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Àn: స;#
q ంచలం స;రq Iñత" Àతం| áÂయ గXం ప>కÄgతంమd||
ఓం !" #మచంz
" య నమః వసù గXం సమరgd'
యD
E పFతం :
Àn || బ"హX IZq మ£vUం >Xతం బ"హX aత"కం| గృ3ణ భగC I q

స;ష[ ఫలãభవ||

ఓం !" #మచంz
" య నమః ఉపBతం సమరgd'
గంధం :
Àn || !" ఖండం చందనం 6వ0ం గంzడ0ం YమPహరం| Iపన YరÂ"ష[ ¾"త0రం ప"O గృ30<ం||
ఓం !" #మచంz
" య నమః గంs సమరgd'
ఆభరణం :
Àn || స;cవ Yంద#ం4య UU శm
H Î శ"dయ | ష5 Iñ<
"  కలgd మ0మ#>æత ||
ఓం !" #మచంz
" య నమః ఆభర5 సమరgd'
RషS సమరSణ :
Àn || °మంO mవల చంపక Lట| U1గ ø రGల మÄnE| Gల; ప"Cళ ]ల¦దళ g <;ం
Ñజd' జగÈశ;ర|| ఓం !" #మచంz
" య నమః g సమరgd'.
అ8ంగ %జ
!" #మ చంz
" య - L1 Ñజd'
#Dవ చUయ - -Hr Ñజd'
#వ5ంత mయ - V Ñజd'
Cచసiత8 - ఊK Ñజd'
Iశ;KLయ - జం) Ñజd'
లక}~5గ" య - కÖం Ñజd'
Iశ;RరH8 - ¼డ"ం Ñజd'
Iv;'త" ¯"d' - U Ñజd'
పరhతX§ - హృదయం Ñజd'
!"కంóయ - కంటం Ñజd'
స#;సùz>¡ - y_ Ñజd'
రCద03య - )ఖం Ñజd'
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పదXUcయ - øహ;ం Ñజd'
zద #య - దU
H ం Ñజd'
V,3మ అb
c dతeర శతghవi
ఓం !"#hయ నమః
ఓం #మభz
" య నమః
ఓం #మచంz
" య నమః
ఓం vశ;<య నమః
ఓం #DవచUయ నమః
ఓం !"మ నమః
ఓం #ìంz
" య నమః
ఓం రCంగCయ నమః
ఓం న|వలncయ నమః
ఓం I<
" య నమః
ఓం ø<'<
" య నమః
ఓం జUరUయ నమః
ఓం Iv;'త"¯"dయ నమః
ఓం zంతయ నమః
ఓం శరన<
" ణ తతi#య నమః
ఓం CÄప"మదUయ నమః
ఓం వం3X§ నమః
ఓం సత0CÛ నమః
ఓం సత0Iక"hయ నమః
ఓం సత0వ"<య నమః
ఓం వ"తధ#య నమః
ఓం సzహVమz,"<య నమః
ఓం ;సdయ నమః
ఓం ఖరధ;§ నమః
ఓం I#ధవధపం6<య నమః
ఓం I ష ణప><
" 5య నమః
ఓం హర;దండ ఖండ Uయ నమః
ఓం సపH<ళ ప"³\Î నమః
ఓం దశ"వ,`హ#య నమః
ఓం మదగ1Îమ3ధరgదళUయ నమః
ఓం <తmంతmయ నమః
ఓం zంత G#య నమః
ఓం zతX§ నమః
ఓం భవ`4స0³ షయ నమః
ఓం O"RరH 8 నమః
ఓం O"-5తXmయ నమః
ఓం O"mతX§ నమః
ఓం O"కరక}mయ నమః
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ఓం ధ;§ నమః
ఓం దండ mరణ0వరHUయ నమః
ఓం అహ0vపశమUయ నమః
ఓం ¯తృ భm
H య నమః
ఓం వరప"zయ నమః
ఓం øo6" dయ నమః
ఓం øత;" Jయ నమః
ఓం øత '<
" య నమః
ఓం జగTµర నమః
ఓం వృక}CనరసంK నమః
ఓం ñత"టసhశ"8 నమః
ఓం జయంత <
" ణవర zయ నమః
ఓం Y'<
" త" I<య నమః
ఓం సర;ACL ACయ నమః
ఓం మృత CనరDవUయ నమః
ఓం hdhû చహం" నమః
ఓం మ3ACయ నమః
ఓం మ3´య నమః
ఓం సర;A వYH<య నమః
ఓం 0h0య నమః
ఓం బ"హX50య నమః
ఓం )సంYH<య నమః
ఓం మ3f3§ నమః
ఓం మMద#య నమః
ఓం Y" ¯iత #జ0zయ నమః
ఓం సర; 50Aక ఫÄ§ నమః
ఓం YX=త సi`;ఘUశUయ నమః
ఓం ఆ6 .య నమః
ఓం పరమ.య నమః
ఓం మ3 .య నమః
ఓం N0ద dయ నమః
ఓం దdG#య నమః
ఓం .

తHhయ నమః

ఓం Xతవm
H O=య నమః
ఓం అ'త cü¡ నమః
ఓం Ñర;cü¡ నమః
ఓం #ఘCయ నమః
ఓం అనంత -ణ గంÏ#య నమః
ఓం ¶`zతH -NతH hయ నమః
ఓం hdhVష°><
" య నమః
ఓం మ3AC6 Ñ ø<య నమః
ఓం ]కృ నమః
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ఓం øతC#,8 నమః
ఓం సర; »ర మdయ నమః
ఓం హర8 నమః
ఓం v0hం4య నమః
ఓం Yంద #య నమః
ఓం %#య నమః
ఓం ¾త Cస§ నమః
ఓం ధVర #య నమః
ఓం సర;య
Á ¶Lయ నమః
ఓం యø;§ నమః
ఓం జ#మరణ వరq <య నమః
ఓం I³షణప"O
[ " నమః
ఓం స#;వ-నవరq <య నమః
ఓం పరhతX§ నమః
ఓం పరP~ బ"హX¡ నమః
ఓం సñzనంzయ నమః
ఓం పరP~º0O Ò నమః
ఓం పరP~ s¼1 నమః
ఓం ప#mvయ నమః
ఓం ప#తi#య నమః
ఓం పvయ నమః
ఓం L#య నమః
ఓం సర;A వతXmయ నమః
ఓం పరP~ నమః
!" #h [ తHర శత UhవQ సhపH@
Lపం :
Àn || వనసgO రþrj గంsã0 గంద )తHమ #మచంద" మ&Lల R¹యం ప"Oగ1హ0<ం
య]g.ష 'O Rపం. ఓం !" #మచంz
" య నమః Rప hK
" పd'.
Mపం :
Àn || º0Oం పత8 ]భ0ం న#hయ ధ, గృ3నÈ పకం ïవ \=క0 O'#పహం ||
ఓం !" #మచంz
" య నమః Gm
} t Èపం దరbd'
NOద)ం :
Àn || ఇదం6 C0న1 మమ
" తంర Pషør సiమ;తం, #చ మంA"శ -ద0ం ¦<శ ప"Oగృహ0<ం ||
ఓం !" #మచంz
" య నమః -ద0ం సమరgd'
JంPలం :
Àn || UగవSn ద5ర0కHం Ñ ఫల సమ;తం, <ంÇలం గృహ0<ం#మ కKg#6 సమ;తం ||
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ఓం !" #మచంz
" య నమః <ంÇలం సమరgd'
Q3జనం :
Àn: నృHౖÎ>µ \శæC {Îశæ #ణపట U6: #º ప°9ర 4సiం] [ భవ #ఘవ ||

మంగeరం మ&Lల #జన 'దంహ; సంగ"3ణ జగU1ధ #మచంద" నYH కKgర #జనం ||
మంత, RషSం :
Àn || సర;క శర50య #మ చంz
" య ద, బ"హXనం{క KLయ ¦<య|| పత8 నమః యìÁ §O
gంజÄ: ||
ఓం !" #మచంz
" య నమః యsశ|H మంత" షgం సమరgయ
నమ>Tర :
Àn: నAC6 ACయ రCUsయ, ñనXdనంద KLయ <యః పత8 నమః సL
H G0స1Oన
మG'రః
%Xఫల సమరSణk:
Àn || యస0సXృ<0చ Um
H Î తపం Ñ |"d6 Z, dన సంÑర<ంdO సã0 వంA తమ0త@
మంత" &నం |"d&నం భ|H &నం మ£శ;ర, య>gøతం మdAవ ప>Ñరqం తదYH ||
అనds0UCహU6

డÀ ప°ర Ñజdచ భగC స#;తXకః !"#మ Y¾"తYi ప"సP1 వరã
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