
�ష�� �త� గ�ర�క�లం
|| ��మ�ే �ామ�నుజ�య నమః ||

��� కం || �ామ�య �ామభ��� య �ామచం��� య ��ధ�� |
రఘ�����య ����య �ీ��య�ః పత�� నమః ||

�త� ప�జ

1. క�ా��� వస�ే ల��� కర మ�ే� సరస�� |
కర మ�ల� �ి��ే ���� ప����ే కర దర�నం ||

2. మ�తృ �ే��భవ �ితృ �ే��భవ |
ఆ��ర� �ే��భవ అ��� �ే��భవ ||

3. గం��చ యమ��� �ైవ ����వ�� సరస�� |
నర��ే �ింధు �ా���� జల��ి�� స����ం క�ర� ||

4. ఓం అచు���య నమః |
ఓం అనం��య నమః |
ఓం �� ���ం��య నమః ||

5. ఓం భ�ర��వసు�వః తత��త�� వ��ణ�ం |
భ���  �ేవస� ��మ�� ����నః ప���దయ�� ||
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6. అస�� గ�ర���� నమః |

అస�� పరమ గ�ర���� నమః |
అస�� సర� గ�ర���� నమః |
��మ�ే �ామ�నుజ�య నమః ||

7. సర� ధ�ా�� ప��త�జ� మ���కం శరణం వ�జ|
అహం��� సర� �ా����� ����ా�� మ� �చః ||

8. ��సల�� సుప�జ� �ామ ప��ా� సం��� ప�వర��ే |
ఉ��ష�  నర�ార�� ల� కర�వ�� �ైవ మ����కం | (pronounced as మ���కం)
ఉ����� ��ష�  ���ంద ఉ��ష�  గర�డధ�జ |
ఉ��ష�  కమల� �ాం�� �ై�ల�క�ం మంగళం క�ర� ||

9. న ��రం ��ర� �ఖరం న ��రం సప�  �ాగరం|
�ా��ౌ  ప��త ��ా�ల�ం ప����ే ��రమదు�తం |
అహ�  �ా��ౌ త� ��ా�ల�ం ��ా తః �ాల� �సర���� ||

10. ఓం అస��మ� సద�మయ |
తమ�� మ� జ���ర�మయ |
మృ����ా� అమృతంగమయ |
ఓం �ాం� �ాం� �ాం�ః ||

11. ��ా� ంబరధరం �ష�� ం శ�వర�ం చత�ర��జం |
ప�సన� వదనం ������ సర� ���ప�ాంత�� ||

12. యస� ���రద వ�ా� ����ః �ా��ష���ః పరశ�తం|
�ఘ�ం �ఘ�ం� సతతం �శ����న� తమ�శ��� ||

13. గ�ర�� బ��� గ�ర�� �ష�� ః గ�ర�� �ే�� మ��శ�రః |
గ�ర�� �ా��� పరబ�హ� త��ౖ� �� గ�ర�� నమః ||

14. ప����చ���త ఏవంగ�ణ ���షణ ���ా� య�ం
అ�ా�ం �భ ��ౌ �� భగవ��జ��య భగవ�
���ంకర� ర�పం �� భగవ� �����ాధనం క����� ||

15. గం��చ యమ��� �ైవ ����వ�� సరస�� |
నర��ే �ింధు �ా���� జల��ి�� స����ం క�ర� ||
ఓం �రజ���� నమః |
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16. అప�త�ః ప���� �ా స�ా� వ�ా� ంగ ���ి�ా |
యః స���� ప�ండ���ా�ం సబ���భ�ంతర ��ః ||

17. �ామ�య �ామభ��� య �ామచం��� య ��ధ��
రఘ�����య ����య �ీ��య�ః పత�� నమః ||

18. అ����ప�ర ����రం ���ల�ప�ర ����ా� |
�ాఘ�ా��ం అలం�ారం ��ౖ�ే���ం అలం���య�ం ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - ���య�� ���నం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః - ఆ�ాహయ�� సువర� రత� �ిం�సనం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః - హస��ః అర��ం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః - �ా��ర�ంద�ః �ాద�ం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః - మ�ఖ� ఆచమ�యం సమర�య�� ||

19. ఓం ఆ��  ���ా�  మ� భ�వః ��న ఊ��� ద��తన |
మ��రణ�య చ��� �వః �వ త� రసః |
తస� ��జ య�ే హనః ఉష���వ మ�తరః |
త�ా� అరంగ మ�మ�� యస��య�య �న�థ ఆ�� జన య��చనః ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః- �ా�నం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః- వస� �ం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః- �లకం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః- యజ�� ప�తం సమర�య�� ||

20. గంధ ����ాం దు�ా ద�ా�� �త� ప��ా� � క���ిణ�ం |
ఈశ���గం సర� భ�����ం ���హ� పహ��� ��యం ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - గంధం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ�య నమః - ఆభరణం సమర�య�� ||

21. ��ాం ప�ష�ం ���� ప�ష��ా�
ప�జ��ా� ప�మ�� భవ� ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - ప�ష�ం సమర�య�� ||
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22. �� �ీ�� �ామ�య నమః - ��మ�వ� ప�జ�ంచ క����� ||

(చత����ంశ� ��మ�వ�)
1. ఓం ��శ�ాయ నమః
2. ఓం ���ాయణ�య నమః
3. ఓం మ�ధ�ాయ నమః
4. ఓం ���ం��య నమః
5. ఓం �ష��� నమః
6. ఓం మధుసూద��య నమః
7. ఓం ���క�మ�య నమః
8. ఓం �ామ��య నమః
9. ఓం ��ధ�ాయ నమః
10.ఓం హృ�ీ���ాయ నమః
11. ఓం పద�����య నమః
12.ఓం ���ద�ాయ నమః
13.ఓం సంకర�ణ�య నమః
14.ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః
15.ఓం ప�దు�మ��య నమః
16.ఓం అ�ర���� య నమః
17.ఓం ప�ర��� త�మ�య నమః
18.ఓం అ�ో�జ�య నమః
19.ఓం ��ర�ిం�య నమః
20.ఓం అచు���య నమః
21.ఓం జ��ర���య నమః
22.ఓం ఉ��ం��� య నమః
23.ఓం హర�� నమః
24.ఓం �� కృ�ా� య నమః

23. మ�ల��� �� డశ ��మ�వ� (16 ��మ�ల�)
1. ఓం ప�కృ�ై� నమః
2. ఓం �కృ�ై� నమః
3. ఓం ������� నమః
4. ఓం సర�భ�త ��తప������ నమః
5. ఓం శ���� ��� నమః
6. ఓం �ష��  వ�స�ల �ి������ నమః
7. ఓం �ష��  ప�ై�� నమః
8. ఓం ప�స������ నమః
9. ఓం ���ాయణ సమ�������� నమః
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10.ఓం ����ద�� ధ�ం�ి��ౖ� నమః
11. ఓం స���పద�వ �ా��ణ�ౖ� నమః
12.ఓం నవదు�ా� ��� నమః
13.ఓం మ��ా���� నమః
14.ఓం బ�హ� �ష��  ��ా���ా��� నమః
15.ఓం ���ాలజ�� న సంప������ నమః
16.ఓం భ�వ��శ����� నమః

�� �ీ�� �ామ�య నమః - ��మ�వ� ప�జ�ం సమర�య�� ||

24. వనస�� ర��ౖ�����ౖ� ���� గన�స�మ��తః|
ఆ���యః సర� �ే�ా��ం ధూ�� యం ప��గృహ���ం ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః – ధూపమ�ఘ�� పయ�� ||

25. ఉ���ప�స� జ�త���ో  పఘ�ం �రర��� మమ |
ప�గంశ� మహ� మ�వహ �వనంచ ����దశ ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - ప�త�� ��పం దర�య�� ||

26. ఓం భ�ర��వసు�వః తత��త�� వ��ణ�ం |
భ���  �ేవస� ��మ�� ����నః ప���దయ�� ||

సత�ం త����న ప���ిం��� (ప�జ ఉదయం �ే�ినప�డ�)
ఋతం��� స�ే�న ప���ిం��� (ప�జ �ాయంత�ం �ే�ినప�డ�)
అమృతమసు�  అమృ��పస�రణమ�ి �ా�� |

● ఓం ��ా ణ�య �ా�� |
● ఓం అ�ా��య �ా�� |
● ఓం �ా���య �ా�� |
● ఓం ఉ����య �ా�� |
● ఓం సమ���య �ా�� |
● ఓం బ�హ�ణ� నమః |

అమృతమసు�  అమృ���ి ��నమ�ి |
�� �ీ�� �ామ�య నమః - ��ౖ��ద�ం సమర�య�� ||

27. ఓం ���ాయణ�య �ద��� �ాసు�ే�ాయ ��మ��
త��� �ష�� ః ప���దయ�� ||
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28. ఓం మ��ే��ౖ�చ �ద��� �ష��  ప��చ ��మ��

త��� ల���ః ప���దయ�� ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - ���ోక� మంత� ప��ా�ంజ�ం సమర�య�� ||

29. ఓం ��రణ� �ాత�ం మ�ో ః ప�ర�ం ద��� |

మధ��� �ా�� ఏక�� బ�హ�ణ మ�పహర� |

ఏక �ైవ యజమ�న ఆయ�ః �ేజ� ద��� ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - మంగళ ��ాజనం సమర�య�� ||
�� �ీ�� �ామ చంద� భగ�ా� �� జ�ౖ ||
�� పవన సుత హనుమ�� �� జ�ౖ ||

30. �ా��న �ా�� మన��ం�������ా�
బ����త����ా ప�కృ�ే స����ా�
క��� యద�� సకలం పర��ౖ�
���ాయణ� ��� సమర�య�� ||

�� �ీ�� �ామ�య నమః - నమ�ా�రం సమర�య�� ||

|| ఓం �ాం� �ాం� �ాం�ః ||
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ప�జ �ామ���
1. �� �ీ�� �ామ�ల పటమ� ల�క ఏ�ౖె�� �ేవ�� పటమ�
2. పంచ�ాత� ఉద���� - 2 జతల� (�ాడ�కల� ల�� �ా� సు - 2 మ��య� సూ�నుల� - 2)
3. ఆచమనం ��సం �న� ప���మ� (�ాడ�కల� ల�� ప���మ� - 1)
4. �న� ���ాల� – 2
5. అగర���  �ా� ం�
6. గంట
7. క�ంక�మ (ఒక �న� �����ల�)
8. పసుప� (ఒక �న� �����ల�)
9. గంధమ� (ఒక �న� �����ల�)
10. అ��ంతల� (ఒక �న� �����ల� �య�మ� మ��య� పసుప� క��ిన�)
11. �ట� �ీ�ా
12. ��ప� ���� ��ను�
13. ���ల� ��న ��ట��న ఒత�� ల� ���ిన �ర� ప���మ�
14. ఒక �న� ��ప - ప�జ�� క����వట����
15. �న� �����ల� �ర�

దు�ాణమ� నుం� �ా�, ఇంట��  నుం� �సు��వల�ిన �ామ����
1. అ��� ��ట��
2. ప�ల�
3. ��జ� ఫల�ల� ల�క �ౖె�ఫ�� �� (ఎం��న ఫల�ల�) �ేవ���� సమ���ంచట����
4. వత�� ల�
5. నూ��
6. అగరబ��

ప�జ �ే�� �ార� ఇంట�� � ప�జ గ��ల� �ా� �భ����న ప��ేశంల� త�ర�� ల�క పడమర ��శ�ా క�����ా�.
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