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Introduction 

Sahasra linga puja is predominantly done in Andhra Pradesh.  Due to this reason, procedures 

for this puja are not available in any other language.  This document was created for the 

benefit of devotees who do not know Telugu. 

 

In this first version of this document, the core stotrams, and related material have been 

included. When time permits, location of each set of shiva lingams will be included.  Since 

pictures have to be carefully drawn, it might take some time.  Pictures describing the layout 

are available and readable by devotees of all native languages.  For the above mentioned 

reasons, pictures of the layout for each step (aavaranam) are not included in this version. 

 

This layout (kalpam) of 1116 shiva lingams is present in Tanguturu, near Ongole, Prakasham 

District, AP’s shiva temple. 

 

If readers feel the need to contribute for the effort of the author, they may feel free to 

contribute to one of the following organizations: 

 

1. Omkarananda Ashram Himalayas: http://www.omkarananda-ashram.org/ - they have 

created Sanskrit 2003 font used in this document.  It has a pleasing look and follows 

current Devanagiri writing and printing style. 

 

2. Swami Paramarthananda Ashram in Madras/Chennai: 

http://www.vedantavidyarthisangha.org/, 

 

3. Swami Omkarananda http://vedaneri.org/AboutSSO.aspx, or  

 

4. Any money other organizations that care for the poor people as the readers feel fit. 

 

This document like any other is bound to have mistakes – please feel free to report the 

changes needed and comments to mravichandran @ hotmail. Com.  

 

  

http://vedaneri.org/AboutSSO.aspx
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परू्वाङ्ग पजूव 
पूर्वाङ्ग पूजव procedures are present in all books and hence it will be presented in future version of this 

document.   

गणपति पजूव 

कलश पजूव 

भ ूसकू्तम् । 

शंख पजूव। 

नवद ब्रह्म पजूव। 
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Kalpam – Layout 
 

This layout is presented in an expanded view for reference. 
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प्रधवन पजूव 
 

In each step (आर्रणम)्, puja is being done to a set of shiva lingams.  The location of those shiva 

lingams are indicated schematically in the original texts. They will be included in future versions of 

this document.  For the time being, readers are encouraged to use the kalpams presented in the 

previous chapter. 

प्रथमवर्रणम ्- अष्टतदग्पवलकवाः 

लशरलस गुरु ियं संपजू्य । गं गुरुभ्यो नमाः, पं परम गरुुभ्यो नमाः, पं परमषे्टी गरुुभ्यो नमाः,  

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम ्देतहम ेशंभो प्रथमवर्रणवचानम्।  

Prathama avaranam consists of 8 directional gods (अष्टतदग्पवलकवाः); offerings are made starting from the 

eastern side and progressing in the clockwise direction. 
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Above veda mantras were scanned from Maha Rudra Yagna (pp. 37-40) 

इति तदक्पवल बीज मंिैाः आर्वह्य पूजयिे् । दयवब्ध ेिवतह संसवर दखुवनवम् शरणवथीणवम्।  

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव सम्ािे िुभ्यम् प्रथमवर्रणवचानम।् 
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तििीयवर्रणम ्– िवदशवतदत्वाः  

Twelve Adityas – 1 each in cardinal direction and 2 each in inter-cardinal direction or corner form 

the second avaranam.  Following mantras are a part of सूयानमस्कवर पूर्वाङ्ग पूजव – pp. 144-145 of 

Taittriya Mantrakosha: of Ramakrishna Mission (2009). 

 

 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो तििीयवर्रणवचानम्।  

1. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः - ऊँ ह्रवम ्। उद्न्नद् तमिमहाः । ह्रवम् ऊँ तमिवय नमाः ।  

2. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रीम् । आरोहन्नतु्तरवं तदर्म ्। ह्रीम् ऊँ रर्ये नमाः । 

3. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ हं्र । हृद्रोगं मम सूया । हं्र ऊँ सयूवाय नमाः । 

4. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रैं । हररमवणञ्च नवशय । ह्रैं ऊँ भवनर्े नमाः । 

5. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रौ ं। शुकेषु हररमवणम् । ह्रौ ंऊँ खगवय नमाः । 
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6. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्राः । रोपणवकवसु दध्मलस । ह्राः ऊँ पूष्ण ेनमाः । 

7. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रवम् । अथो हवररद्रर्ेष ुमे । ह्रवम् ऊँ तहरण्यगभवाय नमाः । 

8. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रीम् । हररमवणतन्नदध्मलस। ह्रीम् ऊँ मरीचये नमाः । 

9. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ हं्र । उदगवदयमवतदत्ाः। हं्र ऊँ आतदत्वय नमाः । 

10. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रैं । तर्रे्श्न सहसव सह । ह्रैं ऊँ सतर्िे नमाः । 

11. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्रौ ं। तिषनं्त मम रन्धयन ्। ह्रौ ंऊँ अकवाय नमाः । 

12. ऊँ भूभार्सु्सर्ाः – ऊँ ह्राः । मो अहं तिषिो रथम् । ह्राः ऊँ भवस्करवय नमाः 

एिैाः नवम-अलभमंि-बीजैश्च िवदशवतदत्वन ्स्थवपतयत्वव पूजयेि ्। अभीष्ट लसतदं्ध मे देतह शरणवगि र््सलल भक्तयव 

तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्तििीयवर्रणवचानम् । 

ििृीयवर्रणम ्– तिशलूललङ्गवतन 

There are 3 lingams in each cardinal (E, S, W, and N) and inter-cardinal direction (SE, SW, NW, and 

NE) totaling 24 (3 * 8) and following mantras should be repeated for each direction. 
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समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो ििृीयवर्रणवचानम्। अष्टतदक्ष ुब्रह्मव-तर्ष्ण-ुमहेर्श्रवाः। 

1. ऊँ नमाः लशर्वय - ऊँ अं मंिम् 

 

ऊँ नमाः लशर्वय - ऊँ अं सतृष्टकिे ब्रह्मणे नमाः । ब्रह्मवणम् आर्वहयवतम । 

2. ऊँ नमाः लशर्वय – ऊँ उं मंिम् 

इदं तर्ष्ण ुतर्ाचरमेमे िेधव तनदधे पदम।् समूढमस्यपवग््सुरे । Could not reproduce it as per the text.  

ऊँ नमाः लशर्वय – ऊँ उं स्थस्थिीकिे तर्ष्णर्े नमाः । तर्ष्णुमवर्वहयवतम । 

3. ऊँ नमाः लशर्वय – ऊँ मं मंिम् 
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ऊँ नमाः लशर्वय – ऊँ मं लयकिे रुद्रवय नमाः । रुद्रमवर्वहयवतम । 

एरं् अष्टतदक्ष ुआर्वह्य पूजयिे् ।  

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्ििृीयवर्रणवचानम ्। 

चिथुवार्रणम ्– िवण्डर्मिूायाः 

Four hundred shiva lingams around the kalpam represent the tanadaveshwaras. 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो चिुथवार्रणवचानम।् 

 

 

श्रीरुद्रम् जपिे् । इति रुद्रमन्त्रैाः चिशु्शि िवण्डरे्र्श्रवन् आर्वह्य षोडशोपचवरवलण कुयवाि् । 

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्चिुर्थ्वार्रणवचानम् । 
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पंचमवर्रणम ्– अष्ट बिेवलवाः 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो पंचमवर्रणवचानम्। 

चिुिवारवलण मध्यस्थस्थि अष्ट बेिवलवाः- two in each cardinal direction entrance (E, S, W, and N). 

 

1. East  अं अतिमखु-बेिवलवय नमाः, प्रें प्रेि र्वहन-बेिवलवय नमाः 

2. South  दुं दूंरवक्षस-बेिवलवय नमाः,  उं उग्र मुख-बेिवलवय नमाः 

3. West  ज्ववम् ज्ववलवमुलख-बेिवलवय नमाः, रंु रुद्र-बेिवलवय नमाः  

4. North  रमेो ंरमेोध रूप बिेवलवय नमाः, मं मन्त्र मुख बिेवलवय नमाः 

इति अष्ट बीज नवमवलभाः अष्ट बेिवलवन् आर्वह्य पजूयेि ्। 

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्पंचमवर्रणवचानम् । 

षष्ठमवर्वरणम ्– चिरु्देवाः 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो षष्ठमवर्रणवचानम्। 
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चिुतदाक्ष ुबिेवल ललङ्गस्य अधो भवग ेचिुर्ेदवाः । 

 

Mahavakyas for the 4 vedas will be presented in the next revision. 

1. अिीमीळे... । ऋग्वेदं आर्वहयवतम (East) 

2. इषे... ।यजुर्ेदं आर्वहयवतम (South) 

3. अि आयवतह... । सवमर्ेदं आर्वहयवतम (West) 

4. शन्नो देतर्...। अथर्ार्ेदं आर्वहयवतम (North) 

एिैाः मंिैाःचिुर्देवन् आर्वह्य पूजयिे् ।अभीष्ट लसतदं्ध मे देतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्तेदिम ्िुभ्यम् 

षष्ट्यवर्रणवचानम ्। 

सप्तमवर्वरणम ्–षोडश ललङ्गवतन 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो सप्तमवर्रणवचानम।् 

चिुिवारेष ुउभय पवर्श्ािवाःषोडश िवरपवलकवाः । 

Four lingams in each cardinal direction:  Start at the N/E side of the entrance and go clockwise. 
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1. ऋग्वेदमय पूर्ािवरे (E) गं गणशेिवरपवलकवय नमाः, गं गणेशपत्न्ैाः नमाः, सं्क स्कन्दिवरपवलकवय नमाः, 

सं्क स्कन्दपत्न्ैाः नमाः । 

2. यजुर्ेदमय दलक्षणिवरे (S) बं बलेर्श्रिवरपवलकवय नमाः, बं बलेशपत्न्ैाः नमाः, पं्र प्रबलिवरपवलकवय नमाः, 

पं्र प्रबलशपत्न्ैाः नमाः । 

3. सवमर्ेदवय पलश्चमिवरे (W) चं चण्डीशिवरपवलकवय नमाः, चं चण्डीशपत्न्ैाः नमाः, पं्र चण्डीशिवरपवलकवय 

नमाः, पं्र चण्डीशपत्न्ैाः नमाः 

4. अथर्ार्देवय उत्तरिवरे (N) नं नन्दीर्श्र िवरपवलकवय नमाः,  नं नन्दीर्श्रपत्न्ैाः नमाः, मं 

महवकवलेर्श्रिवरपवलकवय नमाः, मं महवकवलरे्श्रपत्न्ैाः नमाः 

एिैाः िवरपवलक-नवमबीजैाः आर्वह्य पूजयिे् ।अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िभु्यम् 

सप्तमवर्रणवचानम् । 



mravichandran@hotmail.com    Winter 2019-20 

Sahasralinga puja 15 version 2.0 

अष्टवमवर्रणवचानम ्– पत्नीसमिे अष्टमिूायाः 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो अष्टवमवर्रणवचानम ्। 

Two shiva lingams each at two door jambs of cardinal directions (E, S, W, and N). Start at the NE 2 

shiva lingams and go clockwise. 

 

 

1. (भू-पुरवन्तर (ईशवनपूर्ा)) सहस्रवलण सहस्रशो, िेषवगं... िन्मलस, भं भर्वय नमाः, भं भर्वन्यै नमाः। 

2. (पूर्वािेय) अस्थिन्महत्णा... भर्व अलध, िषेवगं... िन्मलस, शं शर्वाय नमाः, शं शर्ास्य पत्न्ैाः नमाः। 

3. (आिेय-यम) नीलग्रीर्वाः ...क्षमवचरवाः, िेषवगं...िन्मलस, ईं ईशवनवय नमाः, ईं ईशवन्यै नमाः । 

4. (यम-तनऋति) नीलग्रीर्वाः ...उपलश्रिवाः, िेषवगं... िन्मलस, पं पशुपिये नमाः, पं पशुपत्न्ैाः नमाः । 

5. (तनऋति-र्रुण) ये र्ृक्षेष ु... तर्लोतहिवाः, िषेवगं... िन्मलस, रंु रुद्रवय नमाः, रंु रुद्रवन्यै नमाः । 

6. (र्रुण-र्वयु) ये भूिवनवमलधपियोाः ... कपतदानाः, िेषवगं... िन्मलस, उं उग्रवय नमाः, उं उग्रवन्यै नमाः। 
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7. (र्वय-कुबेर) ये अन्नषेु ... जनवन्, िेषवगं... िन्मलस, भं भीमवय नमाः, भं भीमरे्श्यै नमाः । 

8. (कुबेर-ईशवन) ये पथव ं... यवु्यधाः, िषेवगं... िन्मलस, मं महि ेनमाः, मं महत्पत्न् ैनमाः । 

इति नवम मंि बीजैाः पलत्नसतहिम् अष्ट मिूीनवर्वह्य पूजयेि् । अभीष्ट लसतदं्ध मे देतह शरणवगि र््सलल भक्तयव 

तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्अष्टमवर्रणवचानम् । 

नर्मवर्रणम ्– पञ्च तरं्श ललङ्गवतन 

समृण्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो नर्मवर्रणवचानम् । 

प्रवक् – तर्तदक्षशु्च - पञ्चतरं्श ललङ्गवतन, महवललङ्गस्य उपररिले प्रवगवरभ्याः 
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1. सद्ोजविं...भर्ोद्भर्वय नमाः, पलश्चमे (नं) सद्ोजविवय नमाः 

2. र्वमदेर्वय..मनोन्मयवय नमाः, उत्तरे (मं) र्वमदेर्वय नमाः 

3. अघोरेभ्यो...रुद्ररूपेभ्याः, दलक्षणे (लशं) अघोरवय नमाः 

4. ित्पुरुषवय ...प्रचोदयवि् , पूर्े (रं्) ित्पुरुषवय नमाः 

5. ईशवन... सदवलशर्ोम ्, मधे्य (यं) ईशवनवय नमाः 

अनने प्रकवरेण पञ्च तदक्ष ुप्रत्ेकं प्रत्कंे आर्वह्य पजूयिे् । अभीष्ट लसतदं्ध मे देतह शरणवगि र््सलल भक्तयव 

तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्नर्मवर्रणवचानम् । 

दशमवर्रणम ्– सप्त तदक्ष ुअष्टवर्सनू ्(56 ललङ्गवतन) (1 of 7) 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो दशमवर्रणवचानम् । 

प्रवक् तदशवि् सप्ततदक्षनू् अष्टर्सून् (Starting from east, 8 vasus in 7 directions = 56 lingams). आदौ प्रवच्वं 

तदलश अष्टर्सर्ाः। 
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1. ऊँ गणवनवं... सीदसवदनम ्। ित्पुरुषवय ...प्रचोदयवि् । ऊँ गं गणपिय ेगणपतिमवर्वहयवतम । 

2. ऊँ क्ी ंग्री ंर्ीरभद्र जय जय स्ववहव । 

3. ऊँ ित्पुरुषवय तर्द्महे चरमेिणु्डवय धीमतह िन्नो नन्दी प्रचोदयवि् । नं नलन्दकेर्श्रमवर्वहयवतम । 

4. क्षेिस्य पति .. दृशे । ऊँ ऐ ंह्री ंश्री ंफं फट् फवं फ  ंह्री ंश्री ंभं भरैर्वय नमाः, भैरर्म् आर्वहयवतम । 

5. नमो अस्तु सपेभ्यो ये के च पृलथर्ीमनुु॑ । ये अन्तररु॑के्ष ये तदतर् िेभ्यु॑: सपेभ्यो नमाःु॑।ित्पुरुषवय तर्द्महे 

महवसेनवय धीमतह िन्नो षण्मुख प्रचोदयवि् । ऊँ ह्री ंश्री ंसं सुब्रमण्यवय र्ैरी धैयाम् चलवय नमाः। सं 

सुब्रमण्यवय नमाः। सुब्रमण्यमवर्वहयवतम । 

6. जविर्देसे ... दरुरिवSत्तिाः।दुं दगुवाय नमाः। दगुवामवर्वहयवतम । 

7. आयङ्गौ र्ृलि... प्रयश्द्ररु्ाः। ऊँ रमे  ंहं्र हं्र ह्री ंह्री ंह्री ंदलक्षण कवललके रमे  ंरमे  ंरमे  ंहं्र हं्र हं्र ह्री ंह्री ंह्री ंस्ववहव 

। कं कवलीम् आर्वहयवतम। 

8. ऊँ ित्पुरुषवय तर्द्महे तर्द्वर्वसवय धीमतह िन्नो दलक्षणवमूिाये प्रचोदयवि्। श्री दलक्षणवमूिीरूपम् लशं लशर्म् 

आर्वहयवतम। 
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तर्घ्नेर्श्रं र्ीरभदं्र नलन्दकेशं च भैरर्म् सुब्रमणं्य दगुवाम् महवकवलीम् लशर्वत्मवनम ्इति पुष्पवञ्जलिललाः । 

दशमवर्रणम ्– नवगवष्टर्सर्ाः (2 of 7) 

 

ऊँ ऐ ंऐरवर्िवय नमाः । पुं  पुण्डरीकवय नमाः। रं् र्वमनवय नमाः । कंु कुमदुवय नमाः। 

अं अञ्जलिनवय नमाः। पुं  पषु्पदन्तवय नमाः। सं सवर्ाभौमवय नमाः। सुं  सुप्रिीकवय नमाः। 

इति तदक्गज बीजैाः आर्वह्य पूजयिे् ।  

ऐरवर्िाः पुण्डरीको र्वमनाः कुमुदो अञ्जलिनाः पुष्पदन्ताः सवर्ाभौमाः सुप्रिीकाः अष्ट तदग्गजवाः इति पजूयेि।् 
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दशमवर्रणम ्– अष्ट लसद्धयाः (3 of 7) 

 

1. अं अलणमव लसध्यैाः नमाः। अलणमव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

2. मं मतहमव लसध्यैाः नमाः। मतहमव लसतदं्ध आर्वहयवतम 

3. गं गररमव लसध्यैाः नमाः। गररमव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

4. लं लतघमव लसधै्याः नमाः। लतघमव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

5. पं प्रवतप्त लसध्यैाः नमाः। प्रवतप्तमव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

6. रं् प्रवकवम्य लसध्यैाः नमाः। प्रवकवम्यव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

7. ईं ईलशिव लसध्यैाः नमाः। ईलशिव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

8. रं् र्लशत्व लसध्यैाः नमाः। र्लशत्वव लसतदं्ध आर्वहयवतम । 

इति लसतद्ध बीज मंिैाः आर्वह्य पूजयिे् ।  

अलणमव मतहमव चैर् गररमव लतघमव िथव प्रवतप्ताः प्रवकवम्यव ईलशत्वम ्र्लशत्वम् च एिैाः अष्ट लसद्धयाः। इति 

पुष्पवञ्जलिललाः। 
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दशमवर्रणम ्– अष्ट शक्तयाः (4 of 7) 

नैऋत्व तदशी शतक्ताः अष्ट र्सर्ाः 

 

1. नं नन्दवयै नमाः । नन्दवं आर्वहयवतम । 

2. सुं  सभुद्रवय नमाः। सभुद्रवम ्आर्वहयवतम । 

3. तरं् तर्जयवयै नमाः । तर्जयवम् आर्वहयवतम । 

4. चं चस्थण्डकवयै नमाः । चस्थण्डकवम् आर्वहयवतम । 

5. कं कवललकवय ैनमाः । कवललकवम् आर्वहयवतम । 

6. लशं लशर्वयै नमाः । लशर्वम् आर्वहयवतम । 

7. मं मतहष्य ैनमाः । मतहषीम ्आर्वहयवतम । 

8. तनं तनत्कल्यवण्य ैनमाः । तनत्कल्यवणी ंआर्वहयवतम । 

नन्दव सुभद्रव चस्थण्डकव कवललकव लशर्व मतहषी तनत्कल्यवणी च इत्ष्ट शक्तयाः इति पुष्पवञ्जलिललाः। 
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दशमवर्रणम ्- अष्ट मविकृव र्सर्ाः (5 of 7)  

दशमवर्रण प्रिीच्व ंअष्टमविृकव। 

 

1. ऊँ आं ब्रवह्म्ैाः नमाः । ब्रवह्मीम् आर्वहयवतम । 

2. ऊँ ईं मवहेर्श्यैाः नमाः । मवहेर्श्रीम् आर्वहयवतम । 

3. ऊँ ऊं लक्ष्म्ैाः नमाः । लक्ष्मीम् आर्वहयवतम । 

4. ऊँ ऋं कौमवयैाः नमाः । कौमवरीम् आर्वहयवतम । 

5. ऊँ ऌं रै्ष्णव्यैाः नमाः । र्षै्णर्ीम् आर्वहयवतम । 

6. ऊँ ऐ ंर्वरवह्यैाः नमाः । र्वरवहीम् आर्वहयवतम । 

7. ऊँ औ ंइन्द्रवण्यैाः नमाः । इन्द्रवणीम् आर्वहयवतम । 

8. ऊँ आं चवमुण्डवयै नमाः । चवमुण्डीम् आर्वहयवतम । 

दीघा स्वर बीजैाः आर्वह्य पजूयेि् । ब्रवह्मी मवहेर्श्री लक्ष्मी कौमवरी र्ैष्णर्ी िथव र्वरवही इन्द्रवणी चवमुण्डव च अष्ट 

मविृकवाः । 
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दशमवर्रणम ्- अष्ट र्सर्: (6 of 7) 

र्वयव्यवम् मरुि ्तदलश अष्टर्सून ्

 

1. अं अनलवय नमाः । अनलम् आर्वहयवतम। 

2. अं अतनलवय नमाः। अतनलम् आर्वहयवतम । 

3. पं प्रत्ूषवय नमाः । प्रत्षूम ्आर्वहयवतम ।  

4. पं्र प्रभवसवय नमाः । प्रभवसम् आर्वहयवतम । 

5. सं सोमवय नमाः । सोमम ्आर्वहयवतम । 

6. अं अध्वरवय नमाः।अध्वरम ्आर्वहयवतम ।   

7. धुं  ध्ररु्वय नमाः। ध्ररु्म् आर्वहयवतम । 

8. अं अद्भ-्यो नमाः । अपाः आर्वहयवतम । 

इति नवम बीज मन्त्रैाः आर्वह्य पूजयिे् । 

अनलवतनल प्रत्षू प्रभवस सोम अध्वराः ध्ररु् अपाः अष्ट र्सुलभाः पररक तिािाः इति पुष्पवञ्जलिललाः । 
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दशमवर्रणम ्– अष्ट भरैर् र्सर्वाः (7 of 7) 

 

1. अं अलसिवङ्ग भरैर्वय नमाः । अलसिवङ्ग भैरर्म ्आर्वहयवतम। 

2. इं रुद्र भरैर्वय नमाः । रुद्र भैरर्म् आर्वहयवतम। 

3. उं चन्द भैरर्वय नमाः । चन्द भरैर्म् आर्वहयवतम। 

4. ऋं रमेोध भरैर्वय नमाः । रमेोध भैरर्म् आर्वहयवतम। 

5. उं उन्मि भैरर्वय नमाः । उन्मि भैरर्म् आर्वहयवतम। 

6. एं कल्प भरैर्वय नमाः । कल्प भैरर्म ्आर्वहयवतम। 

7. ओ ंभीषण भैरर्वय नमाः । भीषण भैरर्म् आर्वहयवतम। भीषण means terrific, frightening, or 

dreadful. 

8. अं संहवर भरैर्वय नमाः । संहवर भैरर्म ्आर्वहयवतम। 

ह्रस्व मविृकव स्वर बीजैाः आर्वह्य पूजयिे् । अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्

दशमवर्रणवचानम ्। 
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एकवदश आर्रणम ्– नर्ग्रहवाः 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो एकवदशवर्रणवचानम ्। 

ईशवने तदलश नर्ग्रहवाः नर्ललङ्गवतन 

 

1. ऊँ आसत्ने रजसव... । रर्ये नमाः । रतर्म् आर्वहयवतम। 

2. ऊँ आ्वयस्व... । चन्द्रग्रहवय नमाः। चन्द्रग्रहम् आर्वहयवतम । 

3. ऊँ अतिमूाधवा...। अङ्गवरकग्रहवय नमाः। अङ्गवरकग्रहम् आर्वहयवतम । 

4. ऊँ उद्बधु्यस्वविे...। बुधग्रहवय नमाः। बुधग्रहम ्आर्वहयवतम ।  

5. ऊँ बृहस्पिे... । बृहस्पतिग्रहवय नमाः। बृहस्पतिग्रहम् आर्वहयवतम । 

6. ऊँ प्रर्श्शुरमेवय ...। शुरमेग्रहवय नमाः। शुरमेग्रहम् आर्वहयवतम । 

7. ऊँ शन्नो देतर्...। शनैश्चरग्रहवय नमाः। शनैश्चरग्रहम् आर्वहयवतम । 

8. ऊँ कयव नलश्चि ...। रवहुग्रहवय नमाः। रवहुग्रहम् आर्वहयवतम । 

9. ऊँ केिङृु्कण्र्न्न...। केिुग्रहवय नमाः। केिुग्रहम् आर्वहयवतम ।  
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इति मन्त्रैाः आर्वह्य पजूयेि ्। अभीष्ट लसतदं्ध मे देतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम ्िुभ्यम् 

एकवदशवर्रणवचानम ्। 

िवदशवर्रणम ्– सप्त पर्ािवाः (1 of 4) 

महवललङ्गस्य चिुाः पवर्श्ास्थ – पर्ािेभ्यो नदीभ्यो ऋतषभ्यो सवगरेभ्याः – सप्त सप्त ललङ्गवतन । 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो िवदश आर्रणवचानम ्। 

प्रथमे गणेश नवगवन् धवररि सप्त पर्ािवाः 

 

 

1. तहं तहमर्िे नमाः । तहमर्न्तम् आर्वहयवतम । 

2. तनं तनषधय ेनमाः । तनषधम ्आर्वहयवतम । 

3. तरं् तर्न्ध्यवय नमाः । तर्न्ध्यम् आर्वहयवतम । 

4. मं मवल्यर्िे नमाः । मवल्यर्न्तम् आर्वहयवतम । 

5. पं पररयविकवय नमाः । पररयविकम् आर्वहयवतम । 
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6. गं गन्धमवदनये नमाः । गन्धमवदनम ्आर्वहयवतम । 

7. हें हेमकूटवय नमाः । हेमकूटम् आर्वहयवतम । 

इति नवम बीज मंिैाः आर्वह्य पूजयिे् ।  

तहमर्वन् तनषध मवल्यर्वन् पररयविकाः गन्धमवदन-हेमकूटवदयाः नगवाः। इति पुष्पवञ्जलिललाः ।  

िवदशवर्रणम ्–गंगवतद सप्त नद्वाः (2 of 4) 

गणेश ग्रहमध्यस्थ गंगवतद सप्त नद्वाः 

 

1. गं गंगवयै नमाः । गंगवं आर्वहयवतम 

2. यं यमुनवयै नमाः । यमुनव ंआर्वहयवतम 

3. गो ंगोदवर्यै नमाः । गोदवर्री ंआर्वहयवतम 

4. सं सरस्वतै् नमाः । सरस्विीम् आर्वहयवतम 

5. नं नमादवयै नमाः । नमादवम् आर्वहयवतम ।  

6. लसं लसन्धरे् नमाः । लसनु्धम् आर्वहयवतम । 

7. कवं कवर्ेयै नमाः । कवर्रेीम ्आर्वहयवतम 
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िवदशवर्रणम ्– सप्तऋषयाः (3 of 4) 

शतक्त लसद्ध मध्यस्थ सप्तऋषयाः 

 

1. कश्यप सर्ालोकवदयाः सर्ा शवस्त्रवथा कोतर्दाः आत्म योगबलेनैर् सतृष्ट स्थस्थत्वन्त कवरकाः । कं कश्यपवय 

नमाः। कश्यपम् आर्वहयवतम । 

2. अतिहोिरिं शवन्तम् सदव व्रि परवयणम् । सत्कमा तनरिम् शवन्तम ्अचायिे् अतिम ्अव्ययम ्। अं अत्र्य े

नमाः। अतिं आर्वहयवतम ।  

3. जतटलं िपसव लसदं्ध यज्ञ सिूवक्षर धवररणम ्कमण्डल ुधरम ्तनत्म् भरिजम् निो िृिम्। भं भरर्िवजवय 

नमाः । भरर्िवजम् आर्वहयवतम ।  

4. कृष्णवलजनधरम् देर्म् सदण्ड पररदवनकम् दभापवलणम ्जटवजूटम् तर्र्श्वतमिम् सनविनम् । तरं् तर्र्श्वतमिवय 

नमाः। तर्र्श्वतमिम् आर्वहयवतम ।  

5. योगवड्य सर्ाभूिवनवम् अन्नदवन रिस्सदव अतहल्यवयवाः पति श्रीमवन ्गौिमाः सर्ापवर्नाः । गं गौिमवय नमाः 

। गौिमं आर्वहयवतम । 
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6. अक्षसूिधरम ्देर्म् ऋतषणवमवतदनम् प्रभुम् दभापवलणम ्जटवजूटम् महविेजस्थस्वनम ्भजे । जं जमद्गन्यै 

(check) नमाः। जमतद्गनम् आर्वहयवतम । 

7. लशर्ध्यवन रथम ्शवन्तम् तिदशैाः अतप पूलजिम ्ब्रह्मसनूम् महवत्मवनम ्र्लसष्टम ्पूजयेि् यत्पदवाः । रं् 

र्लसष्टवय नमाः। र्लसष्टम ्आर्वहयवतम ।  

कश्यपो अति भरिवज तर्र्श्वतमिो अथ गौिमाः जमद्गतन र्लसष्टवश्च सप्तैि ेऋषयस्तदव। इति पषु्पवञ्जलिललाः। 

िवदशवर्रणम ्– (4 of 4) – सप्त सवगरवाः 

समुद्रवय र्युनवय लसन्धूनवम् पिये नमाः नदीनवम ्सर्वासवम् तपिे जुहुि तर्र्श्कमाण ेतर्र्श् होम इत्का म ्हतर्ाः  

 

1. लं लर्णसमदु्रवय नमाः 

2. इं ईक्षसुमुद्रवय नमाः 

3. सुं  सरुसमुद्रवय नमाः 

4. सं सतपासमुद्रवय नमाः 
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5. दं दलधसमुद्रवय नमाः 

6. क्षी ंक्षीरसमुद्रवय नमाः 

7. सुं  सधुोदकसमुद्रवय नमाः 

इति पूजयेि् । लर्ण ईक्ष ुसुर सतपा दलध क्षीर उदकवणार्वाः शुद्धोदकश्च समुद्रश्च सप्ताैः इति जलवणार्वाः। 

इति सरे्भ्योाःनद्भ-्योाः ऋतषभ्यो सवगरेभ्यो नमाः षोढशोपचवरम् कुयवाि् । 

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्िवदशवर्रणवचानम ्। 

ियोदशवर्रणम ्– महवललङ्गस्य र्वमपवर्श्ािवाः षट् िवरक ललङ्गवतन  

 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो ियोदशवर्रणवचानम ्। 

1. र्णवाध्यवत्मक ऊँकवरवय नमाः । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पूजयवतम । 

2. पवदवध्यवत्मक नकवरवय नमाः । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पजूयवतम । 

3. मन्त्रवध्यवत्मक मकवरवय नमाः  । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पूजयवतम । 

4. भुर्नवध्यवत्मक लशकवरवय नमाः । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पूजयवतम । 
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5. ित्ववध्यवत्मक र्कवरवय नमाः । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पजूयवतम । 

6. कवलवध्यवत्मक यकवरवय नमाः । आर्वहयवतम । स्थवपयवतम । पूजयवतम । 

इति षडवक्षर मूत्ै आर्वह्य पूजयेि ्।  नमाः िीर्थ्वाय... प्रर्वह्यवय च। इति पषु्पवञ्जलिललाः । 

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्ियोदशवर्रणवचानम् । 

चिदुाशवर्रणम ्– महवललङ्गस्य र्वमपक्ष पवरे्श् गंगव गौरर िौललङ्गौ 

 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो चिुदाशवर्रणवचानम् । 

चिुभुाजवम् तिनेिवम् च सर्वाभरण भूतषिव ंस्वणाकुम्भस्थस्तथवं भोजव ंर्रद अभय धवररणीम्। 

रे्श्िर्स्त्र परीधवनगम् मकु्तवहवर तर्भतूषिवं । सपु्रसन्नवम् सुर्दनवम् सुसवलधन ससुङ्गिवम् ।। 

सुपर्वालिि भूपीठवम् सुगन्धवम् सुमनोहरवम् ध्यवयेद्भवगीरथी गंगवम ्ललङ्गमधे्य िु संिरेि् ।  

गं गंगवम् आर्वहयवतम । 

गौरी तममवय ... परमे व्योमन् । गौ ंगौरीम् आर्वहयवतम । इति आर्वह्य पूजयिे् । 
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अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्चिुदाशवर्रणवचानम् । 

पञ्चदाशवर्रणम ्– महवललङ्गस्य दलक्षणभवग ेएकवदशललङ्गवतन 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो पञ्चदाशवर्रणवचानम् । 

 

1. नमाः सोमवय च रुद्रवय च । ऊँ ऊँ र्ीरभद्रवय नमाः 

2. नमस्तवम्रवय चवरुणवय च । ऊँ ह्री ंशम्भर्े नमाः 

3. नमाः शङ्गवय च पशुपिये च। ऊँ नं तगरीशवय नमाः 

4. नम उग्रवय च भीमवय च । ऊँ मो ंअजवय नमाः 

5. नमो अगे्रर्धवय च दरेूर्धवय च । ऊँ भं एकपवदवय नमाः 

6. नमो हन्त्र ेच हनीयसे च । ऊँ गं अतहबुाध्न्यायवय नमाः 

7. नमो र्ृक्षेभ्यो हररकेशेभ्यो । ऊँ रं् तपनवतकने नमाः 

8. नमस्तवरवय । ऊँ िें भूधरवय नमाः 

9. नमश्शम्भर् ेच मयोभर्े च । ऊँ रंु तदशवम ्पिय ेनमाः 
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10. नमाः शङ्करवय च मयस्करवय च । ऊं द्रवं तर्शवम् पिये नमाः 

11. नमाः लशर्वय च लशर्िरवय च । ऊँ यं स्थवनर्े नमाः 

इति एकवदश रुद्रललङ्गवन् आर्वह्य पूजयिे ्

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्पञ्चदाशवर्रणवचानम् । 

षोडशवर्रणम ्– महवललङ्गस्य दलक्षणभवग ेएक ललङ्ग दलक्षणवमतूिााः 

 

 

समृन्मये महेशवन परवमृि रसतप्रय अनुज्ञवम् देतहम ेशंभो षोडशवर्रणवचानम ्। 

स्फतटकरलजि र्णाम ्मौतक्तक म् अक्षमवलवम ्अमिृकलश तर्द्वम् ज्ञवन मुद्रवम ्करवब्ैाः । 

दधिु स मृगकक्षीम् चन्द्रचूडम् तिनेिम् तितर्ध तर्तर्ध भूषन्तम् दलक्षणवमतूिामीडे ।। 

ओ ंनमाः भगर्ि ेदलक्षणवमूिाये मह्यम् मधेवम् प्रज्ञव ंप्रयच्छ स्ववहव᳚᳚ । 
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दलक्षणवमिूाये नमाः दलक्षणवमूतिाम ्आर्वहयवतम । इति आर्वह्य षोडशोपचवरम् कुयवाि् । 

अभीष्ट लसतदं्ध म ेदेतह शरणवगि र््सलल भक्तयव तनर्ेतदिम् िुभ्यम ्षोडशवर्रणवचानम् । 

एिि् षोडशवर्रण मध्य ेर्वसुदेर्वतद पीठ शतक्त देर्िवभ्यो नमाः । 

िन्मधे्य पञ्चकोण लसंहवसनवय नमाः । 

िि पवदेषु लं ब्रह्मणे नमाः । रं् तर्ष्णर् ेनमाः । रंु रुद्रवय नमाः । यं लशर्वय नमाः । हं सदवलशर्वय नमाः । 

िन्मधे्य सद्ोजविवतद पञ्चमखु देर्िवभ्यो नमाः । िि तिकोण पीठवय नमाः। कोणेषु इच्छवशतक्त ज्ञवनशतक्त तरमेयव 

शतक्तभ्यो नमाः । 

िन्मधे्य –  

सं सूयामण्डलवय नमाः । सयूामण्डलवलधपिय ेब्रह्मणे नमाः । 

सं सोममण्डलवय नमाः । सोममण्डलवलधपिय ेतर्ष्णर्े नमाः । 

रं अतिमण्डलवय नमाः । अतिमण्डलवलधपिय ेरुद्रवय नमाः । 

िस्योपरर नर्रत्न रलचि लसंहवसनवय नमाः । लसंहवसनोपरर चन्द्रकलयव सह पञ्चशीिोधर चिुष्शि पवलथार् ललङ्ग 

स्वरूप लशर्श्वत्मक उमवपिये ईर्श्रवय नमाः । इति पुष्पवञ्जलिललाः । 

ध्यवनम ् 

मूले कल्पद्र ुमधे्य धिृ कनकतनभवम् चवरु पद्मवसनस्थवम् । र्वमवङ्गवरूढ गौरीम् तनतबड-कुच भरवभोग गवढोपगूढम्। 

सर्वालङ्कवर दीप्तवम् र्रपरश ुमृगवभीति हस्तम ्तिनेिम ्। र्ने्द बवलेन्द ुमौलळम् गजर्दन गुहवस्थिष्ट पवरं्श् महेशम ्। 

इति पुष्पवञ्जलिललाः। ििाः प्रवणप्रतिष्ठवम् कुयवाि् । 

अस्य श्री षट् तरं्लशि ्उत्तर षट् शि ललङे्गन षोडशवर्रण सतहि पञ्चवसीि ्उत्तर चिशु्शि पवथीर्ललङ्ग स्वरूप 

उमवपवथीर्रे्श्र देर्िव प्रवण प्रतिष्ठ महवमन्त्रस्य ब्रह्म तर्ष्णु महेर्श्र ऋषयाः । 

ऋग्यजुसवामवथर्वालण छन्दवन्सी चैिन्य स्वरूपवलण प्रवणशतक्ताः परवदेर्िवाः । आं बीजम् । ह्री ंशतक्ताः । रमेो ंक लकम् 

। मम सवंगवर्रण सतहि उमव पवथीर्ेर्श्र देर्िवाः प्रवण प्रतिष्ठ लसद्ध-्यथ ेजपे तर्तनयोगाः । 

करन्यवसाः 

ऊँ अं कं खं गं घं ङं पृलथतर्रवपस्तेजाः र्वयुरवकवशवत्मन ेआं अङु्गष्ठवभ्यवम् नम् । 

ऊँ इं चं छं जं झं ञं शब्दस्वरूपरस गन्धवत्मन ेईं िजानीभ्यवम् नमाः । 
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ऊँ उं टं ठं डं ढं णँ त्वक् चक्षशु्श्रोि लजवागवग्रवत्मने ऊं मध्यवमवभ्यवम् नमाः । 

ऊँ एं िं थं दं धं नं र्वक् पवलण पवदपवयूपस्थवत्मने ऐ ंअनवतमकवभ्यवम् नमाः । 

ऊँ ओ ंपं फं बं भं मं र्चनवतद तर्सगवानन्दवत्मन ेऔ ंकतनतष्ठकवभ्यवम् नमाः । 

ऊँ अं यं रं लं रं् मनोबतुद्ध लचत्त अहंकवर ज्ञवनवत्मने अाः करिलकरपषृ्ठवभ्यवम् नमाः । 

हृदयवतद न्यवसाः 

ऊँ अं कं खं गं घं ङं पलृथतर्रवपस्तेजाः र्वयरुवकवशवत्मन ेआं हृदयवय नमाः । 

ऊँ इं चं छं जं झं ञं शब्दस्वरूपरस गन्धवत्मन ेईं लशरसे स्ववहव  । 

ऊँ उं टं ठं डं ढं णँ त्वक् चक्षशु्श्रोि लजवागवग्रवत्मने ऊं लशखवयै र्षट् । 

ऊँ एं िं थं दं धं नं र्वक् पवलण पवदपवयूपस्थवत्मने ऐ ंकर्चवय हंु । 

ऊँ ओ ंपं फं बं भं मं र्चनवतद तर्सगवानन्दवत्मन ेऔ ंनेिियवय र्ौषट् । 

ऊँ अं यं रं लं रं् मनोबतुद्ध लचत्त अहंकवर ज्ञवनवत्मने अाः अस्त्रवय फट्  । भूभार्सु्सर्रोतमति तदग्बन्धाः । 

ध्यवनम ्

असनुीि े(अनुनीिे) पुनरिवसु चक्षाुः प्रवण तमह नो  धतेह भोगम् ज्योक् पश्येम सयूा-मुच्चरन्तमनुमिे मृळयव 

नस्स्वस्थस्त ।।  

अमृिम् र्ै प्रवणवाः अमृिमवपाः प्रवणवनेर् यथवस्थ उपवागयेि् । check this. 

आं ह्री ंरमेो ंयं रं लं रं् शं षं सं हं कं्ष उमवपवथीर्ेर्श्रवय प्रवण मम प्रवणवाः । 

आं ह्री ंरमेो ंयं रं लं रं् शं षं सं हं कं्ष उमवपवथीर्ेर्श्रवय प्रवण मम प्रवणवाःजीर् मम जीर्वाः । 

आं ह्री ंरमेो ंयं रं लं रं् शं षं सं हं कं्ष उमवपवथीर्ेर्श्रवय प्रवण मम प्रवणवाःजीर् मम जीर्स्थस्थिवाः । 

आं ह्री ंरमेो ंयं रं लं रं् शं षं सं हं कं्ष उमवपवथीर्ेर्श्रवय प्रवण मम प्रवणवाःजीर् मम जीर्स्थस्थिवाः । 

त्वक् मनस ्चक्षशु्श्रोि लजवागव घ्रवण र्वक् पवलण पवद पवयपूस्थवतद सर्ेलन्द्रयवलण सर्ाित्ववतन इर्वगत् सखंु लचरं 

तिष्ठन्तु स्ववहव । 

देहो देर्वलवयो प्रोक्तो जीर्ो सनविनाः । त्जेि ्अज्ञवन तनमवाल्यम् सोSहम् भवरे्न पूजयेि ्। 

चैिन्य प्रर्शेाः 



mravichandran@hotmail.com    Winter 2019-20 

Sahasralinga puja 36 version 2.0 

मस्तके -  अं अमिृ कलवय नमाः । आं मवनधव कलवय नमाः । इं पषू कलवय नमाः । ईं िुतष्ठकलवय नमाः ।  

ललवटे – उं पुतष्ठ कलवय नमाः । ऊं रति कलवय नमाः । ऋं धृति कलवय नमाः । ऋऋं शलशलण कलवय नमाः । 

चक्षाुः – लुं  चलन्द्रक कलवय नमाः । लूं  शवस्थन्त कलवय नमाः। एं ज्योत्स्न कलवय नमाः । ऐ ंश्रीरूप कलवय नमाः। 

नवलसकवयवं -  ऊँ प्रीति कलवय नमाः। औ ंअङ्गद कलवय नमाः।अं पूणा कलवय नमाः । आं पूणवामृि कलवय नमाः ।  

आ्वस्व ... संगि े। 

कणायोाः – कं भं ितपनी कलवय नमाः । खं बं िवतपनी कलवय नमाः । गं फं धूम्र कलवय नमाः । घं पं मवरीलच 

कलवय नमाः ।  

र्के्त्र -  जं नं ज्ववललनी कलवय नमाः । छं दं रुलचर कलवय नमाः । छं दं सुषुं नव कलवय नमाः । जं दं भोगदव 

कलवय नमाः । 

बववागो -  जं िं तर्र्श् कलवय नमाः । ञं णं बोलधनी कलवय नमाः । टं धं धवररणी कलवय नमाः । ठं दं क्षम कलवय 

नमाः ।  आसत्ेन रजसव... तर्पश्यन् । इति सूया कलवाः । 

हृदय े– प्रवण र्वयु कलवय नमाः। व्यवन र्वयु कलवय नमाः। अपवन र्वयु कलवय नमाः। उदवन र्वयु कलवय नमाः। 

नवभौ - समवनव र्वयु कलवय नमाः। नवग र्वयु कलवय नमाः। कूमा र्वयु कलवय नमाः। कृकर र्वयु कलवय नमाः। 

कवम तनतमत्ते र्वय ुकलवय नमाः। धनन्जय र्वयु कलवय नमाः। 

 

इति र्वयु कलवाः । 

कवमतनतमत्त े– यं ज्ञवनमय धूम्रवलचा कलवय नमाः।रं िजेोमय ऊषम कलवय नमाः। 

आधवरे – लं ज्ववललनी कलवय नमाः।रं् ज्ववललतन कलवय नमाः।सं तर्श्भलूलतङ्गने कलवय नमाः। शं सुश्री कलवय 

नमाः।  

पवदकेु -  सं सुरूप ेकलवय नमाः। हं कतपल कलवय नमाः। ळं हव्यर्वह कलवय नमाः। कं्ष कव्यर्वह कलवय नमाः।  

अतिमीळे... । इति अतिकलवाः। 
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मङ्गल आरति  

मन्त्रम ् 

आर्वतहिो भर् । स्थवतपिो भर् । सतन्नतहिो भर् । सतन्नरुद्धो भर् । अर्कुस्थििो भर् । सुप्रीिो भर् । सुप्रसन्नो 

भर् । सुमुखो भर् । र्रदो भर् । प्रसीद । प्रसीद ।  
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