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చ

{॥ చ ॥}

  ఖడ హ  సకలజనపద శ

  క జగణగ హర । var క జగణన

 ం ధయ యగమన న వ 

  వ ః దహ తం చణ చ  ॥ ౧॥

ఓం ం ం ం చర  శవగమనహ ష మవ

ం ం ం ధః కృతస వ దం ఙ । var ధ కృత చ

కం కం కం లః మ జగదం భయ స var ల

రయ దహ తం చణ చ  ॥ ౨॥

ఓం ం ం ం  వనన శహ 

ం ం ం రఙర  తర లహ చ  ।

ం ం ం లమ హస కహకద టఃౖ

కం  లః దహ తం చణ చ  ॥ ౩॥

ఓం ం ం ం ర ఘఘఘఘ ఘ ఘ వ

ం షజ  బ నరవ య ।

ఓం ం ం ం వయ సకల త యగనరఃౖ var త

ం ం ం భయ దహ తం చణ చ  ॥ ౪॥

ఓం ం ం ం చణవ  హహరన శ  ః var ం ం ం

చ   చ క  జడమటం  ।

క ర   శరణ ర ర క

  వ ః దహ తం చణ చ  ॥ ౫॥
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ఓం ఖం ఖం ఖం గవ వరకనక ర సజః var ఖడ హ

 వ నవతమకృ దన ।

 హ కలం వరమలతం రయ

  వ ః దహ తం చణ చ  ॥ ౬॥

ఓం ం ం ం ఫ లః ఉరమ  

ం ం ం హ శబ  అ ట ।

  త  త లయ స

రయ దహ తం చణ చ  ॥ ౭॥

భృ  క పజనస చణ

ం ం ర శకరధవ ల ర ।

ం ం ర రగణన ల 

కం వశ దహ తం చణ చ  ॥ ౮॥

వ దణచ  డమమరణ పటరఘ

నృత  టఃౖ రటపట భౖర మన । var ఃౖ

  వహ ఖరఖతస  త var  

ఉౖౖటఃౖ ఘఘతర తం చణ చ  ॥ ౯॥

తం  తం చ  తం సచ కగమ తం చ  

తం చ చహ  ఘఘతర తం వహస ।

 తం చర  సకలత సం సర

 లౖశృ  హహరన  చ  నమ ॥ ౧౦॥

నమ నమ నమః

ఓం రతం ఙ హహ ర పర 

స  శమ శశభ సఙ   ।
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  చ సః దత త వమ 

రం వ ః దహ తం చణ చ  ॥ ౧౧॥

ఇవం జమః స వనమ వం తకం శం

తం హగణమథనం మరనం  ।

ఇవం గగం సకలభయహరం మన శ తం

మ ం కం యః పఠ స లభ ం మన ॥ ౧౨॥

ఓం నమశౖ నమశౖ నమశౖ ।

॥ గకృ చం సర ॥
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