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సంకటచన హషక

మతగయన ఛన

ల సమయ ర భ  తబ నఁ క భ అఁ ।

 ం స భ జగ  యహ సంకట  ం త న  ।

వన ఆ క న తబ ఁ◌ి  ర కష   ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౧ ॥

  స కస బ ౖ త మ పంథ  ।

ం మ  ప  తబ య న ర  ।

 జ ప య మ  మ స  క  ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౨ ॥

అంగద  సఁగ న గ య జ కస యహ ౖన ఉ ।

వత  బ హమ     ఏ ఇఁ ప  ।

 థ తట ం సౖ తబ య   న ఉ ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౩ ॥

వన స దఈ య  సబ  ం క క  ।

 సమయ హన మ య మ రజచర  ।

హత య అక ం ఆ  ౖ   క  ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౪ ॥

న ల ఉర లమన  తబ న త త వన  ।

ౖ గృహ ౖద న సత తౖ  న  ర ఉ ।

ఆ సవన థ దఈ తబ లమన  మ న ఉ ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౫ ॥
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వన ద అన  తబ గ  ఁస సౖ ర  ।

రథ సత సౖ దల హ భ యహ సంకట  ।

ఆ ఖస తౖ హన  బంధన  స  ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౬ ॥

బం సత జౖ అవన ౖ రథ పల  ।

ం  భ  ం బ ఉ సౖ  మం  ।

య సయ భ తబ  అవన నౖ సత సఁ ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౭ ॥

జ  బ వన  మ ర మ   ।

న  సంకట ర గబ   మం నం త ౖ  ।

 హ హన మ  క సంకట య హ ।

 నం నత ౖ జగం క సంకటచన మ  ॥ ౮ ॥



ల హ  ల అ ధ ల లఁర ।

బ హ నవ దలన జయ జయ జయ క ర ॥

వర మచన  పద గ రఁ ।

ఉవర శథ పద గ రఁ ।

మర బజరఁ పద గ రఁ ।

శర గ హ ॥

॥ ఇ  లస కృత సంకటచన హషక సర ॥
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