
��ೕ �ಾಮ 

�ತ� �ೇವ	ಾಚ�ೆ 
��ೕ ಗುರು�ೊ�ೕನಮಃ ಹ�ಃ ಓಂ|| 

 
�ೇವರ ಎದು�ನ�� �ೕಪವನು� ಹ� ,  
�ೕಪ�ೇ�ನ�ೕಸು�	ೆ | 
ಭೂ#ಯನು� ಮು%&, 
ಭೂ��ೇ� ನ�ೕಸು�	ೆ |  ಎಂದು 'ೇಳ)ೇಕು. 
 
ಶು�ಾ�ಂಬರಧರಂ �ಷು"ಂ ಶ#ವಣ�ಂ ಚತುಭು�ಜಂ | 
ಪ&ಸನ'ವದನಂ )ಾ�*ೕತ+ವ� �,ೂ'ೕಪ-ಾಂತ*ೕ || 
 
ಓಂ ಗ0ಾಾಂ 	ಾ1 ಗಣಪ23ಂ ಹ5ಾಮ7ೇ ಕ�ಂ ಕ�ೕಾಂ  
ಉಪಮಶ& ವಸ�ಮ:| ;ೆ�ೕಷ<=ಾಜಂ ಬ&ಹ>0ಾಂ ಬ&ಹ>ಣಸ?ತ  
ಆನಃಶೃಣ1ನೂ'2CD+ೕದ Eಾದನಂ || 
#&ೕ ಮ7ಾಗಣಪತ*ೕ ನಮಃ ||  
Fಾ&ಥ�ಾಂ ಸಮಪ�Hಾ� || 
 
ಗಂ,ೆಯನು� )ಾ�ಸು.ಾ/ 
ಆಗIಾಥ�ಂತು �ೇ5ಾಾಂ ಗಮಾಥ�ಂತು ರJEಾ: | 
ಕು5ೇ� ಘಂLಾರವಂ ತತ& �ೇವ	ಾ7ಾ1ನMಾಂಛನಂ || 



Fಾ&0ಾHಾಮ | 

ಮ�ೕFಾತ� ......... #&ೕ ಪರPೕಶ1ರQ&ೕತ�ಥ�ಂ  HಾವಚRS� )ಾ�ನ 
ಆ5ಾಹಾ�  Tೋಡ-ೆVೕಪWಾರ  ಪX;ಾಂ  ಕYTೆ� || 

ಕಲ-ಾಚ�ೆ 

ತದಂಗ	ೆ1ೕನ ಕಲ-ಾಚ�ನಂ ಕYTೆ� || 
ಕಲಶ ಗಂ)ಾJತ ಪತ& ಪ[Tೆ?ೖಃ ಅಭ�ಚ&^ | 
ಪಂಚ1ಾ.ೆ�ಯ 'ೊರಗ2ೆ 3ಾಲು5 ಕ2ೆ ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ ಹ�5 7ೕ�8ೆ 
ಅ:.ೆ ಹೂವ;'ಾ< =ೈ?ಂದ ಮು� =ೊಳ@)ೇಕು. 
ಕಲಶಸ� ಮು_ೇ �ಷು"ಃ ಕಂ`ೇ ರುದ& ಸ+Iಾ#&ತಃ | 
ಮೂMೇ ತತ& Da	ೋ ಬ&7ಾ> ಮ)ೆ� Iಾತೃಗ0ಾಸb	ಾಃ | 
ಕುcೌತು Eಾಗ=ಾಸ+5ೇ� ಸಪ��1ೕFಾ ವಸುಂಧ=ಾ || 
ಋfೆ1ೕ�ೋಥ ಯಜು5ೇ�ದಃ Eಾಮ5ೇ�ೊಹ�ಥವ�ಣಃ | 
ಅಂfೈಶh ಸi	ಾಸ+5ೇ� ಕಲ-ಾಂಬು ಸIಾ#&	ಾಃ || 
ಆHಾಂತು �ೇವ ಪ[;ಾಥ�ಂ ದುYತ Jಯ �ಾರ�ಾಃ || 
ಗಂfೇ ಚ ಯಮುೇ Wೈವ fೋ�ಾವYೕ ಸರಸ12 | 
ನಮ��ೇ Dಂಧು �ಾ5ೇY ಜMೇD>j  ಸ�'kಂ ಕುರು || 
ಅD>j ಕಲ-ೇ ಗಂfಾ� ಸವ� 2ೕlಾ�� ಆ5ಾ7ಾHಾ�|| 
ಹತು/ 8ಾಯB� ಮಂತ� 'ೇಳ)ೇಕು. 
ಕಲ-ೆVೕದ�ೇನ ಪX;ಾದ&5ಾ�m n&ೕJ^ | 
�ೇವ	ಾಂ n&ೕJ^ | ಆ	ಾ>ನಂ n&ೕJ^ | -ೇಷಂ �ಸೃಜ� || 



)ಾ�ನಂ 

ವಕ&ತುಂಡ ಮ7ಾ�ಾಯ ಸೂಯ� �ೋo ಸಮಪ&ಭ | 
���ಘ'ಂ ಕುರುPೕ �ೇವ ಶುಭ�ಾ*ೕ�ಷು ಸವ��ಾ || 
 
ಕMಾ�0ಾದುpತ fಾ	ಾ&ಯ �ಾ�	ಾಥ� ಪ&�ಾqೆ | 
#&ೕಮr 5ೇಂಕಟಾlಾಯ #&ೕ�5ಾEಾಯ 	ೇ ನಮಃ || 
 
ಮೃತು�ಂಜHಾಯ ರು�ಾ&ಯ �ೕಲಕಂ`ಾಯ ಶಂಭ5ೇ | 
ಅಮೃ	ೇ-ಾಯ ಶ5ಾ�ಯ ಮ7ಾ�ೇ5ಾಯ 	ೇ ನಮಃ || 
 
ಸವ�ಮಂಗಲ IಾಂಗMೆ� #5ೆ ಸ5ಾ�ಥ� Eಾಧ�ೇ | 
ಶರ0ೆ� ತ&^ಂಬ�ೇ �ೇ� ಾ=ಾಯm ನ�ೕಸು�	ೆ || 
 
)ಾ�ನಂ ಸಮಪ�Hಾ�   ಅJ	ೆ ಪX;ೆ 
ಆ5ಾಹನಂ ಸಮಪ�Hಾ�         “ 
ಆಸನಂ ಸಮಪ�Hಾ�         “ 
Fಾದ�ಂ ಸಮಪ�Hಾ�   �ೕರು uಡvೇಕು 
ಅಘ��ಂ ಸಮಪ�Hಾ�         “ 
ಆಚಮ�ೕಯಂ ಸಮಪ�Hಾ�       “ 



ಅCTೇಕ 

ಅCDೇಕ Eಾಡು.ಾ/ ಅನುಕೂಲ=ೆ5 ತಕ5ಂ.ೆ Gಾವ;�ಾದರೂ 
Hೊ/ೕತ�ಗಳನು� 'ೇಳಬಹುದು. =ೊ3ೆಯ�� 
ಆnೕiೕTಾ< ----------------------------ಆnೕ ಜೆಯlಾ ಚನಃ || 
Eಾ'ಾನಂತರಂ ಆಚಮ�ೕಯಂ ಸಮಪ�Hಾ� || 
ವEಾxlೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� | 
ಉಪ�ೕ	ಾlೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� | 
ಆಭರ0ಾlೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� | 
�ವ�ಪYಮಳಗಂ)ಾlೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� | 
ಪ[Tಾ?lೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� || 
 
(ಹೂವ;ಗKಂದ ಅಥMಾ ಅ:.ೆ?ಂದ ಪNOೆ) 
ಓಂ ಮ7ಾಗಣಪತ*ೕ ನಮಃ | 
ಓಂ ಗ;ಾನಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಉIಾಪ[ತ&ಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಸುಬ&ಹ>0ಾ�ಯ ನಮಃ | 
ಓಂ �ಾ2��ೇHಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಶಂಭ5ೇ ನಮಃ | 
ಓಂ ಮೃತು�ಂಜHಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ರು�ಾ&ಯ ನಮಃ | 
ಓಂ #&ೕಕಂ`ೇಶ1=ಾಯ ನಮಃ | 



ಓಂ ಕೃTಾ"ಯ ನಮಃ | 
ಓಂ 5ಾಸು�ೇ5ಾಯ ನಮಃ: | 
ಓಂ =ಾIಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಆಂಜೇHಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಹನುಮಂ	ಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಲ{|ೕನರDಂಹEಾ1�ೇ ನಮಃ | 
ಓಂ ಸತ�ಾ=ಾಯ0ಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ Fಾಂಡುರಂfಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಲ{|ೕ5ೆಂಕLೇಶ1=ಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ #&ೕ�5ಾEಾಯ ನಮಃ | 
ಓಂ ಮ7ಾಲcೆ|ೖ ನಮಃ | 
ಓಂ -ಾರ�ಾ*ೖ ನಮಃ | 
ಓಂ }ಾರ2ೕ 2ೕಥ� Eಾ1�ೇ ನಮಃ | 
ಓಂ �ದು -ೇಖರ }ಾರ2ೕ 2ೕಥ� Eಾ1�ೇ ನಮಃ | 
ಅನುಕೂಲ=ೆ5 ತಕ5ಂ.ೆ ಅDೊ&ೕತ/ರ, ಸಹಸ�3ಾEಾಗಳನು� 'ೇಳಬಹುದು. 

ಧೂಪ 

ದ-ಾಂಗಂ ಗುಗು�ಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಸುಮೋಹರಂ | 
ಕQMಾಘ�ತ ಸಂಯುಕ�ಂ ಧೂnೕಯಂ ಪ&2ಗೃಹ�	ಾಂ || 

  



ೈ5ೇದ� 

ಓಂ �-ಾ1�ತ& ಋ�ಃ ಸ�	ಾ �ೇವ	ಾ fಾಯ2&ೕ ಛಂದಃ  
8ಾಯB� ಮಂತ� 'ೇK 3ೈMೇದ�ದ QೕRೆ 7ೕರು  S�ೕTಸುವ;ದು. 
ಸತ�ಂ ತ1	ೇ�ನ ಪY�ಂWಾ� | 
ಓಂ Fಾ&0ಾಯ Eಾ17ಾ | ಓಂ ಅFಾಾಯ Eಾ17ಾ | 
ಓಂ 5ಾ�ಾಯ Eಾ17ಾ | ಓಂ ಉ�ಾಾಯ Eಾ17ಾ | 
ಓಂ ಸIಾಾಯ Eಾ17ಾ | ಓಂ ಬ&ಹ>0ೇ Eಾ17ಾ | 
ೈ5ೇದ�ಂ ಸಮಪ�Hಾ� || 
	ಾಂಬೂMಾlೇ� ಅJ	ಾj ಸಮಪ�Hಾ� || 

ಮಂಗ�ಾರ2 

ಓಂ iರಣ�Fಾತ&ಂ ಮ)ೋ ಪXಣ�ಂ ದ�ಾ2 | 
ಮಧ��ೕEಾ�ೕ2 | ಏಕ)ಾ ಬ&ಹ>ಣ ಉಪಹರ2 | 
ಏಕ)ೈವ ಯಜIಾನ ಆಯುE �ೇ;ೋದ)ಾ2 || 
 
5ೇ�ೋಕ� ಮಂಗಳ �ೕ=ಾಜನಂ ದಶ�Hಾ� || 
�ೕ=ಾಜಾನಂತ=ೆ ಆಚಮ�ೕಯಂ ಸಮಪ�ಯ� | 
ಆಚಮ�ೕHಾನಂತ=ೆ ಪYಮಳ ಪತ&ಪ[Tಾ?m ಸಮಪ�Hಾ� | 
ರcಾಂ )ಾರHಾ� || 
 
 



=ೈಯ�� ಹೂವ; ಅ:.ೆ ಇಟು&=ೊಂಡು,  
=ಾ;ಾk =ಾ;ಾಯ ಪ&ಸಹ�Eಾiೇ | ನ�ೕವಯಂ 5ೈಶ&ವ0ಾಯ 
ಕುಮ�7ೆ | ಸ Pೕ �ಾIಾj �ಾಮ �ಾIಾಯ ಮಹ�ಂ | �ಾPೕಶ1=ೋ 
5ೈಶ&ವ0ೋ ದ�ಾತು | ಕುvೇ=ಾಯ 5ೈಶ&ವ0ಾಯ ಮ7ಾ=ಾ;ಾಯ 
ನಮಃ || 
�ೕ 5ೇ�ಾ �ೌಸ1ರಃ n&ೕ�ೊ�ೕ 5ೇ�ಾಂ	ೇಚ ಪ&2�<ತಃ | 
ತಸ� ಪ&ಕೃ2 �ೕನಸ� ಯಃ ಪರಸ� ಮ7ೇಶ1ರಃ || 
5ೇ�ೋಕ� ಮಂತ& ಪ[ಷ?ಂ ಸಮಪ�Hಾ� || 
ಪ;DಾW:.ೆಯನು� �ೇವ�8ೆ ಅXYಸುವ;ದು. 
 
Hಾ� �ಾ� ಚ FಾFಾ� ಜಾ>ಂತರ ಕೃ	ಾ� ಚ | 
	ಾ� 	ಾ� �ನಶ�ಂ2 ಪ&ದ{ಣ ಪ�ೇ ಪ�ೇ || 
ನಮHಾ5ರ Eಾಡುವ;ದು 
 
  



ಅD>}ೋ ಯಸ�ಸb	ಾ�ಚ ಾ�ೕ�ಾ� ತnೕಪX;ಾ 
S&Hಾ�ಷು | ನೂ�ನಂ ಸಂಪXಣ�	ಾಂ Hಾಂತು ಸ�ೊ�ೕ ವಂ�ೇ 
ತಮಚು�ತ: | 
ಮಂತ&iೕನಂ S&Hಾiೕನಂ ಭS�iೕನಂ ಜಾದ�ನ | 
ಯತ�ತಂತು ಮHಾ �ೇವ ಪYಪXಣ�ಂ ತದಸು�Pೕ || 
ಅೇನ ಮHಾಕೃತ ಪX;ಾ ಕಮ�0ಾ ಭಗ5ಾj ಸ5ಾ�ತ>ಕಃ ಸವ�ಂ #&ೕ 
5ಾಸು�ೇವ Q&ೕ0ಾತು || 
(ಮಂ.ಾ�:.ೆ 7ೕರನು� Zಡ)ೇಕು). 
ಓಂ ತr ಸr.  #&ೕ ಕೃTಾ"ಪ�ಣಮಸು�. 
ನಮEಾ�ರಂ ಕುHಾ�r || 


