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మలౖరష క అథ దంలౖరష క

{॥ మలౖరష క అథ దంలౖరష క ॥}

ఓం

యం యం యం యపం దశతం కయనం

సం సం సంరం రటజ ఖరంచన మ ।

దం దం దం ర యం తనఖ ఖం రమం కలం

పం పం పం పశం ణమత సతతం ౖరవం ల ॥ ౧॥

రం రం రం రక వరం, కకతతం దం కలం

ఘం ఘం ఘం ష షం ఘ ఘ ఘ ఘ ఘతం ఘరరం ర ద ।

కం కం కం లశం   దృతం తం మహం

తం తం తం వహం, మత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౨॥

లం లం లం లం వదథం ల ల ల ల లతం ర   కలం

ం ం ం వరం ట కటఖం సరం మప ।

ం ం ం ణలం, రథ మగతం ం కల

నం నం నం నగషం , ణమత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౩॥

వం వం హం నతజన సదయం హరం పరమతం

ఖం ఖం ఖడ హసం వనలయం సరం మప ।

చం చం చఽచల చల చత తం చం

మం మం  పం ణమత సతతం ౖరవం  ల ॥ ౪॥

శం శం శం శఙహసం, శకరధవలం, ఖ సర జం

మం మం మం మం మనం, లమల లం మన పం త ।

యం యం యం తథం,   కతం ల దనం

ఆం ఆం ఆం ఆనం , ణమత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౫॥
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ఖం ఖం ఖం ఖడ దం, షమమృతమయం ల లం కలం

ం ం ం గం, దహ దహ దహనం, తప సప న ।

ం ం ంరదం, కత గహనం గ ౖకమం

వం వం వం లలం, ణమత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౬॥

సం సం సం గం, సకలణమఖం, వవం సనం

పం పం పం పదభం, హహరమయనం చన   ।

ఐం ఐం ఐం ఐశరథం, సతతభయహరం, రవసపం

ం ం ం పం, ణమత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౭॥

హం హం హం హంసనం, హతకలహకం, క త సం, ?

ధం ధం ధం పం, రట జబన బ  హస ।

తం తం తందం, దలసతలతం, మగపరం, ??

ం ం ం తథం, ణమత సతతం, ౖరవం ల ॥ ౮॥

ఇ మలౖరష కం సర ।

న తథం న తథం

నమః లలం నమః ల ।

నమః మలం కలం

న ౖరవం ల ॥
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