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అష� త� ర శతన�మ�వళ

 
 ఓ� గ�ర��� నమ! 
ఓ� గ"ర"జ$తన%భవ�య() నమ! 
ఓ� జగన�+త-. నమ! 
ఓ� వరభద.ప.స3వ4 నమ! 
ఓ� వశ6ర7ప9ణ;<� నమ! 
ఓ� కష�ద�ర"ద.@శమనA<� నమ! 
ఓ� శ��భవA<� నమ! 
ఓ� బCల�య() నమ! 
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ఓ� భద�. ద�యనA<� నమ! 
ఓ� సర6మ�గళEయ() నమ! 
ఓ� మహGశ6ర��� నమ! 
ఓ� మ�త�. ర�ధ�య()� నమ! 
ఓ� హGమ�దI.జ$య() నమ! 
ఓ� ప�ర6తK<� నమ! 
ఓ� న�ర�యణ��శజ$య() నమ! 
ఓ� నరNశ�య() నమ! 
ఓ� అ�బక�య() నమ! 
ఓ� మPనస�సRవ��య() నమ! 
ఓ� మTనక�త�+జ$య() నమ! 
ఓ� కన�క�య() నమ! 
ఓ� కలదVషవగ�తనA<�  నమ! 
ఓ� గణXశజననA<� నమ! 
ఓ� గPమ��బక�య() నమ! 
ఓ� గ�గ�ధరక
ట[�బనA<� నమ! 
ఓ� వస6వ��ప9�నA<� నమ! 
ఓ� అష�మPర�� @త+క�య() నమ! 
ఓ� శవ�య() నమ! 
ఓ� శ��కర��� నమ! 
ఓ� భవ�నA<� నమ! 
ఓ� మ�గల�ద�యనA<� నమ! 
ఓ� మ�జభCష9ణ;<� నమ! 
ఓ� మహమ�య�య() నమ! 
ఓ� మహబల�య() నమ! 
ఓ� హabమవAc� @ నమ! 
ఓ� ప�ప�న�శనA<� నమ! 
ఓ� నత��య() నమ! 
ఓ� నర+ల�య() నమ! 
ఓ� మdడ�నA<� నమ! 



ఓ� మ�ననA<� నమ! 
ఓ� క
మ�ర��@ నమ! 
ఓ� ద3ర�f య() నమ! 
ఓ� క�త��యనA<� నమ! 
ఓ� కమల�ర"gత�య() నమ! 
ఓ� కdప�పhర�i య() నమ! 
ఓ� సర6మయ()� నమ! 
ఓ� సరస6తK<� నమ! 
ఓ� అమరస�సRవ��య() నమ! 
ఓ� అమdత-శ6ర��� నమ! 
ఓ� స3ఖసచgతlmధ�రస�య() నమ! 
ఓ� బCల��ర�ధIతభoతద�యo నమ! 
ఓ� హpరణ�య() నమ! 
ఓ� స%కr+య() నమ! 
ఓ� హర"ద�. క
�క
మర�ధ��య() నమ! 
ఓ� సర6భtగప.ద�య() నమ! 
ఓ� స�మశఖర�య() నమ! 
ఓ� కర+బ.హ+మయ()� నమ! 
ఓ� వ��చత�రuద�య() నమ! 
ఓ� చద�బర శరNరణ;<� నమ! 
ఓ� ద-వA<� నమ! 
ఓ� కమల�య() నమ! 
ఓ� మ�రv�డ-యవరప.స�ద�య() నమ! 
ఓ� పwణ��య() నమ! 
ఓ� సత�ధర+రత�య() నమ! 
ఓ� శశ��కర7ప9ణ;<� నమ! 
ఓ� బగళEయ() నమ! 
ఓ� మ�తdక�య() నమ! 
ఓ� శలనA<� నమ! 
ఓ� సతK<� నమ! 



ఓ� కల��ణ;<� నమ! 
ఓ� సyభCగ�ద�య() నమ! 
ఓ� అమల�య() నమ! 
ఓ� అనzపhర�i య() నమ! 
ఓ� అఖల�గమస�స3� త�య() నమ! 
ఓ� అ�బCయ() నమ! 
ఓ� భCన3క|ట} ప.భCవతK<� నమ! 
ఓ� పర�య() నమ! 
ఓ� శత��శకdత శ�ఖర�య() నమ! 
ఓ� సర6క�లస3మ�గల�<� నమ! 
ఓ� స�మ�ఖర�య() నమ! 
ఓ� వ4ద��తలకణ�య() నమ! 
ఓ� క�మకలన�య() నమ! 
ఓ� చ�ద�. ర�vయPత త�ట�క�య() నమ! 
ఓ� శ�చక�వ�స9నA<� నమ! 
ఓ� క�మTశ6రప�c� �@ నమ! 
ఓ� మPర�ర"ప9.య�ర�� �గ��� నమ! 
ఓ� పwత.పyత. వరప.ద�య() నమ! 
ఓ� పwర�ష�ర� ప.ద�య() నమ! 
ఓ� సర6స�క�ణ;<� నమ! 
ఓ� శ��మల�య() నమ! 
ఓ� చ�డK<� నమ! 
ఓ� భగమ�లనA<� నమ! 
ఓ� వరజ$య() నమ! 
ఓ� స�6హయ() నమ! 
ఓ� ప.త��గ"ర��బక�య() నమ! 
ఓ� ద�కrయణ;<� నమ! 
ఓ� సర6వస%� త�మ�య() నమ! 
ఓ� శ�వద��య() నమ! 
ఓ� షడశ�కర  ద-వత�య() నమ! 



ఓ� స6ధ�య() నమ! 
ఓ� ఆర��య() నమ! 
ఓ� ద�కrయ() నమ! 
ఓ� శవ�భద�న�య() నమ! 
ఓ� ప.ణవ�రuస6ర7ప9ణ;<� నమ! 
ఓ� న�దర7ప�య() నమ! 
ఓ� త.గPణ��బక�య() నమ! 
ఓ� శ�మహగ�ర��� నమ! ,

అనzపhరi స� త.�

ప�ర6తl�వ�చ:

అనzపhర�i  మహద-వ తK<�ల�క� జవద�ర"ణ� /
నమ�z�సహస.�స��స3�  కథయస6 మహప.భt //

శ� శవ ఉవ�చ:

శdణPద-వ వర�ర�హ�  జగత�vరణ క�ళన / 

ఆర�ధIత� చ సర�6ష�� సర�6ష�� పర"పdచgస9 //
సహస�<�ర�zమభమర"�వA<� స�<�ల�క� ప�. ణపhజతK<! /
అనzద�య�స� �వ�దIవ�� యతlmర��రప9వ��చతమ //

కథయ�మ తవ సRzహ త�mవధ�న�వధ�రయ /

గ�పనయ� ప.యత-zవ స�వర�జ మద�శభమ //

న ప.క�శ�త6మ� భద-.ద3ర�న4భt�వశ�షత! / 
న ద-య� పరశషR�భt� భక��హ�న�య ప�ర"6త //

ద-య� శష��య శ�న�� య గPర�ద-వరత�య చ /

అనzపhర�i స�వ� ద-య� క��ళక�య క
ళ¡శ6రN //



ద3ర�f ద-వ స� త.�

 

అర�� న ఉవ�చ:

నమసR�  స9ద�  సRవ��న ఆర�� మ�ద�ర వ�స9న
క
మ�రN క�ళ కప�ల కప9ల¤ కdషiప9�గళ¡
భద.క�ళ నమస3� భ�� క|టద3ర�f  నమస3� త-
ద�డ¦ చ�డ¦ నమస3� భ�� త�రణ� వరవర"iన
క�త��యన మహభCగ� కర�ళ వజయ§ జయ§
శఖ ప9�ఛ ధ6జ ధర� న�న� భరణ భoష9త-
అట© శల ప.హర"ణX - ఖడªఖ�టక ధ�ర"ణ�
గ�పR�ద. స�6న3జ� జ��షR©  - న�దగ�పక
ల�ద«వ4
మహpష� సdక�¬య§ నత�� క�శక® ప¯త వ�స9న
అట�హసR క|క మPఖ� నమసR�  - స3�  రణప9.య§
ఉమTశ�క�బరN శ�6త- కdషRiక��టభ న�శన
హpరణ��క¦ వర7ప�క¦ ధ%మర�క¦చ నమస3� త-
వ4దశdత మహపwణX� బ.హ+ణX�జ$త వ4దస¯
జ�బoకటక చK<త-�షl నత�� సనzహpత�ళమT
త6� బ.హ+వద�� వద��న�� మహనద�. చ ద-హpన��
సv�దమ�త ర±²వత ద3ర�f  క��త�రవ�స9న
స�6హ�క�ర! స6ధ� చK<వ కళE క�ష��  సరస6త
స�వత. వ4దమ�త�చ తథ� వ4ద��త ర�చ�త-



స3� త�స9త6� మహద-వ వశద-�  న��త ర�త+న�
జయ భవతl మT నత�� త6త ప.స�ద�త రణ�జర�
క��త�ర భయ ద3ర�fషl భక�� న�� ప�లన4 షl చ
నత�� వసస9 ప�త�ళ¡ యPద-�  జయస9 ద�నవ�న
త6� భజనమహpన చ మ�య�హ� శ· స�దK<వచ
వస�ద�� ప.భCవత చK<వ స�వత. జనన తథ�
తlష9� ! పwష9� ! దdతరN�ప9�  శg�ద�.  దIత� వవర"uన
భoత ర7¸తమత� సఖ�� వక�సR� స9ద�  చ�రణ;<!

మహpష�స3రమర"�న స� త.�

 
 అయ గ"ర"న�దIన న�దIతమదIన వశ6వన¹దIన న�దIన3త-
గ"ర"వర వ�ద�శర�ధI నవ�స9న వషli వల�స9న జషli న3త-
భగవత హG శతక�ఠక
ట[�బన భoర"క
ట}�బన భoర"కdత-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
స3రవరవర"¼ణ½ ద3ర�రధర"¼ణ½ ద3ర�+ఖమర"¼ణ½ హర¼ర త-
త.భPవనపష9ణ½  శ�కరత¾ష9ణ½ కల+షమచన ఘÀరరత-
ద3న3జనర�ష9ణ½ ద3ర+దశ�ష9ణ½ ద3!ఖనవ�ర"ణ½ స9�ధ3స3త-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
అయ జగద�బ కద�బవన ప9.యవ�సవల�స9న వ�సరత-
శఖర"శర�మణ½ తl�గహpమ�లయశd�గ నజ$లయ మధ�గత-
మధ3మధ3ర� మధ3 క��టభభ�జన ర�సర త-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.



అయ నజహÁ�కdతమ�త. నర�కdత ధ%మÂవల�చన ధ%మÂశఖ�
సమరవశ�ణ½త బజసమPద¸వ బజలత�దIక బజలత-
శవశవ శ�భ నశ�భ మహహవ దర"Äత భoతప9శ�చప త-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
అయభt శతl+ఖ ఖ�డ�త క
�డల తl�డ�త మP�డ గజ$ధIప త-
ర"పwగజగ�డ వద�రణఖ�డ పర�క�మ శÅ�డ మdగ�ధIప త-
నజ భPజద�డవప�తత చ�డ నప�తత మP�ఢ భటCధIప త-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
హయ రణ మర+ర శ�త.వదVర�� ర ద3ర�య నర�యశక��బd త-
చతlరవచ�ర ధ3రNణ మహశవద%తకdత ప.మ�థIధIప త-
ద3ర"త ద3రNహ ద3ర�శయ ద3ర+ద ద�నవద%త ద3ర�తగ త-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
అయశరణ�గత వA<రవధ%వర క®ర వర�భయ ద�యకర�
త.భPవన మస�క శల వర�ధI నర�ధ కdత�మల శలకర�
ద3రzమత� వర ద3�ద3భన�ద మPహÁర�+ఖరNకdత ద�నకర�
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
స3రలలన�తత ధ-యత ధ-యత థ�ళనమత�జ ల�స�రత-
క
క
భC� పతవరథV  గత త�లకత�ల క
తÈహల న�ద రత-
ధI�ధI� ధIమక�త ధI�ధI�మతధ6న ధ�రమdద�గ నన�దరత-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
ఝPణ ఝPణ ఝPణ హp�కdత వరన%పwర శ�జత మహpత భoతపత-
నట}త నటCర� నటÊనటన�యక న�ట}త న�టక న�ట�రత-
వదనతప�లన ఫ�లవల�చన పద+ వల�స9న వశ6ద3ర�
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
దన3జస3స�గర రకణ స�గపర"స3Ìర ద�గనటతvటక�
కనక నష�గ వdషతvన స�గర సద¸ట భd�గహటCచటక�
హతచతlర�గ బలక¦తర�గ ఘటద¸హÁ ర�గ వలతvటక�
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
మహpత మ�Î హవ మల�మ తల�క వ4ల� కట}ల� క భకరత-
వరచతవల�క పల�క గ�ల�క మల�క భల�క వరfభdత-



భdతకdతపwల�  సమPల�  స9త�ర�ణపల�వ తల�త పల�వత-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
అయతవ స3మనస3m మనస3m మన¹హరక��త లసతvలక��తయPత-
న3తరజన రజన రజన రజనకర వÏÐd వల�సకdత-
స3నయన వరనయన స3వభ.మద భ.మర భ.మర�దIపత-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
అవరలగ�డకమTద3ర మPన+ద మత�మత�గ గజర�జగత-
త.భPవన భoషణభoత కళEనధI ర7పపయనధI ర�జస3త-
అయ స3దతజనల�లస మ�నసమహన మన+థర�జగత-
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
కమల�దళEమల క|మలక��త కళEకలత�క
ల బCల లత-
సకల కళE నచయ క�మక�ళ చలతvలహ�స క
ల�ల క
ల¤
అలక
లస�క
ల క
వలయమ�డ�త మÑలమలతm మద�లక
ల¤
జయ జయహG మహpష�స3రమర"�న రమ�కవర"�న శ»�లస3త-.
కలమPరళరవ ర�జత కÒజత క|క�ల మ�జల మ�జరత-
మళత మళ�ద మన¹హరగP�భత ర�జతశ»�లనక
�జగత-
మdగగణబoత మహశబరNగణ ర"�ఖణ స�భdతక�ళభdత-
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సర6జ$â న4 సద�న�ద- సర6ర7పR నమ నమ! /
స�పనzయ() క
మ�ర��� చ సర6జ�âత- నమ నమ! //
యగ�న�ర� ఉమ�దK<వA<� యగ�న�ద- నమ నమ! /
దIవ�జ$â న త.న4త�. య() దIవ�మoర�ó�@ నమ నమ! //
అర�చ�ద. జటCధ�ర" చ�ద. బ�బÛ నమ నమ! /
చ�ద�.  దIత� జటCధ�ర" చ�ద. బ�బÛ నమ నమ! //
అణPర7పR మహర7పR వశ6ర7పR నమ నమ! /
అణ�మ�ద�ష�  స9ద�� య() ఆన�ద�య() నమ నమ! //
జ$â న వజ$â న ర7ప�య() జ$â న మoర�� నమ నమ! /
న� శ�స� � స6ర7ప�య() న� ర7పR నమ నమ! //
పద+ద� పద+వ�శ� చ పద+ ర7పR నమ నమ! //
పరమTష�ñ� @ పర�మoర�ó�@ నమసR�  ప�పన�శన //

మహద-వA<� మహక�ళôõ� మహలక�ö+@ నమ నమ! /
బ.హ+ వషli  శవ�య() చ బ.హ+ణ�ర��� నమ నమ! //
కమల�కర పwష�Ä చ క�మర7పR నమ నమ! /
కప�ల కర+ ద�ప�� య() కర+ద�య() నమ నమ! //

ఫలశ� త:

స�య� ప�. త!
పఠ�నzత�� ష�ణ�+స�తmదI�  ర�చ�త- / 
చ�ర వ��ఘÂ భయ� పఠ�త�� శdణ6త� మప9 //
ఇటu� సరస6త స� త. మగస� @మPన వ�చక� 

సర6స9దI�  కర� నdణ�� సర6ప�ప ప.ణ�శన� //

(ఇత శ� అగస� @ మPనప. క� సరస6త స� త.మ సమ�ప��)

గ�రNశ�ష�క�



 
 భజ గ�రNశ�, భజ గ�రNశ�, గ�రNశ� భజ మ�దమత-!(ధ3. వపదమ)

జలభవ ద3స�రజలధIస3తరణ� ధ-�య� చత-�  శవహరచరణమ,

అన¹�ప�య� నహp నహp సత��, గ�య� శ�కర!శ�కర!నత�మ| 1

ద�ర�పత�� క�త.� వత�� ద-హ� గ�హ� సర6మనత�మ,

ఇత పర"భCవయ సర6మస�ర�, గర¸వకdత�� స6పzవచ�రమ| 2

మలవA<చత-÷à పwనర�వdత� ! పwనరప9 జనన జఠర�తÄత� !,
పwనరప��శ�క
లత� జఠర� క�� నహp మP�చస9 కథయ§చgత�మ| 3

మ�య�కలÄత మø)�ద.�జ$ల�, నహp తతmత�� దdష9�వక�రమ,

జ$â త- తత-� Ô సర6మస�ర�, మ�క
ర� మ�క
ర� వషయవచ�రమ| 4

రజ��  సరÄభ.మణ�ర�ప! తద6దùàహ+ణ½ జగద�ర�ప!,
మథ��మ�య�మహవక�ర�, మనస9 వచ�రయ వ�ర� వ�రమ| 5

అధ6రక|టÊగ�గ�గమన�, క
ర�త¾ యగ� చ-�దI.య దమనమ,

జ$â నవహ�న! సర6మత-న నభవత మPక|�  జన+శత-న| 6

సహ�  హ�స  బ.హab+వ�హ�, శద�� న�దస�త� Ôపర�హమ,

అదK<6త¾హ� స�గవహ�న4 చ-�దI.య ఆత+న నఖల¤ లన4| 7

శ�కరక��కర!మ�క
ర� చ�త�� చ�త�మణ½న� వరచతమTతత,

య! సద¸క�� @ పఠత హp నత��, బ.హ+ణ½ లన¹ భవత హp సత�మ| 8

ఇత శ� చ�త�మణ½ వరచత� గ�రNశ�ష�క� స�పhరi�



ద3ర�f ష�క�

 
ఉద6పయతlనశ�క�� - మ�దIశక�� ద�రస9+తమç
తత6� యస�మ�హతÈmక+� - మ�నన¹� వ4త స�శయ! 1

జ$â తlర�â న� స6ర7ప� - స��నzగPణúన�ప9 చక��య�
యదIస6 స� స6ర7పRణ - వA<శష�@మనవస¯�త! 2

ద3ర�f  భరf స�సర�f - సర6భoత�త+వర�న4
నర+మTనర+ల¤నత-� - నత��న�దపద-శవ�! 3

శవ�భవ�న ర�ద�. ణ½ - జవ�త+పర"శ�ధIన!

అమ�« అమ«క మ�త�గN - ప�హpమ�� ప�హpమ�� శవ� 4

దdశ�త-వషయ�క�ర� - గ�హణX స+రణX చధ�!
ప.జ$â వషయ త�ద�త+@ - మTవ� స�కrతç ప.దdశ�త- 5

పర"ణ�మ యథ� స6పz! - స%క+స�స%u లర7పత!
జ$గ�తç ప.పఞg ఏషస�� -త�థ-శ6ర మహచత! 6

వకdత సmర6 భoత�న - ప.కdతర�� రfద-వత�
సత! ప�దస�యర�ద�� - త.ప�ద�ణ½యత-పర�! 7

భoత�న�మ�త+నసmర�f - స�హdత×చతథ�త+న
ప.భవ4 ద-�వత� శ��ష�©  - సఙvల�Äన�ర� యథ�మత! 8



ఫలశ� త

యశ�gష�క మద� పwణ�� - ప�త.ర�త�u య మ�నవ!
పఠ�దనన�య� భక�� @ - సర�6న�vమ�నవ�పwzయ�తç

భ.మర��బCష�క�

 
 శ� క�ఠ�ర"Äతపత.గ�డయPగళE� - స9�హసన�ధ��స9న� |

ల�క�న3గ�హక�ర"ణ�� గPణవత� - ల�ల¤కణ�� శ��కరN� |

ప�క�ర"ప.మPఖ�మర�ర"gతపద�� - మత-�భక
�భస�న� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 1

వ�ధ��ద�.�ద.గdహన�ర� నవసత� - వ4ద�న�వ4ద��� నధI� |

మ�ద�రద3. మపwషÄవ�స9తక
చ�� - మ�య�� మహమ�యన!|
బ�ధ%క ప.సవäజ6ల�ర�ణనభC� - ప�చ�కరNర7ప9ణ�� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 2

మ�ద�చ3ý�భనశ�భమTఘపటల - ప.ధ6�సజ�ఝ�నల�� |

క�మ�రN మహpష�ఖ�శషvవటప¯ - ధ%మర�ద�వ�నల�� |

చక�� ద��యPధస�గ�హ�జ �Ôలకర�� - చ�మP�డ�క�ధ�శ6రN� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 3

క�ళమ�దIరర�జత�చలసర� - జ$త¾ర�శ�భCన6త�� -

నకత-.శ6రశ�ఖరప9.యతమ�� - ద-వ జగన¹+హpనమç |



ర�జన+�గళద�యన� శభకరN� - ర�జతmÔర7పజ �Ôల�� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 4

స�స�ర�రiవత�ర"క�� భగవత� - ద�ర"ద.@వధ6�స9న� |

స�ధ��త��డవక�ళకప9.యసత� - సద¸క�క�మప.ద�� |

శ�జన%zపwరప�దప�కజయPగ�� - బ�బCధర�� శ��మల�� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 5

చ�చత�v�చనరతzచ�ర�కటక�� - సర6�సహవల�భC� |

క��చక��చనఘ�ట}క�ఘణఘన�� - క�జ$తపత-.ఓన�� |

స�ర�ద�రగPన��చత�� పwరహర - ప�. ణXశ6రN� శ��భవ� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 6

బ.హ+రN¼ శ6రవ�ద�Äదకమల�� - ప�క�ర�హకస3� త�� |

ప�. ల¤య�చలవ�శప�వనకరN� - శd�గ�రభoష�నధఙ� |

తత�� Ôతతమహప.భC� వజయన� - ద�కrయణ�� భoరవ� |

శ� శ»�లభ.మర��బక�� భజ మన! - శ� శ�రద�సRవత�మ| 7

భ.మర��బCమహద-వ�� - అష�క� సర6స9దI�ద� |

శతÈ. న�� చ�స3ర�ణ�� చ - ధ6�సన� త ద6ద� మ�హమ|

ఇత భ.మర��బCష�క�

శ� గ�యత. అష�కమP

 
 ఉష!క�లగమ�� మPద�త�  స6ర7ప��



అక�ర ప.వష��  మPద�ర��గ భoష�మç
అజ�శ�దIవ�ద�� మజ$ర�g�గ భCజ$
మనÿపమ� ర7ప�� భజ$మ��దI స�ధ��మç 1

సద�హ�సయ�న�� స3Äరద.తz� వస�� ò �
వర� భత హస�� � ఖగ�మ�zయ ర7ప�మç
స3Ìరత�mÔధIక� మకమ�ల��చ క
�భ�
దధ� న�మహ� భCవయ§ పhర�స�ధ��మç 2

స3Ìరచచ�ద. క��త�� శరచg�ద. వక�� ë�
మహ చ�ద.క��త�దI. ప¯నస�న�ఢ��మç
త.శల�కహస�� � త.న4త.స�పతz�
వdష�ర7ఢ ప�ద�� భజ� మధ�స�ధ��మç 3

సద�స�మగ�న ప9.య�� శ��మల��గN�
అక�ర��తరస�u � కర�ల�� స9 చక�� మç
గణ�పద+హస�� � స6నత�m�చజన���
ఖగ�శ�పవష�� � భజ�మ�స�  స�ధ��మç 4

ప.గల¸ స6ర7ప�� స3Ìరతv�కణ�ఢ���
సద��ల�బ మ�నస�న ప�. �తహర�మç
మహ నలరతz ప.భCక
�డల�ఢ���
స3Ìరత-m�ర వక�� � భజ�తlర� స�ధ��మç 5

హdద�భtజమధ-� పర�మ�zయనడ-
స3ఖ�స¯న సద�. జ హ�స�� మన¹జ$â మç
సద�హGమభCస�� త.యEవద� మధ���
భజ$మస3� వ�మ వద�మ స+ర�మ! 6

సద�తతÄదK<స%� యమ�న�� సవత.�
వర�ణ��� మహ భరfర7ప�� త.న4త�. మç



సద� ద-వద-వ�దI ద-వస�పతz
మహ�ధ� మహ�త��దI ప�దK<కజష�� మç 7

అన�థ� దర"ద.� ద3ర�చ�రయPక��
శత� స%u లబPదI� � పర� ధర+హ�న�
త.స�ధ��� జపధ��న హ�న� మహGశ
ప.సనz�చ మ��ప�లయత6� కdప�బÛ�  8

ఇతద� భPజ�గ� పఠ�ద�స3�  భక�� @
సమ�ద�య చత-�  సద� త�� పర��చ��
త.స�ధ� స6ర7ప�� త.ల�క��కవ�ద���
సమPక|� భవ4తmర6 ప�ప�<రజస.మç 9

శ� ద-వ మ�గళEష�కమP

 
 శ� వద�� శవన�మభCగనలయ� క�మTశ6రN స3�దరN
స%క+స%u లదశ�వశ�ష9త జగద%. పRణ వదV�తన
స�6�శభoత సమస�భoత హdదయ�క�శ స6ర7ప� శవ�
ల�క�తత ఏద�శ�య� శవసత క
ర�� తmద� మ�గళమç 1

ద3ర�f  భరfమన¹హర� స3రనర��! స�సRవ�మ�వ� సద�
దK<త��న�� స3వన�శన చ మహత�� స�కrతç ఫల�ద�యన
స6పRzదర�నద�యన పరమPద� స�ధ�యన శ��కరN
ప�పఘ�z శభక�ర"ణ� స3మPదIత� క
ర�� తmద� మ�గళమç 2

బCల� ఙ�ల�రvవర�i డ�� సyవర�i �వరధ�ర"ణ�



చ�డ�క� ల�కకల��ణ� క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 3

క�ళక� భకర�ళEర� కలదVష  నవ�ర"ణ�
క�మ�ప.ద�యనశ»�వ క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 4

హpమవతlÄత.క� గ�రN క��ల�స�దI. వహర"ణ�
ప�ర6త శవవ�మ��గN క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 5

వ�ణ� వణ�గ�నల�ల� వధIపతz స9+త�నన�
జ$â నమPద�. �క�తకర� క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 6

మహలక¦+! ప.సన�zస�� ధనధ�న� వవర"�న
వA<ష�వ పద+జ$ ద-వ క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 7

శ�భPప9.య� చ�ద.ర�ఖ� స�శ�భత లల�టక�
న�న�ర7ప ధర�చK<క� క
ర��న4+ మ�గళ� సద� 8

మ�గళEష�క మTతదI�  పఠత�� శdణ6త�� సద�
దద��ద-�వ శభ� శఘÂ మ�యPర�ర�గ�భCగ�కమç 9

శ� మ�గళ చ�డ�క� స� త.�

 
ద��నమ
ద-వ శ�డష వర"+య�మ స3స� � యవ6న�మ
బ�బïక  భమ స3దతమ స3ద�� మ శరత పద+ నభCనన�మ.

శ�6త స�పక వర�i మ స3న ల�త¸ల ల�సన�మ



జగత�త.మ సద�త.మ చ సర�6భ�! సర6 స�పద�మ.

స�స�ర స�గర� క�వ4 జÜ�త ర7ప�� సద�భజ�
ద-వ�స� చ ద��న మత�వమ సuవ�నమ సdయత�మPన4.

శ� మహద-వ ఉవ�చ:

రక రక జగన�+త ద-వ మ�గళ చ�డ�క�
హర"క వపత�� ర�సR! హర¼ మ�గళ క�ర"క�.
హర¼ మ�గళ ద�క�ణ� హర¼ మ�గళ ద�యక�
శభమ�గళôõ ద�క�ణ� శభమ�గళ చ�డ�క�.
మ�గళ� మ�గళEర హ�చ  సర6 మ�గళ మ�గళ¡
సత�� మ�గళతK ద-వ� సర�6ష�మ మ�గళEలయ§
పhజ� మ�గళవ�ర� మ�గళEభష�ద-వత-
పhజ�� మ�గళ వషసm మన¹వ�శస� స�తత�మ
మ�గళEతష�© తl.  ద-వ మ�గళEన�మ చ మ�గళ¡
స�స�ర మ�గళEధ�ర� మక మ�గళ ద�యన
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