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మశర

{॥ మశర ॥}

 గయ నమః ।

స ఉః ।

పరహపం ననపం పశం శం ం శ ।

తశం మశవందం గశం నః  నః  నః సః ॥ ౧॥

జగదనకం పరకం ం పరం రణం కల ।

జగలకం రకం రకం తం మశవందం నః  నః సః ॥ ౨॥

మవం మౖతశం మషం సర ఘశ ।

స భక షం పరం  నశం మశవందం నః  నః సః ॥ ౩॥

అం ం ం  మషదం సర సరవంద ।

రంతకం   దం తం మశవందం నః  నః సః ॥ ౪॥

పరం నం మపగమం యశకలం జశ ।

అసంవరం  నశం మశవందం నః  నః సః ॥ ౫॥

అకరకం తగమం కకజ ।

ం   వం మశవందం నః  నః సః ॥ ౬॥

మలపం పం కకలపం సగమప ।

జన నం నృం దం తం మశవందం నః  నః సః ॥ ౭॥

మౖః స యదం స రకం తతం హ ।

 మపం కృం తం మశవందం నః  నః సః ॥ ౮॥
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స భ ం  ణయపరనందఖ

యతసం ం పరమక త ।

షం గం రవర శం నయ 

త భ ః   తవ భజనఽననఖ ॥ ౯॥

మః ం సకలరలక 

యం తనగతమప ।

న సం సవ ణగం వ

న ం వ కటయ కృం ఽరహ ॥ ౧౦॥

మశం నమసత త ఽచ  ।

య ఇదం పఠ ం స  లభఽ ॥ ౧౧॥

సర జయ నః యం ప ।

 ధనసమ వశమలం న ॥ ౧౨॥

సహవర గృహసం చజన ।

వర న ధం యధత ॥ ౧౩॥

ఇ గశ ఉతరఖ  లచ మశరం

సర ।
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