః(6) 

స�ప>ో¡\ జ¦గద¡\శ¤�  �´ న¬ నమ(6) 

7ి&ష* >ో¡\ ?�వద¡\శ¤ �´ న¬ నమః(6) 

స��భ�ః స��ప�భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

అ ¥��¿�(1) శ�ప�భ�శ¤ �´ నమః || || 
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చతG+}] ను�ాకః 
 

నమ ఆ� యా?ిl�¿� ""ధ�ంÃభ�శ¤ �´ న¬ నమ 

ఉగణ�భ�6 తృ�o హÃభ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

గృ�ే��¿� గ�త��  ప�భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

��ా �ే�¿� ��ా త ప�భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

గణÆ�¿� గణప�భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

"రM _̂�¿� "శ� రM _̂భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

మహద¡\ః(హ) ¹ల� X(భ�శ¤ �´ న¬ న¬ 

ర³ి�¿� ర³ేభ�శ¤ �´ న¬ న¬ || || 

ర³ే�¿� రథప�భ�శ¤ �´ న¬ నమః(6) 

7_��భ�ః 7_�� `భ�శ¤ �´ న¬ నమః(హ) 

�త& ృభ�ః సంగ ¶� (c) తృభ�శ¤ �´ న¬ నమ 

స&��¿� రథXా+( భ�శ¤ �´ న¬ నమః 
క°లాలËభ�ః క+ా-+(భ�శ¤ �´ న¬ నమః 
పRంÊD_H�¿� `eా>ేభ�శ¤ �´ న¬ నమ 

ఇషGకృ>ో¡\ ధన�కృద¡\శ¤ �´ న¬ న¬ 

మ�¸ గయ�భ�ః శ�`భ�శ¤ �´ న¬ నమః(1) 
శ�భ�ః శ�ప�భ�శ¤ �´ నమః || || 
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పంచ¬ను�ాకః 
 

న¬ భ�ాయ చ ర�>�� య చ నమః శ+ా�య  

చ పq పత;< చ న¬ lల(�) a±�ాయ�  చ V� కం�ాయ  

చ నమః కప+L��d చ వR�ప& X( ాయ  

చ నమః(6) సహ6 +ాµ eాయ చ శత ధన��d  
చ న¬ aL+L ాయ చV^ి "eాH య  

చ న¬ �ఢ¾షHమాయ mేషGమ�ే  
చ న¬ హÌ9ా�య చ �ామ��య  

చ న¬ బృహ�ే చ వ+±Jయ7_  
చ న¬ వృ>�[ య చ సమ�ృద[Á�d || || 

చ న¬ అaLయాయ�  చప�థమాయ  

చ నమ ఆశ�d m�Ê+ాయ  

చ నమః �ఘ�¸యాయ చ����య  

చ నమ ఊ+ా-\య m�వస����య  

చ నమః 9O� త9ా�య చ>��Nా�య చ || || 
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షeO* ను�ాకః 
 

న¬ జ(�eా* య చక`eా* య  

చ నమః పiర� జ¦య m�పర జ¦య  

చ న¬ మధ� మాయ m�ప గలా¡య  

చ న¬ జఘ���య చబ�?ి	యాయ  

చ నమః 9O���య చప�� స+ా�య  

చ న¬ యామా�య చ �(మా�య  

చ నమ ఉర�+ా�య చఖలా�య  

చ నమః  º� Xా�య m�వ 9ా���య  

చన¬ వ���య చక���య  

చ నమః శ��ాయ చప��శ��ాయ || || 

చ నమ ఆq D_ణ�య m�qర³�య  

చ నమః Ä+ాయ m�వ 5ంద�ే  
చ న¬ వ+L-ణÆ చవరM³ి�d  
చ న¬ ¯�-�d చకవ��d  
చ నమః q� ��య చq� త 7_��య చ || || 
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సప&¬ను�ాకః 
 

న¬ దుందు���య m�హ న���య చ న¬ ధృషj�d చ ప�మృ ాయ  

చ న¬ దూ��య చ ప� ���య చ న¬ `షంaLణÆ mేషG?ిమ�ే  
చ నమ6 Ã�(j ష�d m�య�?ి�d చ నమః 9ా�య�?�య చ సుధన��d  
చ నమః(6) సు� ���య చ ప³��య చ నమః Xాట��య  

చ lNా�య చ నమః(6) సూ>��య చ సర9ా�య చ న¬ ��>��య  

చ �»ౖశం��య || || 

చ నమః కÏNా�య m� వట��య చ న¬ వ+ాJ \య m� వ+ాJ \య  

చ న¬ ��ఘా�య చ "దు����య చ నమ ఈ?ి�యాయ m� తNా�య  

చ న¬ �ా���య చ +(Dి-యాయ చ న¬ �ాస&�ా�య చ�ాసు& Nాయ చ || || 
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అషH¬ను�ాకః 
 

నమః(6) 9Oమాయ చ ర�>�� య చ నమ6 ��మా̧య m�ర�ణ�య  

చ నమః(1) శంaాయ చ పqపత;< చ నమ ఉaాయ�  చ Ðమాయ  

చ న¬ అa(వ�  ?�య చ దూ+(వ ?�య  

చ న¬ హం�ే� చ హlయ7_ చ న¬ వృ�(�¿� హ+LX( ¥�¿� 
నమ9ా& +ాయ నమః(1) శమ¡�d చ మPభ�d  
చ నమః(1) శంక+ాయ చ మయసÈ+ాయ  

చ నమః(1) V�ాయ  చVవత+ాయ || || 

చ నమ6 Ã+ా] \య చ కÏలా�య  

చ నమః(A) Nా+ా�య m��ా+ా�య  

చ నమః(A) ప�తరణ�య mోత&రణ�య  

చ నమ ఆ��+ా�య m�లా>��య  

చ నమః(1) శeా.\య చ Ò_���య  

చ నమః(6) 7ిక���య చ ప��ా:�య చ || || 
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నవ¬ను�ాకః 
 

నమ ఇ+Lణ��య చ ప�ప³��య  

చ నమః XYaL-Óలాయ చ �యణ�య  

చ నమః కప+L��d చ పRలస&;<  
చ న¬ a}eా* \య చ గృ:�య  

చ నమ6 తలా.\య చ a(:�య  

చ నమః Xాట��య చ గÔ వ+(eా* య  

చ న¬ హృదయా�య చ `�deా.\య  

చ నమః(A) Nాగ-²�ా�య చ రజ9ా�య  

చ నమః(1) qeాÈ\య చ హ+L���య  

చ న¬ ల½Nా�య mోలNా�య || || 

చ నమ ఊ+ా�\య చ సూ+ా-\య  

చ నమః(A) ప+ాj \య చ పరj శ>��య  

చ న¬ పగ�రమాణ�య m�5ఘ	�ే  
చ నమ ఆÕ Öద�ే చ ప�Õ Öద�ే  
చ న¬ వః XY+L X(�¿� >ే�ా ���o హృద;<�¿� 
న¬ "�ీణ X(�¿� న¬ "�న�c X(�¿� 
 నమ ఆ`n హ�ే�¿� నమ ఆ�వc X(భ�ః || || 
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దశ¬ను�ాకః 
 

>�� _̂ అంధసస.�ే ద+Lద�3 lలల½ �త | 

ఏeాం పRర�eాణ�ం ఏeాం పÄ��ం మా�¢n మా+} ¬ ఏeాం 
XYంచ ��మమc || || 

 

యా�ే ర�ద� V�ా తనూః V�ా " ా�హ �¢ష¨ | 

V�ా ర�ద�స� �¢ష¨ తయా�® మృడ ¨వ7_ || || 

 

ఇమా�o ర�>�� య తవ7_ కప+L��d �య>��+ాయ(A) ప�భ+ామ ! మ�ం | 

య³�నః(1) శమసØ >ి�ప>ే చతGష.>ే "శ�ం పRషHం aా���  

అ7ి-3 న��తGరం || || 

 

మృÙ��® ర�>�ో త�® మయసÈృ?ి �య>��+ాయ నమ9ా "?ే మ�ే | 

యచ�ంచ Pశ¤ మను+ాయజ( ^ి�� తద ా�మ తవ ర�ద�(A) ప�ణÚ�ౌ || || 

 

మా�® మ:ంతం ఉత మా�® అర¡కం మాన ఉ�ంతం ఉత మాన ఉ�ితం | 

మా�®వ?�ః(A) ^ితరం ¬త మాతరం ^ి�యా మాన6 తను�´ ర�ద� +±+Lషః || || 

 

మాన6 �X( తన;< మాన ఆయ�Dి మా�® a}షG మా�® అ ¥�షG +±+Lషః | 

#+ా3 మా�® ర�ద� ��r�వ?�n హ"ష-ం� నమ9ా "?ేమ�ే || || 

 

ఆ+ా�ే& a}ఘ	 ఉత పiర�షఘÝ	 �య>��+ాయసుం నమ7_- �ే అసు&  | 

ర�� చ�® అ?ి చ >ేవ బK� హ�³� చనః(1) శర- యచ�Ø "బ+Þా ః || || 

 

సు&  � q� తం గర&సదం య��ానం మృగన	 Ðమ మ�పహతG	 మ�గం�  | 

మృÙ� జ+L�ే� ర�ద�స& �ా�® అన�ం�ే అస-3 `వపంతG 7_��ః || || 
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ప+Lణß ర�ద�స�  !�ర�ృణక°&  ప+L�ే�షస� దుర-�రఘాPః | 

అవ 7ి]+ా మఘవద¡\6 తనుష� �ఢ�6 �Xాయ తనయాయ మ�¸ డయ || || 

 

�ఢ¾షHమ Vవతమ V�´నః(6) సుమ�� భవ | 

పర�� వRÂ � ఆయ�ధ3 `?�య కృ�&ం వ9ాన ఆచర ^ి�� కr�f ర>�గ � || || 

 

"XY+Lద "ల½ �త నమ7_& అసు&  భగవః | 

యా7_& సహస��o  !తPన�మ6 మ`	వపంతG ��ః || || 

 

సహ9�ా ణÇ సహస�?� బ�హx�´స&వ  !తయః | 

��9ాం ఈ ా�® భగవః(A) ప+ాà�� మ�ఖా కృ?ి || || 
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ఏXాద ºను�ాకః 
 

సహ9�ా ణÇ సహస� º;< ర�>��  అ?ి భKమా�o | 

�ేeా�o సహస�Pజ�d వధ���` తన-7ి || || 

 

అ7ి-3 మహత�రj�doత+L�( భ�ా అ?ి || || 

lలa±�ాః�  V�కం�ాః శ+ా� అధః(హ) �మాచ+ాః || || 

lలa±�ాః�  V�కం�ా >ివ�o ర�>��  ఉపV���ః || || 

;< వృ�(షG స7ి.ంజ+ా lలa±�ా�  "ల½ ���ః || || 

;< భK����ం అ?ిపతP "Vఖాసః కప+L�నః || || 

;< అ�d	షG ""ధ�ం� Nా�ే�షG ^ిబ� జ��3 || || 

;< ప³�ం ప³ిర�య ఐల బృ>� యవR�ధః || || 

;< Ã+ా] ` ప�చరం� సృXావం� `షంaLణః || || 

య ఏ��వంతశ¤ భKయాగ-²శ¤ >ి º ర�>��  "త7ి]+( | 

�ేeా�o సహస� Pజ�d వధ���` తన-7ి || || 

 

న¬ ర�>ే��¿� ;<పృ³ి�ా�ం ;<oత+L�( ;<>ి" ;<eా మన	ం �ా� వరJrషవ6 �ే�¿� దశ 
N�ా àn దశ ద�ిణ� దశ ప�Ãàn ద º>�àn ద º+ా[ Á6 �ే�¿� నమ7_& �® మృడయంతG �ేయం 
>ి�eO- యశ¤ �® >ే�DిHతం �´ జ��¡ ద?�r || || 

 

త�\ంబకం యజ¦మ ! సుగం?ిం పRDిH వర[నం | 

ఉ+ా� ర�కrవ బంధ��3 మృ��n మ��ీయ మామృ��c || || 

 

P ర�>�ో అaౌ	P అపR�యఓష ?�షG P ర�>�ో " ా� భ�వ�� "�dశ త7âౖ- ర�>�� య న¬ 

అసు&  || || 

 

తమ�ã టä �యః6 "షGః సుధ��� P "శ�6 య�య� �¢షజస� | 

య��� మ !9£ మన9ాయ ర�ద�ం న¬5n >ేవమసురందు వస� || || 
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అయం �� హ9O&  భగ�ా3 అయం �� భగవత&రః | 

అయం �� "శ��¢ షజsయ�o V�ా5 మరhనః || || 

 

;<�ే సహస� మయ�తం Nా ా మృ�� మ+ా& \య హంత�d | 

��3 యజ§స� మాయయా స+ా�నవయ జ¦మ ! | 

మృత��d 9ా�: మృత��d 9ా�: || || 

 

ఓం న¬ భగవ�ే ర�>�� య "షj�d మృతG�+(- Nా � | 

N�ా ణ���ం గం³ిర7ి�  ర�>�ోమా " ాంతకః | 

�ే��3 �d��Nా�యస� || || 

(న¬ ర�>�� య "షj�d మృతG�+(- Nా � | [స>�V�´ం | ] ) 

 

ఓం  ాం�ః  ాం�ః  ాం�ః 
 

|| ఇ� ��కృషjయå+(�>�య �ౖె�&+±య సrÞ ��యాం 
చతGర]XాంÙే పంచమః ప�Nాఠకః || 
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 || చమకప�శ	ఃచమకప�శ	ఃచమకప�శ	ఃచమకప�శ	ః    || 

 

ప�థ¬ను�ాకః 
 

(ఓం) అaా	"షçj  సజsష7_మా వర[ంతG �ాంaLరః | 

దు��èv	n �ాజ( 5+ాగతం || 

 

�ాజశ¤�� ప�స వశ¤�� ప�య �శ¤�� ప�7ి �శ¤�� ?� �శ¤��  
క�తGశ¤�� స�రశ¤��  º� కశ¤��  �ా వశ¤�� q� �శ¤��  
జs��శ¤�� సువశ¤�� N�ా ణశ¤�� Nానశ¤�� �ా�నశ¤�� సుశ¤��  
�త&ంచమ ఆ?�తంచ�� �ాక¤�� మనశ¤�� చ¹శ¤��  
 º� త�ంచ�� ద�శ¤�� బలంచమ ఓజశ¤�� సహశ¤మ ఆయ�శ¤��  
జ+ాచమ ఆ��-చ�� తనూశ¤�� శర-చ�� వర-చ�� oaా`చ�� 
9ా] `చ�� పరMaLéêచ�� శ+±+ాణÇచ�� || || 
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>ి�ÃPను�ాకః 
 

జ�ౖ�ష* \ంచమ ఆ?ిపథ�ంచ�� మను�శ¤��  
��మశ¤�� మశ¤�� మ¡శ¤�� జ(మాచ�� మ �మాచ��  
వ+Lమాచ�� ప�³ిమాచ�� వ+ాJ ëచ�� >�� ఘ�యాచ��  
వృద[ంచ�� వృ>ి[శ¤�� సత�ంచ�� శ�>�[ చ�� 
జగచ¤�� ధనంచ�� వశశ¤�� ��Dిశ¤�� XZ�Ù�చ��  
¬దశ¤�� జ¦తంచ�� జ`ష�మాణంచ�� సూక&ంచ�� 
సుకృతంచ�� "త&ంచ�� �dద�ంచ�� భKతంచ��  
భ"ష�చ¤�� సుగంచ�� సుపథంచ మఋద[ంచ మఋ>ి[శ¤�� 
క°�  ప&ంచ�� క°�  ^ి& శ¤�� మ�శ¤�� సుమ �శ¤ �� || || 
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తృÃPను�ాకః 
 

శంచ�� మయశ¤�� ^ి�యంచ��ను Xామశ¤�� 
Xామశ¤�� 9£ మనసశ¤�� భద�ంచ��  ¥�యశ¤��  
వస�శ¤�� యశశ¤�� భగశ¤�� ద�"ణంచ��  
యం��చ�� ధ+ా& చ�� �(మశ¤�� ధృ�శ¤��  
"శ�ంచ�� మహశ¤�� సr�చ¤�� జ¦§ త�ంచ��  
సూశ¤�� ప�సూశ¤ �� 7ీరంచ�� లయశ¤మ ఋతంచ�� 
మృతంచ�� య�-ంచ���� మయచ¤�� ¨�ాతGశ¤�� 
>�+ìా య�త�ంచ��న rత�ంచ�� భయంచ�� సుగంచ��  
శయనంచ�� సూeాచ�� సు>ినంచ�� || || 
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చతG+}] ను�ాకః 
 

ఊరÈ·�� సూనృ��చ�� పయశ¤�� రసశ¤��  
ఘృతంచ�� మధుచ�� సaL[శ¤�� స^ీ�శ¤��  
కృDిశ¤�� వృDిHశ¤�� జ�ౖత�ంచమ ఔ>ి¡ద�ంచ��  
ర;శ¤�� +ాయశ¤�� పRషHంచ�� పRDిHశ¤��  
"భ�చ�� ప�భ�చ�� బహxచ�� భKయశ¤��  
పiరjంచ�� పiరjతరంచ�� �ి�శ¤�� కÏయ�ాశ¤��(3) 

న	ంచ�� ¹చ¤�� #� �యశ¤�� య�ాశ¤�� మాeాశ¤�� 
�లాశ¤�� మ�>�© శ¤�� ఖలా�శ¤�� a}ధూమాశ¤�� 
మసు+ాశ¤�� ^ి�యంగవశ¤�� ణవశ¤�� 
 ా�మాXాశ¤�� l�ా+ాశ¤�� || || 
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పంచ¬ను�ాకః 
 

అ ా-చ�� మృ�&Xాచ�� aLరయశ¤�� పర���శ¤�� 
7ిక��శ¤�� వన6 పతయశ¤��  �రణ�ంచ�� 
యశ¤�� 7ీసంచ�� త�పRశ¤��  ా�మంచ�� 
ల½హంచ��aL	శ¤మ ఆపశ¤�� #ర�ధశ¤మ 

ఓషధయశ¤�� కృషH  పచ�ంచ�� కృషH  పచ�ంచ�� 
aామా�శ¤���  పశవ ఆరణ��శ¤ యజ(§న కల.ం��ం 
"త&ంచ�� "�&శ¤�� భKతంచ�� భK�శ¤�� 
వసుచ�� వస�శ¤�� కర-చ�� శXY&శ¤�� 
ర]శ¤మ ఏమశ¤మ ఇ�శ¤�� గ�శ¤�� || || 
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షeO* ను�ాకః 
 

అaL	శ¤ మ ఇంద�శ¤�� 9Oమశ¤ మ ఇంద�శ¤�� 
స"��చ మ ఇంద�శ¤�� సరస�Ãచ మ ఇంద�శ¤�� 
పieాచ మ ఇంద�శ¤�� బృహస.�శ¤ మ ఇంద�శ¤�� 
rత�శ¤ మ ఇంద�శ¤�� వర�ణశ¤ మ ఇంద�శ¤�� 
త�eాH చ మ ఇంద�శ¤�� ?���చ మ ఇంద�శ¤�� 
"షGj శ¤ మ ఇంద�శ¤�� V��yచ మ ఇంద�శ¤�� 
మర�తశ¤ మ ఇంద�శ¤�� " ¥�చ �� >ే�ా ఇంద�శ¤ �� 
పృ³ి# చ మ ఇంద�శ¤�� oత+±�ంచ మ ఇంద�శ¤�� 
>ౌ�శ¤ మ ఇంద�శ¤�� >ిశశ¤ మ ఇంద�శ¤�� 
మK+ా[ చ మ ఇంద�శ¤�� ప�జ¦ప�శ¤ మ ఇంద�శ¤�� || || 
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సప&¬ను�ాకః 
 

అ�o qశ¤�� రV-శ¤ ��>�భ�శ¤ ��?ిప�శ¤మ 

ఉNా�o qశ¤�� oత+ా�మశ¤మ ఐంద� �ాయవశ¤�� 
�èv���  వర�ణశ¤మ ఆV�నశ¤�� ప�� ప�9ా] నశ¤�� 
qక�శ¤�� మం³�చమ ఆగయణశ¤���  �»ౖశ� >ేవశ¤�� 
ధు� వశ¤�� �»ౖ ా� నరశ¤ మఋతGగ:శ¤���  

�aా:�శ¤మ�  ఐం>�� గ	శ¤�� �»ౖశ� >ేవశ¤�� 
మర�త�Ãయాశ¤�� మా !ంద�శ¤మ ఆ>ిత�శ¤�� 
9ా"త�శ¤�� 9ారస�తశ¤�� N£షjశ¤�� 
NాÃ	వతశ¤�� :+LPజనశ¤�� || || 
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అషH¬ను�ాకః 
 

ఇధ-శ¤�� బ+LÞశ¤�� �d>ిశ¤�� ?ిDిjయాశ¤�� 
సు� చశ¤�� చమ9ాశ¤�� aా�ాణశ¤���  స�రవశ¤మ 

ఉపర�ాశ¤�� ?ిషవణÆచ�� >�ోణ కలశశ¤��  
�ాయ�ా�`చ�� పiతభృచ¤�� ఆధవ lయశ¤మ  

ఆa±	ధ�ంచ�� హ"+ా[ నంచ�� గృ:శ¤�� సదశ¤��  
పR+}Ù� ాశ¤�� పచ��శ¤�� వభృథశ¤�� 
స�aాXారశ¤�� || || 
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నవ¬ను�ాకః 
 

అaL	శ¤�� ధర-శ¤��n కశ¤ �� సూర�శ¤�� 
N�ా ణశ¤�� శ���ధశ¤�� పృ³ి#చ�� >ి�శ¤��  
>ి�శ¤�� >ౌ�శ¤��  శక�+±రî గ�లP >ిశశ¤��  
యజ(§న కల.ం��ం ఋక¤�� 9ామచ�� 9O& మశ¤��  
యåశ¤�� >���చ�� తపశ¤ మఋతGశ¤�� వ�తంచ�� 
b+ాత�Pర�ృeాH \ బృహద� థంత+( చ �� యజ(§న కలË.��ం || || 
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