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శీర్-శఙక్రభగవతాప్దాచారయ్-పరమప్రాగత- లామాన్య-సరవ్జఞ్పీఠ-
శీర్-కాఞీచ్-కామకోటి-పీఠ-శీర్మఠ-సంసాథ్నమ

॥అమృతసిదిధ్యోగ-దేవీ-పారాయణమ॥
காஞ்சி காமேகா டாதிபதிகள் ஜகத் ஶங்கர விஜேயந்த்ர

ஸரஸ்வ ஶங்கராசார்ய ஸ்வாமகளின் உத்தரவின்ப அம் த த்தி ேயாக
தினங்களன் ெசய்யேவண் ய பாராயணங்கள் ற த்

ெவளியிடப்ப ம் அற க்ைக

காலம் என்ப ஸகல ெசயல்க க் ம் ஆதாரமா ம். “ப வத்ேத
பயிர்ெசய்” என்ற ஆன்ேறார் வாக்கிற்கிணங்க உரிய ேநரத்தில் ெசய்யப்ப ம்
ெசயல்க க் அதிக பலன் கிைடக்கிற .
காலத்தின் ெதாடர் ழற்சியில், நமக் சிரமங்கள் வரக் யைத அறவிக் ம்
க்ரஹ ந த்ராதிகளின் ய ேயாகங்க டன், நன்ைமகைள பன்மடங்
அளிக்கவல்ல நல்ேயாகங்க ம் ஏற்ப கின்றன. காலத்தின் இத்தைகய
ஸ ் மமான தன்ைமைய அற ந்த ஷகள் ஶாஸ்த்ரத்தின் லம் இைத
நமக் ேபாதித் அளப்பரிய அ க்ரஹத்ைத ெசய்தி க்கிறார்கள். வ ன்
காப்ேபானாக சிரமங்கள் வ ம் காலத்திற் பா காப் ெசய் ெகாள்ள ம்
நன்ைம பயக் ம் காலத்தில் யன் பகாரியங்கைளச் ெசய் மகிழ ம்
நமக் வழேகா ள்ளார்கள்.
அத்தைகய நல்ேயாகங்களில் கிழைமகள் மற் ம் ந த்ரங்களின் சில
ேசர்க்ைககள் அம் த த்தி ேயாகங்கள் எனப்ப கின்றன. அைவயாவன
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ஞாயி ஹஸ்தம், திங்கள் ம் க ர்ஷம், ெசவ்வாய் அச்வினி, தன்அ ஷம்,
வியாழன் சம், ெவள்ளி ேரவதி, சனி ேராஹணி என்பைவ.

ఆదితయ్హసేత్ గు పుషయ్యోగే బుధానురాధా శనిరోహిణీ చ|
సోమే చ సౌమయ్ం భృగురేవతీ చ భౌమాశివ్నీ చామృతసిదిధ్యోగాః||

இேத ச்ேலாகத்தில் సోమశర్వణాయ్మ என்ற பாடத்தின்ப திங்கள்
தி ேவாணம் ட சிறப்பான ேயாகமாக ேபாற்றப்ப கிற . இத்தைகய
ேயாகங்களில் ெசய்யப்ப ம் நற்காரியங்கள் நம்ைமக் காத் ேபாஷ ப்பதில்
வ ைம ம க்கைவயாகின்றன.
உதாஹரணமாக ேதவி அதர்வ ர்ஷத்தில் భౌమాశివ్నాయ్ం మహాదేవీసనిన్ధౌ
జపాత్వ్ మహామృతుయ్ం తరతి என் , அதாவ ெசவ்வா ம் அச்வினி ம் ம்
தினத்தில் பாராயணம் ெசய்தால் ேகாரமான மரணத்ைத ம் ெவல்லலாம்
என் ெசால்லப்ப கிற .
ஆகேவ இத்தைகய ரியம் ம ந்த தினங்களன் ழ்கண்ட ேத பரமான
பாராயணங்கைள ஆசாரத் டன் ஸம்ப்ரதாய ைறப்ப ெசய் ேலாக
ே மத்ைத ம் தன ே மத்ைத ம் ஸாதித் க்ெகாள் ம்ப
ஆசார்யபாதர்கள் ஆஜ்ஞாபிக்கிறார்கள்.

இயன்றவைர ழ்கண்ட அைனத் ல்கைள ம் பாராயணம்
ெசய்ய ம்.

ஒேர நாளில் ெசய்ய இயலாவி ல் அம் த த்தி தினத்தன்
ெதாடங்கிேயா அல்ல ம்ப ேயா இரண் அல்ல ன்
நாட்களாக ம் ெசய்யலாம்.

தின ம் ஸ்நானம் ஸந்த்யாவந்தனம் த ய நித்ய கர்மா ஷ்டானத்ைத
த்த பின் இதைன ெசய்ய ம்.
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பாராயணம் ெசய்யேவண் ய ல்கள்
1. ர்கா ஸப்தஶ
2. ல தா ஸஹஸ்ரநாமம்
3. ெஸௗந்தர்ய லஹ
4. மஹாபாரத விராட பர்வத்தில் உள்ள ர்கா ஸ் தி (இைணக்கப்பட் ள்ள )
5. அப்ைபய தரின் ர்கா சந்த்ரகலா ஸ் தி (இைணக்கப்பட் ள்ள )
6. மஹஷாஸ ர மர்தினி ஸ்ேதாத்ரம்
7. அபிராம அந்தாதி

ைநேவத்யம்: தயிர்சாதம்
ழ்க்கண்ட சங்கல்பம் ெசால் பாராயணம் ெசய் வ ம்,
தி வ ம் ெப மா ேகட் ெகாள்கிேறாம்.

Announcement regarding parayanam to be done on days of
Amritasiddhi Yoga as directed by Jagadguru Shri Kanchi

Kamakoti Peetadhipati Shri Shankara Vijayendra Sarasvati
Shankaracharya Swamigal

Time is the basis of all actions. As is well known, actions executed at the
proper time bear more fruit.
In the cyclic rotation of time, along with the bad combinations of grahas and
nakshatras that indicate the probability of upcoming difficulties, good com-
binations that grant benefits in multiples also arise. The sages who know
this subtle nature of time have done us immeasurable anugraham by telling
us about this via shastram. They have shown the way to protect ourselves
for times when difficulties may arise, and to attain happiness by making ef-
forts to do good deeds in beneficial times.
Among such good combinations are the Amrita Siddhi yogas of certain
weekdays and nakshatras. They are Sunday-Hasta, Monday-
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Mrigashirsha, Tuesday-Ashvini, Wednesday-Anuradha, Thursday-
Pushya, Friday-Revati, Saturday-Rohini.

ఆదితయ్హసేత్ గు పుషయ్యోగే బుధానురాధా శనిరోహిణీ చ|
సోమే చ సౌమయ్ం భృగురేవతీ చ భౌమాశివ్నీ చామృతసిదిధ్యోగాః||

As per the reading సోమశర్వణాయ్మ in the same verse, Monday-
Shravana is also praised as a special yoga. Good deeds performed on such
yogas become especially strong in protecting and nourishing us.
For instance, in Devi Atharvashirsha, it is said భౌమాశివ్నాయ్ం
మహాదేవీసనిన్ధౌ జపాత్వ్ మహామృతుయ్ం తరతి, that is, one can cross even a
gruesome death by doing parayanam when Tuesday and Ashvini join.
Therefore on these potent days, Shri Acharya Swamigal instructs to perform
the following Devi-related parayanas as per achara and tradition and
achieve both loka kshemam and one’s own kshemam.

• Do parayana of all texts given below as far as possible.

• If unable to do on a single day, it may be done by starting or finishing
on the day with Amrita Siddhi yoga.

• This is to be done after completing snanam, sandhyavandanam and
other nitya karmanushthanam.

Texts for parayanam
1. Durga Saptashati
2. Lalita Sahasranamam
3. Saundarya Lahari
4. Durga Stuti from Virata Parva of Mahabharata (see appendix)
5. Durga Chandrakala Stuti of Appayya Dikshitar (see appendix)
6. Mahishasura Mardini Stotram
7. Abhirami Anthathi (Tamil)
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Naivedyam: Dadhi-annam (curd rice)
Please do the parayanam with sankalpam as given below and receive the
Grace of Guru and Devi.

||సఙక్లప్ః||

మమోపాతత్ + పీర్తయ్రథ్ం భగవతాయ్ః జగదమాబ్యాః పర్సాదేన -
• ఇదానీం లోకే సరవ్తర్ పర్సృతసయ్ సాఙార్క్మిక-రోగ-విశేషసయ్ నిశేశ్షమ ఉ మ్లనారథ్మ,
• అసమ్ద-దేశీయానాం విదేశీయానాం చాపి సరేవ్షాం వాయ్ధి-భయ-నివృతత్య్రథ్ం,
• సఞాచ్ర-పర్తిషేధాత సఞాజ్తసయ్ భకారయ్-పర్తిబనధ్సయ్ ఉదోయ్గాది-పర్తిబనధ్సయ్

తజజ్నాయ్యాః ఆరిథ్క-దుఃసిథ్తేశచ్ పరిహారారథ్ం,
• సరేవ్షాం ధారిమ్క-అనుషాఠ్నానాం, మనిద్రాది భగవతః జా-ఉతస్వానాం చ

యథా రవ్ం శీఘర్మేవ పర్వృతత్య్రథ్మ,
• జనానాం దురివ్చార-నివృతిత్- రవ్క-సదివ్చార-అభివృదధ్య్రథ్ం,
• సా నాం ధారిమ్కాణాం చ ధైరయ్-విశావ్స-పుషిట్-సిదధ్య్రథ్మ, ఆధరిమ్క-శకీత్నాం

వినాశారథ్ం,
• తద-దావ్రా సరవ్లోక-కేష్మారథ్ం

దురాగ్సపత్శతీ-లలితాసహసర్నామ-సౌనద్రయ్లహరీ-విరాటపరవ్దురాగ్ త్తి-దురాగ్చనర్ద్కలా త్తి-
మహిషా రమరిద్నీసోత్తర్-అభిరామయ్నాత్దిసోత్తర్-పారాయణం కరిషేయ్ ।

S
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॥శారవ్రి-సంవతస్ర-అమృత-సిదిధ్-యోగ-దినాని॥
16-Jun-2020 భౌమాశివ్నీ-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
20-Jun-2020 శనిరోహిణీ-పుణయ్కాలః �12:00
28-Jun-2020 ఆదితయ్హసత్-పుణయ్కాలః 08:45 �
14-Jul-2020 భౌమాశివ్నీ-పుణయ్కాలః �14:05
26-Jul-2020 ఆదితయ్హసత్-పుణయ్కాలః �12:35
29-Jul-2020 బుధానురాధా-పుణయ్కాలః 08:31 �

03-Aug-2020 సోమశార్వణీ-పుణయ్కాలః 07:17 �
26-Aug-2020 బుధానురాధా-పుణయ్కాలః �13:02
31-Aug-2020 సోమశార్వణీ-పుణయ్కాలః �15:02
02-Oct-2020 భృగురేవతీ-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
30-Oct-2020 భృగురేవతీ-పుణయ్కాలః �14:55
25-Jan-2021 సోమమృగశీరష్-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
28-Jan-2021 గు పుషయ్-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
20-Feb-2021 శనిరోహిణీ-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
22-Feb-2021 సోమమృగశీరష్-పుణయ్కాలః �10:56
25-Feb-2021 గు పుషయ్-పుణయ్కాలః �13:16
16-Mar-2021 భౌమాశివ్నీ-పుణయ్కాలః రణ్మ అహః
20-Mar-2021 శనిరోహిణీ-పుణయ్కాలః �16:44
13-Apr-2021 భౌమాశివ్నీ-పుణయ్కాలః �14:18
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॥దురాగ్ త్తిః॥
వైశమాప్యన ఉవాచ

విరాటనగరం రమయ్ం గచఛ్మానో ధిషిఠ్రః|
అ త్వనమ్నసా దేవీం దురాగ్ం తిర్భువనేశవ్రీమ||1||

యశోదాగరభ్స భ్తాం నారాయణవరపిర్యామ|
ననద్గోపకులే జాతాం మఙగ్లాయ్ం కులవరధ్నీమ||2||

కంసవిదార్వణకరీమ రాణాం క్షయఙక్రీమ|
శిలాతటవినికిష్పాత్మాకాశం పర్తి గామినీమ||3||
వా దేవసయ్ భగినీం దివయ్మాలయ్వి షితామ|
దివాయ్మబ్రధరాం దేవీం ఖడగ్ఖేటకధరిణీమ||4||

భారావతరణే పుణేయ్ యే సమ్రనిత్ సదా శివామ|
తాన వై తారయసే పాపాతప్ఙేక్ గామివ దురబ్లామ||5||
సోత్తుం పర్చకర్మే యో వివిధైః సోత్తర్సమభ్వైః|
ఆమనత్ర్య్ దరశ్నాకాఙీక్ష్ రాజా దేవీం సహానుజః||6||

నమోఽ త్ వరదే కృషేణ్ కుమారి బర్హమ్చారిణి|
బాలారక్సదృశాకారే రణ్చనర్ద్నిభాననే||7||

చతు భ్జే చతురవ్కేత్ర్ పీనశోర్ణిపయోధరే|
మ రపిచఛ్వలయే కే రాఙగ్దధారిణి||8||

భాసి దేవి యథా పదామ్ నారాయణపరిగర్హః|
సవ్ పం బర్హమ్చరయ్ం చ విశదం తవ ఖేచరి||9||
కృషణ్చఛ్విసమా కృషాణ్ సఙక్రష్ణసమాననా|
బిభర్తీ విపులౌ బా శకర్ధవ్జసముచర్ఛ్యౌ||10||

పాతీర్ చ పఙక్జీ ఘణీట్ సతరీ వి దాధ్ చ యా భువి|
పాశం ధనురమ్హాచకర్ం వివిధానాయ్ ధాని చ||11||

కుణడ్లాభాయ్ం రాణ్భాయ్ం కరాణ్భాయ్ం చ వి షితా|
చనర్ద్విసప్రిధ్నా దేవి ముఖేన తవ్ం విరాజసే||12||
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ముకుటేన విచితేర్ణ కేశబనేధ్న శోభినా|
భుజఙాగ్భోగవాసేన శోర్ణి తేర్ణ రాజతా||13||

విభార్జసే చాబదేధ్న భోగేనేవేహ మనద్రః|
ధవ్జేన శిఖిపిచాఛ్నాముచిర్ఛ్తేన విరాజసే||14||

కౌమారం వర్తమాసాథ్య తిర్దివం పావితం తవ్యా|
తేన తవ్ం త్యసే దేవి తిర్దశైః జయ్సేఽపి చ||15||

తైరలోకయ్రక్షణారాథ్య మహిషా రనాశిని|
పర్సనాన్ మే రశేర్షేఠ్ దయాం కు శివా భవ||16||

జయా తవ్ం విజయా చైవ సఙార్గ్మే చ జయపర్దా|
మమాపి విజయం దేహి వరదా తవ్ం చ సామర్ప్తమ||17||

వినేధ్య్ చైవ నగశేర్షేఠ్ తవ సాథ్నం హి శాశవ్తమ|
కాలి కాలి మహాకాలి శీధుమాంసప పిర్యే||18||

కృతానుయాతార్ తైసత్వ్ం వరదా కామచారిణీ|
భారావతారే యే చ తావ్ం సంసమ్రిషయ్నిత్ మానవాః||19||
పర్ణమనిత్ చ యే తావ్ం హి పర్భాతే తు నరా భువి|
న తేషాం దురల్భం కిఞిచ్తుప్తర్తో ధనతోపి వా||20||

దురాగ్తాత్రయసే దురేగ్ తత తవ్ం దురాగ్ సమ్ృతా జనైః|
కానాత్రేషవ్వసనాన్నాం మగాన్నాం చ మహారణ్వే|
ద య్భిరావ్ ని దాధ్నాం తవ్ం గతిః పరమా నృణామ||21||

జలపర్తరణే చైవ కానాత్రేషవ్టవీ చ|
యే సమ్రనిత్ మహాదేవి న చ సీదనిత్ తే నరాః||22||

తవ్ం కీరిత్ః శీర్రధ్ృతిః సిదిధ్రీర్హ్రివ్దాయ్ సనత్తిరమ్తిః|
సనాధ్య్ రాతిర్ః పర్భా నిదార్ జోయ్తాస్న్ కానిత్ః క్షమా దయా||23||

నృణాం చ బనధ్నం మోహం పుతర్నాశం ధనక్షయమ|
వాయ్ధిం మృతుయ్ం భయం చైవ జితా నాశయిషయ్సి||24||
సోఽహం రాజాయ్తప్రిభర్షట్ః శరణం తావ్ం పర్పనన్వాన|
పర్ణతశచ్ యథా రాధ్న్ తవ దేవి రేశవ్రి||25||
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తార్హి మాం పదమ్పతార్కిష్ సతేయ్ సతాయ్ భవసవ్ నః|
శరణం భవ మే దురేగ్ శరణేయ్ భకత్వతస్లే||26||

ఏవం త్తా హి సా దేవీ దరశ్యామాస పాణడ్వమ|
ఉపగమయ్ తు రాజానమిదం వచనమబర్వీత||27||

దే య్వాచ
శృణు రాజనమ్హాబాహో మదీయం వచనం పర్భో|
భవిషయ్తయ్చిరాదేవ సఙార్గ్మే విజయసత్వ||28||

మమ పర్సాదానిన్రిజ్తయ్ హతావ్ కౌరవవాహినీమ|
రాజయ్ం నిషక్ణట్కం కృతావ్ భోక్షయ్సే మేదినీం పునః||29||

భార్తృభిః సహితో రాజనీర్ప్తిం పార్పస్య్సి పుషక్లామ|
మతర్ప్సాదాచచ్ తే సౌఖయ్మారోగయ్ం చ భవిషయ్తి||30||

యే చ సఙీక్రత్యిషయ్నిత్ లోకే విగతకలమ్షాః|
తేషాం తుషాట్ పర్దాసాయ్మి రాజయ్మా రవ్పుః తమ||31||

పర్వాసే నగరే వాఽపి సఙార్గ్మే శ సఙక్టే|
అటవాయ్ం దురగ్కానాత్రే సాగరే గహనే గిరౌ||32||

యే సమ్రిషయ్నిత్ మాం రాజన యథాఽహం భవతా సమ్ృతా|
న తేషాం దురల్భం కిఞిచ్దసిమ్న లోకే భవిషయ్తి||33||

ఇదం సోత్తర్వరం భకాత్య్ శృణుయాదావ్ పఠేత వా|
తసయ్ సరావ్ణి కారాయ్ణి సిదిధ్ం యాసయ్నిత్ పాణడ్వాః||34||

మతర్ప్సాదాచచ్ వః సరావ్నివ్రాటనగరే సిథ్తాన|
న పర్జాఞ్సయ్నిత్ కురవో నరా వా తనిన్వాసినః||35||

ఇతుయ్కాత్వ్ వరదా దేవీ ధిషిఠ్రమరినద్మమ|
రకాష్ం కృతావ్ చ పా డ్నాం తతైరవానత్రధీయత||36||

॥ఇతి శీర్మనమ్హాభారతే విరాటపరవ్ణి పాణడ్వపర్వేశపరవ్ణి అషట్మోఽధాయ్యః॥
SSS
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॥దురాగ్చనర్ద్కలా త్తిః॥
వేధోహరీశవ్ర త్తాయ్ం విహరీత్ర్ం వినధ్య్ ధరే।

హరపార్ణేశవ్రీం వనేద్ హనీత్ర్ం విబుధవిదివ్షామ ॥1॥
అభయ్రథ్నేన సరసీ హసమభ్వసయ్

తయ్కోత్వ్దితా భగవదకిష్పిధానలీలామ।
విశేవ్శవ్రీ విపదపాకరణే పురసాత్త

మాతా మమా త్ మధుకైటభయోరిన్హనీత్ర్ ॥2॥
పార్ఙిన్రజ్రే నిహితైరిన్జశకిత్లేశైః

ఏకీభవదిభ్ దితాఽఖిలలోకగుపైత్య్।
సమప్నన్శసత్రనికరా చ తదా ధసైథ్ః

మాతా మమా త్ మహిషానత్కరీ పురసాత్త ॥3॥
పార్లేయశైలతనయాతనుకానిత్సమప్త-
కోశోదితా కువలయచఛ్విచా దేహా।
నారాయణీ నమదభీపిస్తకలప్వలీల్
పీర్తిమావహతు మభ్ని మభ్హనీత్ర్ ॥4॥

విశేవ్శవ్రీతి మహిషానత్కరీతి యసాయ్ః
నారాయణీతయ్పి చ నామభిరఙిక్తాని।

కాత్ని పఙక్జభువా చ రరిష్భిశచ్
దృషాట్ని పావకముఖైశచ్ శివాం భజే తామ ॥5॥

ఉతప్తిత్దైతయ్హననసత్వనాతమ్కాని
సంరక్షకాణయ్ఖిల తహితాయ యసాయ్ః।

కాత్నయ్శేషనిగమానత్విదః పఠనిత్
తాం విశవ్మాతరమజసర్మభిషట్వీమి ॥6॥
యే వైపర్చితత్పున తిథ్త మభ్ముఖైయ్ః
దురిభ్క్షఘోరసమయేన చ కారితా ।
ఆవిషక్ృతాసిత్జగదారిత్ పభేదాః

తైరమిబ్కా సమభిరక్షతు మాం విపదభ్య్ః ॥7॥
కత్ం యదీయమరవినద్భవాదిదృషట్మ
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ఆవరత్య్ దేవయ్నుపదం రథః సమాధిః।
దావ్వపయ్వాపతురభీషట్మననయ్లభయ్ం

తామాదిదేవత ణీం పర్ణమామి రాధ్న్ ॥8॥
మాహిషమ్తీతనుభవం చ ం చ హనుత్మ

ఆవిషక్ృతైరిన్జరసాదవతారభేదైః।
అషాట్దశాహతనవాహతకోటిసంఖైయ్ః

అమాబ్ సదా సమభిరక్షతు మాం విపదభ్య్ః ॥9॥
ఏతచచ్రితర్మఖిలం లిఖితం హి యసాయ్ః
స ప్జితం సదన ఏవ నివేశితం వా।
దురగ్ం చ తారయతి దుసత్రమపయ్శేషం

శేర్యః పర్యచఛ్తి చ సరవ్ముమాం భజే తామ ॥10॥
య ప్జన త్తినమసక్ృతిభిరభ్వనిత్

పీర్తాః పితామహరమేశహరాసత్రయోఽపి।
తేషామపి సవ్కగుణైరద్దతీ వ ంషి

తామీశవ్రసయ్ త ణీం శరణం పర్పదేయ్ ॥11॥
కానాత్రమధయ్దృఢలగన్తయాఽవసనాన్ః
మగాన్శచ్ వారిధిజలే రిపుభిశచ్ దాధ్ః।
యసాయ్ః పర్పదయ్ చరణౌ విపదసత్రనిత్

సా మే సదాఽ త్ హృది సరవ్జగతస్వితీర్ ॥12॥
బనేధ్ వధే మహతి మృతుయ్భయే పర్సకేత్
వితత్క్షయే చ వివిధే య మహోపతాపే।

యతాప్ద జనమిహ పర్తికారమా ః
సా మే సమసత్జననీ శరణం భవానీ ॥13॥

బాణా రపర్హితపనన్గబనధ్మోక్షః
తదాబ్ దరప్దలనాదుషయా చ యోగః।

పార్దుయ్మిన్నా తమలభయ్త యతర్ప్సాదాత
సా మే శివా సకలమపయ్ భం కిష్ణోతు ॥14॥
పాపః పులసత్య్తనయః పున తిథ్తో మామ
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అదాయ్పి హ త్మయమాగత ఇతుయ్దీతమ।
యతేస్వనేన భయమినిద్రయాఽవ తం

తామాదిదేవత ణీం శరణం గతోఽసిమ్ ॥15॥
యద ధాయ్నజం ఖమవాపయ్మననత్పుణైయ్ః

సాకాష్తత్మచుయ్తపరిగర్హమాశవ్వాపుః।
గోపాఙగ్నాః కిల యదరచ్నపుణయ్మాతార్ః
సా మే సదా భగవతీ భవతు పర్సనాన్ ॥16॥
రాతిర్ం పర్పదయ్ ఇతి మనత్ర్విదః పర్పనాన్న
ఉదోబ్ధయ్ మృతయ్వధిమనయ్ఫలైః పర్లోభయ్।

బుదాధ్వ్ చ తదివ్ముఖతాం పర్తనం నయనీత్ం
ఆకాశమాదిజననీం జగతాం భజే తామ ॥17॥
దేశకాలే దుషేట్ దురాగ్చనర్ద్కలా త్తిః।

సనధ్య్యోరనుసనేధ్యా సరావ్పదివ్నివృతత్యే ॥18॥
॥ఇతి శీర్దురాగ్చనర్ద్కలా త్తిః స ప్రాణ్॥

S
కాయేన వాచా మనసేనిర్ద్యైరావ్

బుద ధాయ్ఽఽతమ్నా వా పర్కృతేః సవ్భావాత|
కరోమి యదయ్త సకలం పరసైమ్

నారాయణాయేతి సమరప్యామి||
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