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II ಶ್ರ ೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ II 

ಶ್ಲ ೀಕಂ II ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರರ ಯI ರಾಮಚಂದ್ರರ ಯ ವೇಧಸೇ I 

   ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ  ಸೀತಾಯಾಃ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ II 

 

 ನಿತ್ಯ  ಪೂಜ  

1. ಕರಾಗ್ರ ೀ ವಸತೇ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಕರಮಧ್ಯ ೀ ಸರಸವ ತಿ I 

ಕರಮೂಲೇ ಸಿ ತೇ ಗೌರೀ ಪರ ಭಾತೇ ಕರದರ್ಶನoII 

 

2. ಮಾತೃ ದೇವೀಭವ  ಪಿತೃ  ದೇವೀಭವ I 

ಆಚಾಯಶ ದೇವೀಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೀಭವ || 

 

3. ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೀದ್ರವರ ಸರಸವ ತಿ I 

ನಮಶದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರ ಜಲೇಸಮ ನ್ ಸನಿಿ ಧಿಂ ಕುರುII 

 

4. ಓಿಂ ಅಚ್ಯಯ ತಾಯ ನಮಃ I 

ಓಿಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃI 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಿಂದ್ರಯ ನಮಃII 

 

5. ಓಿಂ ಭೂರ್ಭಶವಸ್ಸು ವಃ  ತ್ತ್ು ವಿತುವಶರೇಣ್ಯ ಿಂ | 

ಭಗೀಶ ದೇವಸಯ  ಧೀಮಹಿ  ಧಯೀಯೀನಃ ಪರ ಚೀದಯತ್ II 
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6. ಅಸಮ ತ್  ಗುರುಭ್ಯ ೀ  ನಮಃ I 

ಅಸಮ ತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯ ೀ  ನಮಃI 

ಅಸಮ ತ್ ಸವಶ  ಗುರುಭ್ಯ ೀ  ನಮಃI 

ಶ್ರ ೀಮತೇ  ರಾಮಾನುಜಾಯ  ನಮಃ II  

 

7. ಸವಶ ಧಮಾಶನ್  ಪರತ್ಯ ಜಯ   ಮಾಮೇಕಂ  ರ್ರಣಂ  ವರ ಜ I 

ಅಹಂತಾವ  ಸವಶ ಪಾಪೇಭ್ಯ ೀ ಮೀಕ್ಷಯಿಷ್ಯಯ ಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ II 

 

8. ಕೌಸಲ್ಯಯ  ಸ್ಸಪರ ಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಶಸಂಧ್ಯಯ  ಪರ ವತ್ಶತೇ | 

ಉತಿತ ಷ್ಠ  ನರಶಾರ್ದಶಲ್ಯ ಕತ್ಶವಯ o ದೈವಮಾಹಿಿ ಕo ‖ 

ಉತಿತ ಷ್ಠ ೀತಿತ ಷ್ಠ  ಗೀವಿಿಂದ ಉತಿತ ಷ್ಠ  ಗರುಡಧವ ಜಾ | 

ಉತಿತ ಷ್ಠ  ಕಮಲ್ಯಕಾಿಂತ್ ತ್ರ ೈಲೀಕಯ ಿಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ‖ 

 

9. ನ ಭಾರಂ  ಮೇರು  ಶ್ಖರಂ  ನ  ಭಾರಂ  ಸಪತ   ಸಾಗರಂ I 

ರಾತ್ರರ   ಪೂಜಿತ್  ನಿಮಾಶಲಯ o ಪರ ಭಾತೇ   ಭಾರಮದ್ಭು ತ್oI 

ಅಹೀ  ರಾತ್ರರ ತು  ನಿಮಾಶಲಯ o ಪಾರ ತಃಕಾಲೇ  ವಿಸಜಶಯೇತ್ II 

 

10. ಓಿಂ ಅಸತೀಮಾ ಸದಗಮಯ | 

ತ್ಮಸೀಮಾ ಜ್ಯ ೀತಿಗಶಮಯ I 

ಮೃತಯ ೀಮಾಶ ಅಮೃತಂಗಮಯ | 

ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿ ಶಾಿಂತಿ ಶಾಿಂತಿಾಃII 

 

11. ಶುಕಾಲ ಿಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಿಂ ರ್ಶ್ವಣ್ಶಿಂ ಚತುರ್ಭಶಜo | 

ಪರ ಸನಿ ವದನಂ ಧ್ಯಯಯೇತ್ ಸವಶವಿಘಿ್ ೀಪಶಾಿಂತ್ಯೇ ‖ 

 

12. ಯಸಯ ದ್ವವ ರದ ವಕಾತ ರ ದ್ರಯ ಾಃ ಪಾರಷ್ದ್ರಯ ಾಃ ಪರರ್ಯ ತ್o | 

ವಿಘಿ್ ಿಂ ನಿಘಿ್ ಿಂತಿ ಸತ್ತಂ ವಿರ್ವ ಕ್ು ೀನಂ ತ್ಮಾರ್ರ ಯೇ ‖ 

 

13. ಗುರುರ್  ಬರ ಹ್ಮ  ಗುರುರ್ ವಿಶಷ್ಣು ಾಃ ಗುರುದೇಶವೀ ಮಹೇರ್ವ ರಃ | 

ಗುರುರ್  ಸಾಕ್ಾತ್ ಪರಬರ ಹ್ಮ  ತ್ಸ್ಮ ೈ ಶ್ರ ೀಗುರವೇನಮಃII 

 

14. ಪೂವೀಶಚಚ ರತ್  ಏವಂಗುಣ್  ವಿಶೇಷ್ಣ್  ವಿಶ್ಷ್ಯಾ ಯo  

ಅಸಾಯ o  ಶುಭ  ತಿಥೌ ಶ್ರ ೀ ಭಗವದ್ರಜ್ಞ ೀಯ  ಭಗವದ್ 

ಕಿಂಕಯಶ  ರೂಪಂ  ಶ್ರ ೀ ಭಗವನಿಿ ತಾಯ ರಾಧನo  ಕರಷ್ಯ ೀ|| 
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15. ಗಂಗೇಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೀದ್ರವರ ಸರಸವ ತಿI 

ನಮಶದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರ ಜಲೇಸಮ ನ್ ಸನಿಿ ಧಿಂ ಕುರು II 

ಓಿಂ  ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ II 

 

16. ಅಪವಿತ್ರ ಾಃ ಪವಿತರ ೀ ರ್ವ ಸರ್ವಶವಸಿಾಿಂಗತೀಽಪಿವ | 

ಯಃ ಸಮ ರೇತ್ ಪಿಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಯ ಭಯ ಿಂತ್ರ ಶುಚಿಾಃ II 

 

17. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರರ ಯI ರಾಮಚಂದ್ರರ ಯ ವೇಧಸೇ I 

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ I ಸೀತಾಯಾಃ ಪತ್ಯೇ ನಮಃ II 

  

18. ಅಯೀಧ್ಯಯ ಪರ ನೇತಾರಂ| ಮಿಥಿಲ್ಯಪರ ನಾಯಿಕಾಿಂ | 

ರಾಘ್ರ್ವಣಿಂ ಅಲಂಕಾರಂ|  ವೈದೇಹ್ಯನಾಿಂ ಅಲಂಕ್ಷರ ಯಿಂ|| 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಧ್ಯಯಯಮಿ ಧ್ಯಯ ನo ಸಮಪಶಯಮಿ  || 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಆರ್ವಹ್ಯಮಿ ಸ್ಸವಣ್ಶ ರತಿ್ ಸಿಂಹ್ಯಸನo 

ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ  ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ  ನಮಃ -  ಹ್ಸತ ಯೀಾಃ  ಅಘ್ಯ ಶo ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ  ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ  ನಮಃ -  ಪಾದ್ರರವಿಿಂದಯೀಾಃ ಪಾದಯ o ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ  ನಮಃ - ಮುಖೇ ಆಚಮನಿೀಯಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 

 

19. ಓಿಂ ಆಪೀಹಿಷ್ಯಠ  ಮಯೀ ರ್ಭವಃ ತಾನ ಊರ್ಜಶ ದಧ್ಯತ್ನ | 

ಮಹೇ ರಣಯ ಚಕ್ಷಸೇ ಯೀವಃ ಶ್ವ ತ್ಮೀ ರಸಃ | 

ತ್ಸಯ  ಭಾಜಯತೇಹ್ನಃ ಉಷ್ತಿೀರವ ಮಾತ್ರಃ | 

ತ್ಸಾಮ  ಅರಂಗ ಮಾಮವೀ ಯಸಯ ಕ್ಷಯಯ ಜಿನವ ಥ ಆಪೀಜನ ಯಥಾಚನಃ ||  

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಸಿಾ ನo ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ  ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ - ವಸತ ರ o ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ತಿಲಕo ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಯಜ್ಞ ೀಪವಿೀತಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 
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20. ಗಂಧ ದ್ರವ ರಾo ದ್ಭರಾ ದಶಾಶo ನಿತ್ಯ  ಪಷ್ಯಠ o ಕರೀಶ್ನಿೀಮ್ | 

ಈರ್ವ ರೀಗಿಂ  ಸವಶ  ಭೂತಾನಾo ತಾವ ಮಿಹೀಪಹ್ವ ಯೇ  ಶ್ರ ಯo || 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಗಂಧo ಸಮಪಶಯಮಿ || 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಆಭರಣಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 

 

21. ಯೀಪಾಿಂ ಪಷ್ಪ ಿಂ ವೇದ  ಪಷ್ಪ ರ್ವನ್ ಪರ ಜಾರ್ವನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ I 

 

 ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಪಷ್ಪ ಿಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 

 

22. ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ನಾಮಾವಳಿ ಪೂಜಾಿಂಚ ಕರಷ್ಯ ೀ 

(ಚತುವಿಶoರ್ತಿ ನಾಮಾವಳಿ) 

1. ಓಿಂ ಕೇರ್ರ್ವಯ ನಮಃ 

2. ಓಿಂ ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ 

3. ಓಿಂ ಮಾಧರ್ವಯ ನಮಃ 

4. ಓಿಂ ಗೀವಿಿಂದ್ರಯ ನಮಃ 

5. ಓಿಂ ವಿಷ್ು ವೇ ನಮಃ   

6. ಓಿಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ 

7. ಓಿಂ ತಿರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ 

8. ಓಿಂ ರ್ವಮನಾಯ ನಮಃ 

9. ಓಿಂ ಶ್ರ ೀಧರಾಯ ನಮಃ 

10. ಓಿಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ 

11. ಓಿಂ ಪದಮ ನಾಭಾಯ ನಮಃ 

12. ಓಿಂ ದ್ರಮೀದರಾಯ ನಮಃ 

13. ಓಿಂ ಸಂಕಷ್ಶಣಯ  ನಮಃ 

14. ಓಿಂ ರ್ವಸ್ಸದೇರ್ವಯ ನಮಃ 

15. ಓಿಂ ಪರ ದ್ಭಯ ಮಿಾ ಯ ನಮಃ 

16. ಓಿಂ ಅನಿರುದ್ರಾ ಯ ನಮಃ 

17. ಓಿಂ ಪರುಷ್ೀತ್ತ ಮಾಯ  ನಮಃ 

18. ಓಿಂ ಅಧೀಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ 

19. ಓಿಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯಯ ನಮಃ 

20. ಓಿಂ ಅಚ್ಯಯ ತಾಯ ನಮಃ 
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21. ಓಿಂ ಜನಾಧಶನಾಯ ನಮಃ 

22. ಓಿಂ ಉಪೇಿಂದ್ರರ ಯ ನಮಃ 

23. ಓಿಂ ಹ್ರಯೇ ನಮಃ  

24. ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಯು ಯ ನಮಃ 

 

23. (ಮಹ್ಯಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಷ್ೀಡರ್ ನಾಮಾವಳಿ) 

1. ಓಿಂ ಪರ ಕೃತ್ಯ ೈ ನಮಃ 

2. ಓಿಂ ವಿಕೃತ್ಯ ೈ ನಮಃ 

3. ಓಿಂ ವಿದ್ರಯ ಯೈ  ನಮಃ 

4. ಓಿಂ ಸವಶಭೂತ್ಹಿತ್ಪರ ದ್ರಯೈ ನಮಃ 

5. ಓಿಂ ರ್ರ ದ್ರಾ ಯೈ ನಮಃ 

6. ಓಿಂ ವಿಷ್ಣು  ವಕ್ಷಃಸಿ ಲ ಸಿ ತಾಯೈ ನಮಃ 

7. ಓಿಂ ವಿಷ್ಣು ಪತಿ್ ಯ ೈ ನಮಃ 

8. ಓಿಂ ಪರ ಸನಿಾ ಕ್್ ಯ ೈ ನಮಃ 

9. ಓಿಂ ನಾರಾಯಣ್ ಸಮಾಶ್ರ ತಾಯೈ ನಮಃ 

10. ಓಿಂ ದ್ರರದರ ಯ  ಧವ ಿಂಸನ್ಯ ೈ ನಮಃ 

11. ಓಿಂ ಸವೀಶಪದರ ವ ರ್ವರಣ್ಯ ೈ ನಮಃ 

12. ಓಿಂ ನವದ್ಭರ್ಗಶಯೈ ನಮಃ 

13. ಓಿಂ ಮಹ್ಯಕಾಳ್ಯ ೈ ನಮಃ 

14. ಓಿಂ ಬರ ಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರ್ವತಿಮ ಕಾಯೈ ನಮಃ 

15. ಓಿಂ ತಿರ ಕಾಲ ಜಾಞ ನ ಸಂಪನಿಾಯೈ ನಮಃ 

16. ಓಿಂ ರ್ಭವನೇರ್ವ ಯೈಶ ನಮಃ 

  

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ನಾಮಾವಳಿ ಪೂಜಾಿಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 

 

24. ವನಸಪ ತಿ ರಸೈದ್ವಶವ್ಯ ೈ ನಾನಾ ಗಂಧ ಸಮನಿವ ತಃ | 

ಆಗ್ರ ೀಯಃ ಸವಶ ದೇರ್ವನಾo ಧೂಪೀಯಂ ಪರ ತಿಗುಹ್ಯ ತಾಿಂ || 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಧೂಪಮಾರ್ಗರ ಪಯಮಿ  || 

 

25. ಉದ್ವದ ೀಪಯ ಸವ  ಜಾತ್ವೇದೀ ಪಘಿ್ ಿಂ ನಿರರುಥಿo ಮಮ | 

ಪಶೂಗoರ್ಚ  ಮಹ್ಯ  ಮಾವಹ್ ಜಿೀವನoಚ ದ್ವಶ್ೀದರ್ || 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ದ್ವೀಪಂ ದರ್ಶಯಮಿ  || 
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26. ಓಿಂ ಭೂರ್ಭಶವಸ್ಸು ವಃ  ತ್ಥು ವಿತುವಶರೇಣ್ಯ ಿಂ | 

ಭಗೀಶ ದೇವಸಯ  ಧೀಮಹಿ  ಧಯೀಯೀನಃ ಪರ ಚೀದಯತ್ II 

 

ಸತ್ಯ ಿಂ ತ್ವ ತೇಶನ ಪರಶ್ಿಂಚಾಮಿ (ಪೂಜ್  ಬೆಳಗ್ಗ  ಮಾಡಿದ್ರಗ) 

ಋತಂತಾವ   ಸತ್ಯ ೀನ ಪರಶ್ಿಂಚಾಮಿ (ಪೂಜ್  ಸಂಜ್  ಮಾಡಿದ್ರಗ) 

ಅಮೃತ್ಮಸ್ಸತ , ಅಮೃತೀಪಸತ  ರಣ್ಮಸ ಸಾವ ಹ್I 
 

• ಓಿಂ ಪಾರ ಣಯ ಸಾವ ಹ್ 

• ಓಿಂ ಅಪಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ 

• ಓಿಂ ರ್ವಯ ನಾಯ ಸಾವ ಹ್ 

• ಓಿಂ ಉದ್ರನಾಯ ಸಾವ ಹ್ 

• ಓಿಂ ಸಮಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ 

• ಓಿಂ ಬರ ಹ್ಮ ಣೇ ನಮಃ 
 

ಅಮೃತ್ ಮಸ್ಸತ  ಅಮೃತಾಪಿ ದ್ರನಮಸ 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ನೈವೇದಯ o ಸಮಪಶಯಮಿ 

 

27. ಓಿಂ ನಾರಾಯಣಯ ವಿದಮ ಹೇ ರ್ವಸ್ಸದೇರ್ವಯ ಧೀಮಹಿ 

ತ್ನಿ್ ೀ ವಿಷ್ಣು ಾಃ ಪರ ಚೀದಯತ್ || 

 

28. ಓಿಂ ಮಹ್ಯದೇವೈಚ ವಿದಮ ಹೇ ವಿಷ್ಣು  ಪತಿಿ ೀಚ ಧೀಮಹಿ 

ತ್ನಿ್ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಾಃ ಪರ ಚೀದಯತ್ || 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ವೇದೀಕತ  ಮಂತ್ರ  ಪಷ್ಯಪ ಿಂಜಲಿo ಸಮಪಶಯಮಿ|| 

 

29. ಓಿಂ ಹಿರಣ್ಯ  ಪಾತ್ರ o ಮಧೀಾಃ ಪೂಣ್ಶಿಂ ದದ್ರತಿI 

ಮಧವಯ ೀ ಸಾನಿೀತಿೀ ಏಕದ್ರ ಬರ ಹ್ಮ ಣ್ ಮುಪಹ್ರತಿI 

ಏಕ ದೈವ ಯಜಮಾನ ಆಯಾಃ ತೇಜ್ೀ ದದ್ರತಿ || 

 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ಮಂಗಳ ನಿರಾಜನಂ ಸಮಪಶಯಮಿ|| 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಚಂದರ  ಭಗರ್ವನ್ ಕ್ಷ ಜೈ|| 

ಪವನ ಸ್ಸತ್ ಹ್ನುಮಾನ್ ಕ್ಷ ಜೈ|| 
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30. ಕಾಯೇನ ರ್ವಚಾ ಮನಸೇಿಂದ್ವರ ಯೈರ್ವಶ ಬುಧ್ಯಯ ತ್ಮ ನಾರ್ವ ಪರ ಕೃತೇ ಸವ ಭಾರ್ವತ್I  

ಕರೀಮಿ ಯದಯ ತ್  ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮ ೈ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ  ಸಮಪಶಯಮಿ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾ ರಾಮಾಯ ನಮಃ -  ನಮಸಾಾರಂ ಸಮಪಶಯಮಿ || 

 

|| ಸವಶಿಂ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಯು ಮಾಶಣ್ಮಸ್ಸತ  || 

|| ಓಿಂ ಶಾಿಂತಿ ಶಾಿಂತಿ ಶಾಿಂತಿಾಃ || 

ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರರ  
 

1. ದೇವರ ಪಟ 

2. ಪಂಚಪಾತ್ರ  ಉದದ ರಣಿ -2 ಸ್ಟ್ 

3. ಅಚಮನ ತ್ಟ್ಟಾ  

4. ಜ್ೀಡಿ ದ್ವೀಪ 

5. ಅಗರಬತಿತ  

6. ಘಂಟ್ಟ 

7. ಅರಶ್ನ 

8. ಕುಿಂಕುಮ 

9. ಗಂಧ 

10. ಅಕ್ಷತ್ 

11. ನಿೀರು 

12. ಪೇಪರ್ ಟವ್ಲ್ 

13. ಹ್ಯರತಿ ತ್ಟ್ಟಾ  

14. ಚಿಕಾ  ಚಾಪೆ 

15. ಚಿಕಾ  ಬಟಾ ಲಿನಲಿಲ  ನಿೀರು 

 

ಈ ಕ್ಳಗ್ರನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳನಿು  ಮನ್ಯಿಿಂದ್ರಗಲಿ ಅಥರ್ವ ಅಿಂಗಡಿ ಯಿoದ್ರಗಲಿ ತ್ರಸ 
 

1. ಬೆಿಂಕ್ಷ ಪಟಿ  

2.  ಹೂವು 

3.  ದೇವರ ನೈವೇದಯ ಕ್ಾ   ಹ್ಣ್ಣು  

4.  ನಾನಾ ವಿಧದ ಡ್ರ ೈ ಫ್ರರ ಟ್ು  

5.  ಬತಿತ   

6. ಎಣ್ು  

7. ಅಗರಬತಿತ     

 

ಭಕತ ರು ದೇವರ ಕೀಣ್ಯಲ್ಯಲ ಗಲಿ ಅಥರ್ವ ಮನ್ಯಲಿಲ  ಇರುವ ಯವುದೇ ಶುಚಿಯದ 

ಸಿ ಳದಲಿಲ , ಪೂವಶ ಅಥರ್ವ ಪಶ್ಚ ಮ ದ್ವಕ್ಷಾ ನಲಿಲ   ಕುಳಿತುಕಳಳ  ಬೇಕು. 

  


