
��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ 
 

 
 

��ೕ ��ೕಮ� 
ಎ.�.ಭ���ೕ�ಾಂತ �ಾ�� ಪ�ಭು�ಾದ  
ಇ�ಾ�� ನ �ಾ�ಪಕ ಆ�ಾಯ� ರವರ 

�ೂೕಧ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� 
 

ಈ �ಾಗ�ದ�� ಪ�ಸ�ಕವನು� ಇ�ಾ�� �ಂಗಳ��ನ ಭಕ�ರು �ದ�ಪ���ಾ�� 
 



 

��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 

��ೕ ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತದ ಪ��ೕಜನಗಳ� 
 
೧. ಮ�ಯ�� ಅ�ಾರ�ಾದ  ಸಂಪತು�, �ಮ��ಯನು� ಪ��� ಮತು� ಅ�ಾಲ ಮರಣ�ಂದ �ಾ�ಾ�.  
 
ಭ��ೂ�ೕತ�ರ ಪ��ಾಣವ� ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ಆಚರ�ಯ ಮಹತ��ವನು� �ವ���,  
 
ನ �ೌ�ಾ�ಗ�  ನ �ೖಧವ�ಂ  
ನ ತಸ� ಕಲ�ೂೕ ಗೃ�ೕ  
ಸಂತ�ೕರ��ೕಗಶ�  
ನ ಪಶ�� ಯ�ಾಲಯಂ  
 
ಸಂಪ�ೕ��ಾ� ಯಃ ಕು�ಾ��  
ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ��ೕ ವ�ತಂ  
���ೕ��ತ ಫಲ�ಾ���ಃ  
ಸಪ� ಜನ�ಸು �ಾಯ�ೕ 
 
�ೖಸು� ಭ�ಾ� ನ�ೖಃ ��ೕ�ಃ  
���ೕ�ಾ ಉ��ೕ��ಾ  
�ೕ�ಾಂ �ಷು� ಪ�ಸನ� �ಾ��  
�ಷು� �ೂೕಕಶ� �ಾಶ��ಾಃ  
 
ಜ�ಾ�ಷ��ಯನು� ಆಚ�ಸುವ ಮ�ಯು ಎಲ�    �ೕ�ಯ 
ಅ�ಾವ, ಜಗಳ ಮತು� ��ಾದಗ�ಂದ �ಾಗೂ     �ಾಳ 
ಸಂ�ಾ�ಯ �ಾ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗುತ��. �ಾ�ಾದರೂ ಅ�ಾನ�ಂದ ಕೂಡ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು        
ಉಪ�ಾಸವನು� �ೖ�ೂಂಡ�, ಆಗ ಕೂಡ ಕೃಷ�ನು ಅವರ ಎಲ� ಅ�ೕ�ಗಳನು� ಈ�ೕ�ಸು�ಾ��. ಇನು� ��ೕ�, ಭ��            
ಮತು� ಸ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೂಂಡು ಜ�ಾ�ಷ��ಯನು� ಆಚ�ಸುವವರ ಬ�� �ೕಳ�ವ��ಾದರೂ ಏನು? ಅಂತಹ         
ಭಕ�ರನು� ಕು�ತಂ� ಪ�ಸನ��ಾಗುವ ��ೕ ಕೃಷ�ನು ಅವ�� ತನ� ಅ�ೌ�ಕ �ೂೕಕದ�� �� �ೕಡುವ ಕೃ� �ೂೕರು�ಾ��.  
 
 

 
 
 
೨. ಇಪ�ತು� �ೂೕ� ಏ�ಾದ�ಗಳ ಆಚರ�� ಸಮ�ಾದ ಫಲವನು� ಪ���. 
  
ಬ�ಹ� �ೖವತ� ಪ��ಾಣವ� �ೕಳ�ತ��, 
  

ಏ�ಾದ�ೕ�ಾಂ �ಶಂತ�ಃ �ೂೕ�ೂ�ೕ �ಾಃ 
ಪ��ೕ���ಾ �ಾ�ೕ ಜ�ಾ�ಷ��ೕ ತು�ಾ�ಃ 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
ಒಂದು ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತವನು� ಆಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಇಪ�ತು� �ೂೕ� ಏ�ಾದ�ೕ ವ�ತಗಳ ಆಚರ��ಂದ ಲ�ಸುವ 
ಫಲ�� ಸ�ಾನ�ಾದ ಫಲವನು� ಪ�ಯಬಹುದು. 
  
೩. ಎಲ� ಪ�ಯತ�ಗಳ��ಯೂ ಯಶಸು� ಮತು� ಮರಣದ ಸಮಯದ��  ��ೕ ಕೃಷ�ನ �ನಪ� ಖ�ತ.  
 
ಸ�ಂದ ಪ��ಾಣವ� �ೕಳ�ತ��,  
 

ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತಂ �ೕ �ೖ 
ಪ�ಕುವ�ಂ� ನ�ೂೕತ�ಮಃ 
�ಾರಯಂ� ಚ ���ೕಂದ� 
ಲ��ೕ��ೕ�ಾಂ ಸ�ಾ ��ರ 

 
ಸ�ರಣಂ �ಾಸು�ೕವಸ� 

ಮೃತು��ಾ�ೕ �ಾ�ೕನು�� 
�ದ��ಂ� ಸವ� �ಾ�ಾ�� 

ಕೃ�ೕ ಕೃ�ಾ�ಷ�� ವ��ೕ 
 
ಎಲ� ಬಂಧು ಬಳಗದವರನು� �ೕ���ೂಂಡು ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತವನು� ಆಚ�ಸುವ ಮ�ಯ�� ಅದೃಷ� �ೕವ�          
ಲ��ೕ�ೕ�ಯು �ಾ�ಸು�ಾ��. ಅಂತಹ ಜನರನು� ಅತು�ತ�ಮ ಸುಸಂಸ��ತ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��.       
ಜ�ಾ�ಷ��ಯನು� ಆಚ�ಸುವ ವ���ಯ ಎಲ� ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಯಶಸ�ನು� ಪ�ಯುತ�� ಮತು� ಅವನ ಮರಣ          
ಸಮಯದ�� ಕೃಷ�ನ �ನಪ� ಖ�ತ.  
 
 
 
 
 
 

ಜ�ಾ�ಷ��  ವ�ತವನು� �ೕ� ಆಚ�ಸುವ�ದು? 
  
ಎ. �ಳ�ನ ಕತ�ವ�ಗಳ� (�ಾ�ಥಃ ಕೃತ�) - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 

 
 
೧. ಜ�ಾ�ಷ�� �ನದಂದು �ಳ�ನ �ಾವ, ಬ�ಹ� ಮುಹೂತ�ದ��  ಏಳ�ೕಕು. (ಸೂ�ೕ�ದಯ�� ಒಂದೂವ� 
ಗಂ� �ದಲು)  
೨. ಏಳ��ಾಗ ಆ�ಾ���ಕ ಗುರುಗ�� �ಾ�ಥ��ಯನು� ಪ�ಸಲು ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��,  
 
ನಮ ಓಂ �ಷು� �ಾ�ಾಯ ಕೃಷ� ��ೕ�ಾ�ಯ ಭೂತ� 
��ೕಮ� ಭ���ೕ�ಾಂತ �ಾ��� ಇ� �ಾ�� 
ನಮ�� �ಾರಸ�� �ೕ�ೕ �ೌರ �ಾ� ಪ��ಾ�� 
����ೕಷ ಶೂನ��ಾ� �ಾ�ಾ�ತ� �ೕಶ �ಾ��  
 
ಅನಂತರ ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಮಂತ� ಪ�ಸ�ೕಕು. 
 
 
೩. ಅನಂತರ �ಾ�ನ �ಾಡ�ೕಕು. ಅನಂತರ �ೕಹವನು� �ಲಕ�ಂದ ಅಲಂಕ���ೂಳ��ೕಕು. (ಅನುಬಂಧ ೨ ನು� 
�ೂೕ�)  
�ಲಕ �ಾರ�� ���ೕವನು� �ೂೕ� -  https://youtu.be/2sA95baglRo 
 
 
�. ಮಂತ� �ಾ�ನ (ಮ�ಾ ಮಂತ� ಜಪ) - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
ಈ �ನದಂದು ಎಷು� �ಾ� �ಾಧ���ೕ ಅಷು� �ಾ� ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಮ�ಾ ಮಂತ�ವನು� ಜ�ಸ�ೕಕು.  
 
ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಹ�ೕ ಕೃಷ�, ಕೃಷ� ಕೃಷ� ಹ�ೕ ಹ�ೕ | ಹ�ೕ �ಾಮ ಹ�ೕ �ಾಮ, �ಾಮ �ಾಮ ಹ�ೕ ಹ�ೕ || 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
ಇದನು� ೧೦೮ �ಾ� ಜ��ದ� ಅದು ಒಂದು ಸುತು� ಆಗುತ��. ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಮ�ಾ ಮಂತ�ವನು� ಒಂದು ಸುತು� 
ಜ�ಸಲು ೭ �ಂದ ೮ ��ಷಗಳ� �ೕ�ಾಗುತ��. ಪ�� �ನ ೧೬ ಸುತು� ಹ�ೕ ಕೃಷ ಮ�ಾ ಮಂತ�ವನು� ಜ�ಸ�ೕ�ಂದು 
��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರು ಭಕ��� ��ಾರಸು �ಾ��ಾ��.  
 
�ಾ�ಾಗ ಜ�ಸ�ೕಕು : ಇ�ೕ �ನ.  
 
�. ಕೃಷ�ನನು� ಸ��ಸುವ�ದು (ಕೃಷ� ಸ�ರಣ) - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
ಧಮ�ಗ�ಂಥಗಳ�� �ವ��ರುವ �ೕ��ೕತ�ಮ ಪರಮ ಪ�ರುಷ ��ೕ ಕೃಷ�ನನು� ಕು�ತ �ೖಭವಗಳನು� �ಾಲು� ಅ�ಕೃತ           
ಸಂಪ��ಾಯಗಳ�� �ಾವ��ಾದ�ೂಂದ�� �ೕ�ದ �ೕಗ� ಆ�ಾಯ��ಂದ �ೕಳ�ೕಕು. ��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರು        
(ಬ�ಹ��ಂದ ಇ�ದು ಬಂ�ರುವ ಮಧ� �ೌ�ೕಯ ಸಂಪ��ಾಯದ ಆ�ಾಯ�ರು) ಕೃಷ� ಪ�ಸ�ಕವನು� (�ಾಗವತ          
ಪ��ಾಣದ ೧೦�ಯ ಸ�ಂಧದ �ಾ�ಾಂಶ) ಬ���ಾ��. ಇದು ಕೃಷ�ನನು� ಕು�ತಂ� �ವರಗಳನು� �ೕಡುತ��. ಭಕ�ರು           
ಇಂದು ��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರ ಕೃಷ� ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದಬಹುದು. ಮುಖ��ಾ� ��ೕ ಕೃಷ� ಅವ�ಾರವನು� ವ��ಸುವ           
ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� ಭಕ�ರು ಓದಬಹುದು. ಭಕ�ರು ಭಗವ��ೕ��ಂದಲೂ ಓದಬಹುದು.  
 
ಭಕ�ರು, ��ೕಮ� �ಾಗವತದ ದಶಮ ಸ�ಂಧ ಅಥ�ಾ ��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರು ಬ��ರುವ ಕೃಷ�, �ೕ��ೕತ�ಮ ಪರಮ            
ಪ�ರುಷ ಎನು�ವ ಪ�ಸ�ಕದ �ದಲ ಮೂರು ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� ಓ� ಅಥ�ಾ �ೕ�. 
 
�ಾ�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೕಕು? - �ನದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ��. 
 
�. ಉಪ�ಾಸ  - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು ಉಪ�ಾಸ ಇರ�ೕಕು. ಮಧ��ಾ��ಯವ�� ಉಪ�ಾಸ�ರುವ�ದು ಒ��ಯದು ಮತು�       
ಅನುಕಲ��ೂಂ�� (ಹಣು� ಮತು� �ಾಲು) ಉಪ�ಾಸವನು� ಅಂತ��ೂ�ಸಬಹುದು. �ಾನ�ಗಳ�, �ೕ��, ಮತು�         
��ೕತ ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ಸ�ಾರದು.  
 
ಈ �ಳ� �ೂ��ರುವ �ೂ�ೕಕವನು� �ಾ�� �ಮ� ಉಪ�ಾಸವನು� ಆರಂ��,  
 
�ಾಸು�ೕವಂ ಸಮು��ಶ�  
ಸವ� �ಾಪ ಪ��ಾಂತ�ೕ 
ಉಪ�ಾಸಂ ಕ��ಾ��  
ಕೃ�ಾ��ಾ��ಂ ನ�ಾಷ�ಹಂ  
 
``�ೕವಲ ಭಗವಂತನನು� ಪ�ಸನ��ೂ�ಸಲು, ಅವನ ��ೕಮವನು� �ೕಡಲು ಮತು� ಎಲ� �ಾಪ ಪ�����ಗಳನು�          
��ಾ���ೂಳ�ಲು �ಾನು ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು ಈ ಉಪ�ಾಸವನು� �ೖ�ೂಳ����ರು�." 
 
ಉಪ�ಾಸದ ��ಧ ಮಟ�ಗಳ� : 
 
ಕ�ಮ ಸಂ�� ಉಪ�ಾಸದ �ಧಗಳ�  �ವರ 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
೧. ಸಂಪ�ಣ� �ೕವ� ಸಂಪ�ಣ� ಉಪ�ಾಸ �ಾಡ�ೕ�ಂದು 

��ಾರಸು� �ಾಡ�ಾ��. �ೕವ� �ಾನ�ಗಳ�, ಹಣು� , �ಾಲು 
ಮತು� ಜಲವನು� ವ��ಸ�ೕಕು. 

  
೨. ಜಲ �ಾತ� �ೕ� ���ರುವ ಮಟ�ದ��  ಉಪ�ಾಸವನು� 

�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� �ೕವ� �ೕರನು� 
��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 

  
೩. ಹಣು�, �ಾಲು �ೕ� ���ರುವ ಮಟ�ದ��  ಉಪ�ಾಸವನು�  

�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ�� ಹಣು� ಮತು� �ಾಲನು�  
��ೕಕ�ಸಬಹುದು.  

 
ಗಮ�� :  ಉಪ�ಾಸ ಅಂತ��ೂ�ಸುವ ಸಮಯ - ಮಧ��ಾ�� ಆರ�ಯ ಅನಂತರ, ೧೨ ಗಂ��ಾದ �ೕ�, 
�ಾನ�ವಲ�ದ ಪ��ಾದ�ಂದ ಉಪ�ಾಸವನು� ಅಂತ��ೂ�ಸ�ೕಕು. ��ೕ ಕೃಷ��� �ೂೕಗ ಅಥ�ಾ �ೖ�ೕದ��ಂದು 
ಅ���ದ� �ಾನ� ಮ�ಾ ಪ��ಾದವನು� ಮರು �ನ ��ೕಕ�ಸಬಹುದು.  
 
�ಾ�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೕಕು : ಇ�ೕ �ನ. 
 
 
 
 
 
ಇ. ಚರಣ ��� (��ೕ ಕೃಷ�ನ ಚರಣ ಕಮಲವನು� ರೂ�ಸುವ�ದು) - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 

 
 
ಓಂ ತ� ��ೂ�ೕಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸ�ಾ 
ಪಶ�ಂ� ಸುರ�ೕ ��ೕವ ಚ�ು� ಆತತಂ  
ತ� ��ಾ��ೂೕ �ಪನ��� �ಾಗ�ವಂ ಸಹ 
 ಸ�ಂದ� ��ೂ�ೕ� ಯ� ಪರಮಂ ಪದಂ  
 
``�ೕವ�ಗಳ� ಕೂಡ ��ೕ ಕೃಷ�ನ ಚರಣ ಕಮಲದ ದಶ�ನ�� �ಾ�ೂ�ಯು�ಾ��." (ಋ� �ೕದ ೧.೨೨.೨೦)  
 
�ೕ��ೕತ�ಮ ಪರಮ ಪ�ರುಷ ಕೃಷ�ನು �ಮ� ಮ��ಳ� ಆಗ��ದ�ರ ಪ��ೕಕ�ಾ� �ಮ� ಮ�ಯ          
ಮುಂ�ಾಗ�ಂದ ಪ��ಾ �ೂೕ�ಯವ�� ಕೃಷ�ನ �ಾದಗಳನು� ಬ�ದು �ಂಗ��. ��ೕ ಕೃಷ�ನ ಚರಣ ಕಮಲದ           
ಗುರುತುಗಳನು� ಬಣ� ಬಣ�ದ ರಂ�ೂೕ� ಮತು� ಹೂವ�ಗ�ಂದ ಅಲಂಕ�ಸಬಹುದು. ಚರಣ ಕಮಲದ ಪಕ�ದ��          
�ೕಪಗಳನು� ಹ�� ಇಡಬಹುದು.  
 
�ಾ�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೕಕು : �ನದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ��.  
 
 
 
ಎ�. �ೂೕಗ ಅಥ�ಾ �ೖ�ೕದ�ದ �ದ��: - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರು ಬ�ಯು�ಾ��: �ೂೕಗ ಅಥ�ಾ �ೖ�ೕದ�ದ ಬ�� �ೕಳ�ವ��ಾದ�, ಪ���ಂದೂ ಪ�ಥಮ          
ದ��ಯ�ಾ��ರ�ೕಕು. ಪ�ಥಮ ದ��ಯ ಅನ�, �ೕ�, ಹಣು�, �ಾಯಸ, ತರ�ಾ� ಪಲ�, ಮತು� ��ಧ ��ಸುಗಳ�            
ಇರ�ೕಕು.  
 

7 
 



 

��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
ಆದ�, ��ೕ ಕ�ಷ�ನು ಭಗವ��ೕ�ಯ ೯�ಯ ಅ�ಾ�ಯದ�� �ೕಳ��ಾ��, 
 
ಪತ�ಂ ಪ�ಷ�ಂ ಫಲಂ �ೂೕಯಂ 
�ೕ �ೕ ಭ�ಾ� ಪ�ಯಚ��  
ತ� ಅಹಂ ಭ�� ಉಪಹೃತಂ  
ಅ�ಾ�� ಪ�ಯ�ಾತ�ನಃ  
 
``ನನ� ��ೕ� ಮತು� ಭ���ಂದ ಒಂದು ಎ�, ಒಂದು ಹೂವ�, ಹಣು� ಅಥ�ಾ �ೕರನು� ಅ���ದರೂ �ಾನು ಅದನು� 
��ೕಕ�ಸು�." 
 
ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು �ೕವ� �ಮ� ಅನುಕೂಲ�� ತಕ�ಂ� �ಾ��� ಆ�ಾರವನು� (ಈರು�� ಅಥ�ಾ �ಳ���� ಇಲ�ದಂ�) 
ತ�ಾ�ಸಬಹುದು.  
 
�ಾ�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೕಕು : �ನದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ��. (ಅ��ೕಕ�� ಮುನ��ಾದ� ಒ��ಯದು.) 
  
ಗಮ�� :  ಸೂ�ತ ��ಸುಗ�ಂದ� ಕ�ದ, �� ��ಸುಗಳಂತಹ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�. ಭಗವಂತನನು� ಪ��ಸುವ�ದು (��ೕ �ಗ�ಹ �ೕ�) :  
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�ಾರ ಬ� ಮ�ಯ�� �ಾಲ �ೂೕ�ಾಲ ಅಥ�ಾ ಲಡು� �ೂೕ�ಾಲ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾ�ಮ �� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ ಕೃಷ�ನ 
ರೂಪದ�� ��ೕ  ಕೃಷ�ನ �ಗ�ಹ�ರುವ��ೂೕ ಅವರು ಈ ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು ಅವ�ಗಳನು� ಪ��ಸಬಹುದು.  ಅಂದು 
�ೕವ�  ಅ��ೕಕ (�ಗ�ಹಗ�� ಪ�ತ� �ಾ�ನ), ಶೃಂ�ಾರ (�ಗ�ಹಗ�� �ೂಸ ವಸ�, ಹೂವ� ಮತು� ಆಭರಣಗ�ಂದ 
ಅಲಂಕ�ಸುವ�ದು), �ೂೕಗ (��ಧ ಭ��ಗಳನು� ಅ��ಸುವ�ದು) ಮತು� ಆರ� - ಇವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು. 
ಭಗವಂತ�� ಸ��ಸುವ ಪ���ಂ�� ಶುಭ ಮಂತ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಮ�ಾಮಂತ�ವನು� ಜ�ಸ�ೕಕು. 
 
೧. ಜ�ಾ�ಷ��  ಅ��ೕಕ  - ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
  
ಯ�ೂೕ�ಾ ಮತು� ನಂದ ಮ�ಾ�ಾಜ ಅವರುಗಳ� ��ೕ ಕೃಷ�ನ �ದಲ ಜನ��ನವನು� �ೕ� ಆಚ��ದ�ಂದು           
�ಾಗವತ ಪ��ಾಣವ� �ವ�ಸುತ��. ಈ ಸಂಭ��ೕ�ಾ�ಹದ�� �ಾ�ೂ�ಳ��ವಂ� ಎಲ� �ೂೕ�ಾಲಕರು ಮತು�         
�ೂೕ�ಯರನು� ಆ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು�. ಸು�ಾ�ವ� ಓಲಗವನು� ಎಲ�ರೂ ಆನಂ��ದರು. ��ಾ�ಂಸ�ಾದ �ಾ�ಹ�ಣರನು�        
ಆ�ಾ��ಸ�ಾ�ತು� ಮತು� ಅವರು ಕೃಷ�ನ ಉತ�ಮ ಭ�ಷ��ಾ�� �ೕದಮಂತ� ಪಠಣ �ಾ�ದರು. �ೕದ ��ೕಷ           
ಮತು� ಮಂಗಳ �ಾದ�ಗಳ ಮ�� �ಾ� ಯ�ೂೕ�ಯು ಕೃಷ��� �ಾ�ನ �ಾ��ದಳ�.  
 
ಜ�ಾ�ಷ��ಯಂದು �ೕವ� ಕೃಷ��� ಅ��ೕಕ �ಾಡುವ��ದ�� �ೕವ� �ಮ� ��ಯವರನು�, ಬಂಧು �ತ�ರನು� ಈ           
ಆಚರ�ಯ�� �ಾ�ೂ�ಳ�ಲು ಆ�ಾ��ಸಬಹುದು. ಅ��ೕಕದ ಸಮಯದ�� �ೕವ� ಹ�ೕ ಕೃಷ� �ೕತ�� ಮತು� ಬ�ಹ�           
ಸಂ��ಯ ಪಠಣವನು� ವ�ವ�� �ಾಡಬಹುದು. ಅಥ�ಾ �ೕವಲ ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಮ�ಾ ಮಂತ�ವನು� ಜ�ಸಬಹುದು.  
 
ಬ�ಹ� ಸಂ�ತ :  https://youtu.be/pRl6JFpCm7g 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 

ಅ��ೕಕ ���ೕವನು� �ೂೕ�  :  https://youtu.be/x3gv-Wmk18Q 
 
 
 
 
ಅ��ೕಕ ವ�ವ��ಗಳ�  
 
�ದಲು ಪ��ಾ ಸ�ಳವನು� ಶು��ೂ�� ಮತು� �ೂೕಮಯ �ಂಪ�� ಶು��ೕಕ��. ಹಸು�ನ ಸಗ� ಅಥ�ಾ �ೂೕ            
ಮೂತ� �ಗ�ದ�� ಬ�ೕ �ೕ��ಂದ�ೕ ಶುದ��ೂ�ಸಬಹುದು. 
  
ಪ��ಾ �ಾ��ಗಳನು� �ೂ�ದು ಪ��ಾ ಸ�ಳದ�� ವ�ವ��ತ�ಾ� ಇ�. ಅ��ೕಕ�� ಅಗತ��ಾದ ವಸು�ಗಳನು� ಪ��ಾ           
�ಾ��ಗಳ�� ತುಂ���. ಅವ�ಗಳ ಪ�� ಇಂ�� : 
 
* ೨ ಮಡ� �ೕರು. ೧ ಮಡ� �ಾಲು. 
* ೧ ಮಡ� �ಸರು ಒಂದು ಮಡ� �ೕನುತುಪ�.  
* �ಲ� ಅಥ�ಾ ಸಕ�� ���ತ �ೕರು ೧ ಮಡ�ಯ�� 
* ೧ ಮಡ� �ಚ��ನ �ೕರು 
* ಅ��ನ ���ತ�ಾದ ೧ ಮಡ� �ೕರು 
* ಸಣ� ಬಟ�ಲ�� ತುಪ� 
 
ಈ ಎಲ�ದರ��ಯೂ ತುಳ� ಎ�ಯನು� �ಾ�.  
  
�ಗ�ಹಗಳ ವಸ�ವನು� ಬದ�ಾ��. ಅವರು ಅ��ೕಕದ ವಸ�ಗಳನು� �ೂಡ�ೕಕು. (ಕೃಷ��� ಹಳ� ಬಣ�,          
ಬಲ�ಾಮ�� �ೕ� ಬಣ�, �ಾ�ಾ�ಾ�� �ಂಪ� ಬಣ�.) ಅವರುಗಳನು� ಅ��ೕಕದ ತ��ಯ�� (�ೂೕಮಸೂತ�)          
ಇ�. ಅವರ ಪಕ�ದ�� ��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರ �ತ� ಅಥ�ಾ �ಗ�ಹವನು� ಇ�. 
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�ಾ�ಾಗ ಆಚ�ಸ�ೕಕು : ಅ��ೕಕ�� ಮುನ�. 
 
೨. ಗುರು ಪ��ಾ - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
  
ಗುರು ಪ���ಂ�� ಅ��ೕಕವನು� ಆರಂ��. ಗಂಧದ ಕ�� (೩ ಅಥ�ಾ ೫ ಕ��ಗಳ�) ಗಳನು� ಅ���. ಅನಂತರ             
�ೕಪ, ಅ�ಾದ �ೕ� ಹೂವ�ಗಳನು� ಅ���. ಗುರು ಪ��ಯನು� �ಾಡು�ಾಗ ಈ �ಳ�ನ ಮಂತ�ಗಳನು� ಜ�� : 
 
ಓಂ ಅ�ಾನ ���ಾಂಧಸ� 
�ಾ�ಾಂಜನ ಶ�ಾಕ�ಾ 
ಚ�ು� ಉ��ೕ�ತಂ �ೕನ 
ತ�� ��ೕ ಗುರು�ೕ ನಮಃ  
 
ನಮ ಓಂ �ಷು� �ಾ�ಾಯ ಕೃಷ� ��ೕ�ಾ�ಯ ಭೂತ� 
��ೕಮ� ಭ���ೕ�ಾಂತ �ಾ��� ಇ� �ಾ�� 
ನಮ�� �ಾರಸ�� �ೕ�ೕ �ೌರ �ಾ� ಪ��ಾ�� 
����ೕಷ ಶೂನ��ಾ� �ಾ�ಾ�ತ� �ೕಶ �ಾ��  
 
ಹ�ೕ ಕೃಷ� ಹ�ೕ ಕೃಷ�, ಕೃಷ� ಕೃಷ� ಹ�ೕ ಹ�ೕ | ಹ�ೕ �ಾಮ ಹ�ೕ �ಾಮ, �ಾಮ �ಾಮ ಹ� ಹ�ೕ || 
 
ಗುರು ಪ��ಯನು� �ರ�ೕ��ದ �ೕ� �ೕವ� ��ೕಲ ಪ�ಭು�ಾದರ �ತ� ಅಥ�ಾ �ಗ�ಹವನು� ಅನುಕೂಲಕರ 
ಸ�ಳದ�� ಇಟು���.  
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
�ಾ�ಾಗ �ರ�ೕ�ಸ�ೕಕು : ಅ��ೕಕ�� ಮುನ� 
 
೩.  ಅ��ೕಕ   - ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
ಈ �ಳ�ನಂ� ಕ�ಮ�ಾ� ವಸು�ಗಳನು� ಅ���: 
 

* ಶ�ೂ�ೕದಕ �ಾ�ನ  : ೧ ಮಡ� �ೕರು 

* ಪಂ�ಾಮೃತ �ಾ�ನ  : ೧ ಮಡ� �ಾಲು, ೧ ಮಡ� �ಸರು, ತುಪ�, ೧ ಮಡ� �ೕನುತುಪ�, ೧ ಮಡ� �ಲ�ದ �ೕರು. 
* ಫ�ೂೕದಕ �ಾ�ನ : ��ಧ ಬ�ಯ ಹ��ನ ರಸಗಳ�.

 
 
* ಉ�ೂ�ೕದಕ �ಾ�ನ  : ೧ ಮಡ� �ಚ��ನ �ೕರು 
* ಚೂಣ�  �ಾ�ನ  : ಅ��ನ ���ತ ೧ ಮಡ� �ೕರು (ಇದರ ಅನಂತರ �ಗ�ಹ�� ಅ��ನವನು�  �ೕ��.)  
* ಕಪ��ರದ ಆರ�  : �ೕವ�� ಆರ�ಯನು� �ಳ�. 
* ಶು�ೂ�ೕದಕ �ಾ�ನ  : ೧ ಮಡ� �ೕರು 
* ಪ�ಷ� ವೃ��  : �ಗ�ಹಗ�� ��ಧ ಪ�ಷ�ಗಳ ವೃ�� ಹ�ಸಬಹುದು (ಕ�ಾ�ಯವಲ�). �ಾಮರ ಮತು� ವ�ಜನಗಳನು� 
ಅ��� (ಕ�ಾ�ಯವಲ�). 
 
�ಂ� ಹ���ಂದ �ಗ�ಹಗಳನು� ಉ�� ಮತು� �ೕರನು� �ಾ�. �ೕವರ �ಗ�ಹಗಳನು� ಬ���ಂದ ಒ��. ಅನಂತರ 
�ಗ�ಹಗಳನು� ಪ��ಾ �ೂೕ�� ಸ��ಾಂತ��. 
 
�ಾ�ಾಗ �ರ�ೕ�ಸ�ೕಕು : �ನದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�� (ಮಧ� �ಾ��ಯ ಆರ�ಯ ಮುನ� �ಾ�ದ� 
ಒ��ಯದು) 
 

ಅ��ೕಕ ���ೕವನು� �ೂೕ�  :  https://youtu.be/x3gv-Wmk18Q 
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೪.  ಶೃಂ�ಾರ  (�ೕವರನು� ಅಲಂಕ�ಸುವ�ದು) - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
��ೕ ಕೃಷ�ನ �ಗ�ಹವನು� ಒ��ಯ ಹೂವ�, �ಾರ, ವಸ� ಮತು� ಆಭರಣಗ�ಂದ ಅಲಂಕ��.  
 
�ಾ�ಾಗ �ರ�ೕ�ಸ�ೕಕು: ಅ��ೕಕದ ಅನಂತರ  
 
೫. �ೂೕಗ (�ೖ�ೕದ�) ಅಪ�� - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
  
�ೕವ�� ಅ��ಸುವ ಎಲ� �ೂೕಗ ಅಥ�ಾ �ೖ�ೕದ�ವನು� �ಗ�ಹ ಅಥ�ಾ �ತ�ದ ಮುಂ� ಅಚು�ಕ�ಾ�� ಇ�.            
ಪ���ಂದು �ೖ�ೕದ�ದ �ೕಲೂ ತುಳ� ಎ�ಯನು� ಇ�. �ಮ� ಎಡ�ೖಯ�� ಗಂ�ಯನು� �ಾ�ಸುತ� ಈ �ಳ�ನ            
ಮಂತ�ವನು� ಮೂರು �ಾ� ಜ��, 
 
ನಮ ಓಂ �ಷು� �ಾ�ಾಯ ಕೃಷ� ��ೕ�ಾ�ಯ ಭೂತ� 
��ೕಮ� ಭ���ೕ�ಾಂತ �ಾ��� ಇ� �ಾ�� 
ನಮ�� �ಾರಸ�� �ೕ�ೕ �ೌರ �ಾ� ಪ��ಾ�� 
����ೕಷ ಶೂನ��ಾ� �ಾ�ಾ�ತ� �ೕಶ �ಾ��  
 
ನ�ೕ ಮ�ಾ ವ�ಾ�ಾ�ಯ ಕೃಷ� ��ೕಮ ಪ��ಾಯ �ೕ 
ಕೃ�ಾ�ಯ ಕೃಷ� �ೖತನ� �ಾ�� �ೌರವ ��� ನಮಃ 
 
ನ�ೕ ಬ�ಹ�ಣ� �ೕ�ಾಯ �ೂೕ �ಾ�ಹ�ಣ ��ಾಯ ಚ 
ಜಗ� ��ಾಯ ಕೃ�ಾ�ಯ �ೂೕ�ಂ�ಾಯ ನ�ೕ ನಮಃ  
 
�ೂೕಗವನು� �ೕವರ ಮೂಂ� ೧೦-೧೫ ��ಷ ಇ�. ಪ��ಾ �ೂೕ��ಂದ �ೂರ� ಬ��. ೧೫ ��ಷಗಳ            
ಅನಂತರ ಮೃದು�ಾ� ಚ�ಾ�� ತಟು�ತ� ಪ��ಾ �ೂೕ�ಯನು� ಪ��ೕ��. ಗಂ�ಯನು� �ಾ�� ಮತು� �ೖ�ೕದ�ದ           
ತ��ಯನು� ����. 
  
�ಾ�ಾಗ �ಾಡ�ೕಕು : �ನದ �ಾವ ಸಮಯದ���ಾದರೂ �ಾಡಬಹುದು, (ಅ��ೕಕದ ಅನಂತರ 
�ಾಡುವ�ದು ಒ��ಯದು) 
 
�ೕವ�� ಅ��ಸುವ ��ಾನ�� ���ೕ �ೂೕ�:  https://youtu.be/3iEpZpaWDy4  
 
�ಲವ� ��ಸುಗ��ಾ� ಸೂ�ತ ���ೕ :  https://youtu.be/46fW4XRDy6Q 
 
೬. ಅಚ��  - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
ಅಚ��ಯ �ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಭಗವಂತನ ಪ��ಯು �ೕವರ �ೕ�ಯ�� ಸೂ�ಲ �ೕಹವನು� �ೂಡ�ಸುವ�ದನು�          
ಒಳ�ೂಂ��. ಅ�ೕ �ೕ� ಸೂ�� ಮನಸ�ನು� ಭಗವಂತನ ಅ�ೌ�ಕ �ೕ�ಗಳನು� �ೕಳ�ವ�ದರ��, ಅವ�ಗಳನು� ಕು�ತು           
�ಂ�ಸುವ�ದರ��, ಅವನ �ಾಮಗಳನು� ಜ�ಸುವ�ದರ�� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ�� �ೂಡ�ಸ�ೕಕು.  
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ತುಳ�ೕ ದಳ �ಾ��ೕನ  
ಜಲಸ� ಚುಲು�ೕನ �ಾ 
���ೕ�ೕ� ಸ�ಂ ಆ�ಾ�ನಂ 
ಭ��ೕ�ೂ�ೕ ಭಕ� ವತ�ಲಃ  
 
``ತನ� ಭಕ�ರನು� ಕು�ತು ಅತ�ಂತ �ಾತ�ಲ�ಮ��ಾದ ಕೃಷ�ನು �ೕವಲ ತುಳ� ದಳ ಅಥ�ಾ �ೖ ತುಂಬ �ೕರನು�             
ಅ��ಸುವ ಭಕ��� ತನ�ನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ��ೂಳ���ಾ��." 
 
ಅಗತ��ಾದ ವಸು�ಗಳ� : ೧೦೮ ತುಳ� ಎ�ಗಳ� ಮತು� ಹೂವ� ಕೃಷ� ಅ�ೂ�ೕತ�ರ�ಂದ (ಅನುಬಂಧ ೩) ��ೕ ಕೃಷ�ನ              
�ಾಮಗಳನು� ಜ�ಸುತ� ತುಳ� ಮತು� ಹೂವ�ಗಳನು� ಅ���.  
 
�ಾ�ಾಗ �ರ�ೕ�ಸ�ೕಕು : �ನದ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ��.  
 
ಕೃಷ� ಅ�ೂ�ೕತ�ರ ���ೕವನು� �ೂೕ� :  https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk 
 
೭. ಆರ�  - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 

 
 
ಅಗತ��ಾದ ವಸು�ಗಳ� : ಗಂ�, ಆರ� �ೕಪ, ಗಂಧದ ಕ��, ತುಪ�ದ �ೕಪಗಳ�, �ಂ� ��ಟ�ಣ, ಅರಘ��ಾ�� ಶಂಖ,              
ಶಂಖದ �ೕಠ, ಕರವಸ�, ಹೂವ� ಇಡಲು ಸಣ� ತ��, ಸು�ಾ�ತ ಹೂವ�, ಆಚಮನ ಬಟ�ಲು, �ಾಮರ ಮತು� ವ�ಜನ              
(ನ�ಲು ಗ�ಯ �ೕಸ��), ಎಲ� ಪ��ಾ �ಾಮ��ಗಳನು� ಇಡಲು �ೂಡ� ತ��.  
 
ಈ �ಳ�ನ ಕ�ಮದ�� ಆರ�ಯನು� ಅ���:  
 
* ಧೂಪ (ಗಂಧದ ಕ��ಗಳ�) : ೭ ಸುತು� 
* �ೕಪ  (ತುಪ�ದ �ೕಪ) : ೭ ಸುತು�ಗಳ� 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
* ಅರಘ� (ಶಂಖದ�� �ೕರು)  : ೭ ಸುತು�  
* ವಸ� (ಕರವಸ�) : ೭ ಸುತು�ಗಳ�  
* ಪ�ಷ� (ಸು�ಾ�ತ ಹೂವ�ಗಳ�) : ೭ ಸುತು�ಗಳ�. ಅನಂತರ ಪ�ಷ�ವನು� �ೕವರ �ಾದಗಳ �ೕ� ಇ�.  
* �ಾಮರ  (ಚಮ�ೕ ಮೃಗದ �ಾಲದ ಕೂದ��ಂದ �ಾ�ರುವ) ಸೂಕ��ಾದ ಸಂ��ಯ�� ಅದನು� �ೕಸುತ� ಬ��. 
* ವ�ಜನ  (ನ��ನ ಗ�ಯ �ೕಸ��) : ಸೂಕ��ಾದ ಸಂ��ಯಷು� �ೕಸುತ� ಬ��. 
* ಪ��ಾಮ ಸ��� . �ೕ�ಯನು� ಸ��ಸು�ಾಗ ��ಯ�ೕ �ಾ�ದ ಅಪ�ಾಧಗ�� �� �ಾ��. 
  
�ಾ�ಾಗ �ಾಡ�ೕಕು : �ಳ�� ಮತು� ಮಧ��ಾ��  
 
 
ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತವನು� �ೕ� ಅಂತ��ೂ�ಸುವ�ದು - ಸರಳ & ಸಂಪ�ಣ� ವ�ತ 
 
�ಾಗರ� ಅಥ�ಾ �ಾಗ��ಾ 
 
�ೕವ� ಮಧ��ಾ��ವ�ಗೂ, ಅಂದ� ೧೨ ಗಂ�ಯವ�ಗೂ ಎಚ�ರ�ಂದ ಇರ�ೕ�ಂದು ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��. 
  
�ಾಗರಣ ಅಥ�ಾ �ಾಗ��ಾವನು� ಆಚ�ಸು�ಾಗ �ೕವ� ಈ �ಳ�ನ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಕ ಚಟುವ��ಗಳ��           
�ೂಡ�ರ�ೕಕು ಎಂದು ��ಸ�ಾ�� : 
 
೧. �ಷು� ಸಹಸ��ಾಮದ ಪಠಣ 
೨.  ��ೕ ಕೃಷ� ಅ�ೂ�ೕತ�ರ ಶತ �ಾ�ಾವ�ಯ ಪಠಣ 
೩. ��ೕಮ� �ಾಗವತದ ಪಠಣ ಮತು� �ಾಚನ 
೪. ಭಗವ��ೕ�ಯ �ಾಚನ ಮತು� ಪಠಣ  
೫. ��ೕಮ� �ಾಗವತವನು� ಕು�ತಂ� ಉಪ�ಾ�ಸವನು� �ೕಳ�ವ�ದು. 
೬. ಕೃಷ� ಭಜ�ಯನು� �ಾಡುವ�ದು. 
೭. `ಕೃಷ�, �ೕ��ೕತ�ಮ ಪರಮ ಪ�ರುಷ' ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದುವ�ದು. 
  
��ೕ ಕೃಷ�ನ �ವ� ಅವ�ಾರವ� ಮಧ��ಾ��ಯ�� ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ ಭಗವಂತನನು� �ಾ�ಗ�ಸಲು ಭವ��ಾದ 
ಆರ�ಯನು� �ಳ�. 
  
�ಾ�ಾಗ �ಾಡ�ೕಕು : ಸಂ��ಂದ ಮಧ��ಾ��ವ��. 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
 
ಅನುಬಂಧ ೧  
 
ಅ��ೕಕ�� �ೕ�ಾದ ವಸು�ಗಳ ಪ�� 
 
೨ ಮಡ� �ೕರು 
೧ ಮಡ� �ಾಲು 
೧ ಮಡ� �ಸರು 
೧ ಮಡ� �ೕನುತುಪ� 
೧ ಮಡ� ಸಕ��/�ಲ�ದ �ೕರು 
೧ ಮಡ� �ಚ��ನ �ೕರು 
೧ ಮಡ� ಅ��ನ �ೕರು 
ಸಣ� ಬಟ�ಲು ತುಪ� 
ಪ���ಂದು ಮಡ�ಯ�� �ಾಕಲು ತುಳ� ಎ�ಗಳ� 
ಅ��ೕಕದ �ೕ� �ಾ�ಸಲು ಒಂದು ಗಂ� 
�ಂ� (�ೕಜ ��ದದು�) 
�ೕವರ ಅ��ೕಕದ ಉಡುಪ� 
ಅ��ೕಕದ ತ�� 
ಧೂಪದ ಕ�� 
��ಧ ಬ�ಯ ಹೂವ� 
�ಾಮರ ಮತು� ವ�ಜನ 
ಗುರು ಪ��� ಏ�ಾರ� 
�ೕವರ ಆರ�� ಪಂ�ಾರ� 
 

ಅ��ೕಕ ���ೕವನು� �ೂೕ�  :  https://youtu.be/x3gv-Wmk18Q 
 
ಅನುಬಂಧ ೨ 
 
�ೕಹವನು� �ಲಕ�ಂದ ಅಲಂಕ�ಸುವ�ದು �ೕ� �ೕಹವನು� �ಲಕ�ಂದ ಅಲಂಕ�ಸು�ಾಗ, �ಷು��ನ ಹ��ರಡು 
�ಸರುಗಳನು� ಜ�� �ೕಹ�� ರ�� �ೕಡು��ೕ�. 
 
�ಾ�ದಶ �ಲಕ ಮಂತ� 
 
ಏ �ಾ�ದಶ �ಾಮ ಆಚಮ� 
ಏ �ಾ� ಸ��� ತ� ತ� �ಾ�ನ 
 
�ೕಹದ ಹ��ರಡು ಸ�ಳಗಳ�� ಹ��ರಡು �ಲಕ ಗುರುತುಗಳನು� ಹಚು��ಾಗ, �ಷ��ನ ಈ ಹ��ರಡು �ಸರುಗಳ�ಳ� 
ಮಂತ�ವನು� ಜ�ಸ�ೕಕು. 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
ಲ�ಾ� �ೕಶವಂ �ಾ��ೕ� �ಾ�ಾಯಣಂ ಅ�ೂೕದ�ೕ ವ�ಃ ಸ�� �ಾಧವಂ ತು �ೂೕ�ಂದಂ ಕಂಠ-ಕೂಪ� �ಷು�ಂ            
ಚ ದ�� ಕು�ೌ �ಾ�ೌ ಚ ಮಧುಸೂಧನಂ ���ಕ�ಂ ಕಂಧ� ತು �ಾಮನಂ �ಾಮ �ಾಶ��� ��ೕಧರಂ �ಾಮ �ಾ�ೌ               
ತು ಹೃ�ೕ�ೕಶಂ ತು ಕಂಧ� ಪೃ�� ಚ ಪದ��ಾಭಂ ಚ ಕ�ಾ�ಂ �ಾ�ೕದರಂ ನ��ೕ� 
 
``ಹ�ಯ�� �ಲಕ ಧ�ಸು�ಾಗ �ೕಶವನನು� ಸ��ಸ�ೕಕು. ಉದರದ�� �ಾ�ಾಯಣ, ಎ�ಯ�� �ಾಧವ, ಕಂಠದ��          
�ೂೕ�ಂದ, �ೂ��ಯ ಬಲ�ಾಗದ�� �ಷು�, ಬಲ �ೂೕಳ�� ಮಧುಸೂಧನ, ಬಲ ಭುಜದ�� ���ಕ�ಮ, �ೂ��ಯ           
ಎಡ �ಾಗದ�� �ಾಮನ, ಎಡ �ೂೕಳ�� ��ೕಧರ, ಎಡ ಭುಜದ�� �ಲಕ ಧ�ಸು�ಾಗ ಹೃ�ೕ�ೕಶನನು� ಸ��ಸ�ೕಕು.            
���� �ಲಕ ಹಚು��ಾಗ ಪದ��ಾಭ ಮತು� �ಾ�ೕದರರನು� ��ಯ�ೕಕು." 
 
ಹ� : ಓಂ �ೕಶ�ಾಯ ನಮಃ 
ಉದರ : ಓಂ �ಾ�ಾಯ�ಾಯ ನಮಃ 
ಎ� : ಓಂ �ಾಧ�ಾಯ ನಮಃ 
ಗಂಟಲು : ಓಂ �ೂೕ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ 
ಬಲಪಕ� : ಓಂ �ಷ��ೕ ನಮಃ 
ಬಲ�ೂೕಳ� : ಓಂ ಮಧುಸೂದ�ಾಯ ನಮಃ  
ಬಲಭುಜ : ಓಂ ���ಕ��ಾಯ ನಮಃ 
ಎಡಪಕ� : ಓಂ �ಾಮ�ಾಯ ನಮಃ 
ಎಡ �ೂೕಳ� : ಓಂ ��ೕಧ�ಾಯ ನಮಃ 
ಎಡ ಭುಜ : ಓಂ ಹೃ�ೕ�ೕ�ಾಯ ನಮಃ 
�ೕಲು �ನು� : ಓಂ ಪದ��ಾ�ಾಯ ನಮಃ 
�ಳ �ನು� : ಓಂ �ಾ�ೕದ�ಾಯ ನಮಃ 
 
�ೖಯ�� ಉ�ಯುವ �ಲಕವನು� ಓಂ �ಾಸು�ೕ�ಾಯ ನಮಃ      
ಎಂದು �ೕ��ೂಳ���ಾ� ��ಯ ಪ��ೕಶದ�� ಬ�ದು�ೂಳ��ೕಕು. 
 
 
 
 
ಅನುಬಂಧ ೩ 
 
��ೕ ಕೃಷ� ಅ�ೂ�ೕತ�ರ ಶತ �ಾ�ಾವ� 
 

1. ಓಂ ��ೕ ಕೃ�ಾ�ಯ ನಮಃ  
2. ಓಂ ಕಮ�ಾ�ಾ�ಾಯ ನಮಃ 
3. ಓಂ �ಾಸು�ೕ�ಾಯ ನಮಃ  
4. ಓಂ ಸ�ಾತ�ಾಯ ನಮಃ 
5. ಓಂ ವಸು�ೕ�ಾತ��ಾಯ ನಮಃ 
6. ಓಂ ಪ��ಾ�ಯ ನಮಃ 
7. ಓಂ �ೕ�ಾ�ಾನುಷ �ಗ��ಾಯ ನಮಃ 
8. ಓಂ ��ೕವತ� �ೌಸು�ಭಧ�ಾಯ ನಮಃ 
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��ೕ ಕೃಷ� ಜ�ಾ�ಷ�� ವ�ತ ��ಾ�ರ�ಾ� ��ಾ�ರ�ಾ� 

 
 

 

 
9. ಓಂ ಯ�ೂೕ�ಾ ವತ��ಾಯ ನಮಃ 

10. ಓಂ ಹರ�ೕ ನಮಃ 
11. ಓಂ ಚತುಭು��ಾತ� ಚ�ಾ�� ಗ�ಾ ಶಂ�ಾ�ಾ�ಯು�ಾಯ ನಮಃ 
12. ಓಂ �ೕವ�ೕ ನಂದ�ಾಯ ನಮಃ 
13. ಓಂ ��ೕ�ಾಯ ನಮಃ 
14. ಓಂ ನಂದ�ೂೕಪ ���ಾತ��ಾಯ ನಮಃ 
15. ಓಂ ಯಮು�ಾ�ೕಗ ಸಂ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
16. ಓಂ ಬಲಭದ� ���ಾನು�ಾಯ ನಮಃ 
17. ಓಂ ಪ�ತ�ಾ �ೕ��ಾಪಹ�ಾಯ ನಮಃ 
18. ಓಂ ಶಕ�ಾಸುರ ಭಂಜ�ಾಯ ನಮಃ 
19. ಓಂ ನಂದ ವ�ಜ ಜ�ಾನಂ��ೕ ನಮಃ 
20. ಓಂ ಸ���ಾನಂದ �ಗ��ಾಯ ನಮಃ 
21. ಓಂ ನವ�ೕತ ���ಾ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ 
22. ಓಂ ನವ�ೕತ ವ�ಾಯ ನಮಃ 
23. ಓಂ ಅನ�ಾಯ ನಮಃ 
24. ಓಂ ನವ�ೕತ ನ�ಾ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
25. ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ��ಾದ�ಾಯ ನಮಃ 
26. ಓಂ �ೂೕಡಶ ��ೕ ಸಹ��ೕ�ಾಯ ನಮಃ 
27. ಓಂ ��ಭಂ��ೕ ನಮಃ 
28. ಓಂ ಮಧು�ಾಕೃತ�ೕ ನಮಃ 
29. ಓಂ ಶುಕ �ಾಗಮೃ�ಾ��ೕನ��ೕ  ನಮಃ 
30. ಓಂ �ೂೕ�ಂ�ಾಯ ನಮಃ 
31. ಓಂ �ೕ��ಾಂ ಪತ�ೕ ನಮಃ 
32. ಓಂ ವತ��ಾಟ ಚ�ಾಯ ನಮಃ 
33. ಓಂ ಅನಂ�ಾಯ ನಮಃ 
34. ಓಂ �ೕನು�ಾಸುರ ಭಂಜ�ಾಯ ನಮಃ 
35. ಓಂ ತೃ�ೕಕೃತ ತೃ�ಾವ�ಾ�ಯ ನಮಃ 
36. ಓಂ ಯಮ�ಾಜು�ನ ಭಂಜ�ಾಯ ನಮಃ 
37. ಓಂ ಉ�ಾ�ಲ �ಾಲ �ೕ��ೕ ನಮಃ 
38. ಓಂ �ೂೕಪ �ೂೕ�ೕಶ��ಾಯ ನಮಃ 
39. ಓಂ �ೕ��ೕ ನಮಃ 
40. ಓಂ �ೂೕ� ಸೂಯ� ಸಮಪ��ಾಯ ನಮಃ 
41. ಓಂ ಇ�ಾಪತ�ೕ ನಮಃ 
42. ಓಂ ಪರಂ�ೂ�ೕ��ೕ ನಮಃ 
43. ಓಂ �ಾದ�ೕಂ�ಾ�ಯ ನಮಃ 
44. ಓಂ ಯದೂದ��ಾಯ ನಮಃ 
45. ಓಂ ವನ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
46. ಓಂ �ೕತ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
47. ಓಂ �ಾ��ಾ�ಾಪ�ಾರ�ಾಯ ನಮಃ 
48. ಓಂ �ೂೕವಧ��ಾ ಚ�ೂೕದ���ೕ� ನಮಃ 
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49. ಓಂ �ೂೕ�ಾ�ಾಯ ನಮಃ 
50. ಓಂ ಸವ� �ಾಲ�ಾಯ ನಮಃ 
51. ಓಂ ಅ�ಾಯ ನಮಃ 
52. ಓಂ �ರಂಜ�ಾಯ ನಮಃ 
53. ಓಂ �ಾಮಜನ�ಾಯ ನಮಃ 
54. ಓಂ ಕಂಜ�ೂೕಚ�ಾಯ ನಮಃ 
55. ಓಂ ಮಧು��ೕ ನಮಃ 
56. ಓಂ ಮಥು�ಾ �ಾ�ಾಯ ನಮಃ 
57. ಓಂ �ಾ�ರ�ಾ �ಾಯ�ಾಯ ನಮಃ 
58. ಓಂ ಬ��ೕ ನಮಃ 
59. ಓಂ ವೃಂ�ಾವ�ಾನ� ಸಂ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
60. ಓಂ ತುಲ�ೕ �ಾಮ ಭೂಷ�ಾಯ ನಮಃ 
61. ಓಂ ಶ�ಮಂತಕ ಮ� ಹ��ೕ� ನಮಃ 
62. ಓಂ ನರ�ಾ�ಾಯ�ಾತ��ಾಯ ನಮಃ 
63. ಓಂ ಕು�ಾ� ಕೃ�ಾ�ಂಬರ ಧ�ಾಯ ನಮಃ 
64. ಓಂ �ಾ��ೕ ನಮಃ 
65. ಓಂ ಪರಮ ಪ�ರು�ಾಯ ನಮಃ 
66. ಓಂ ಮು���ಾಸುರ �ಾಣೂರ-ಮಲ� ಯುದ� ��ಾರ�ಾಯ ನಮಃ 
67. ಓಂ ಸಂ�ಾರ �ೖ��ೕ ನಮಃ 
68. ಓಂ ಕಂ�ಾ��ೕ ನಮಃ 
69. ಓಂ ಮು�ಾರ�ೕ ನಮಃ 
70. ಓಂ ನರ�ಾಂತ�ಾಯ ನಮಃ 
71. ಓಂ ಅ�ಾ� ಬ�ಹ��ಾ��ೕ ನಮಃ 
72. ಓಂ ಕೃ�ಾ�ವ�ಸನ ಕಷ��ಾಯ ನಮಃ 
73. ಓಂ �ಶು�ಾಲ �ರ� �ೕ��ೕ ನಮಃ 
74. ಓಂ ದು�ೕ�ಧನ ಕು�ಾಂತ�ಾಯ ನಮಃ 
75. ಓಂ �ದು�ಾಕೂ�ರ ವರ�ಾಯ ನಮಃ 
76. ಓಂ �ಶ�ರೂಪ ಪ�ದಶ��ಾಯ ನಮಃ 
77. ಓಂ ಸತ��ಾ�ೕ ನಮಃ 
78. ಓಂ ಸತ� ಸಂಕ�ಾ�ಯ ನಮಃ 
79. ಓಂ ಸತ��ಾ�ಾ ರ�ಾಯ ನಮಃ 
80. ಓಂ ಜ��ೕ ನಮಃ 
81. ಓಂ ಸುಭ�ಾ� ಪ�ವ��ಾಯ ನಮಃ 
82. ಓಂ �ಷ��ೕ ನಮಃ 
83. ಓಂ �ೕಷ� ಮು��-ಪ��ಾಯ�ಾಯ ನಮಃ 
84. ಓಂ ಜಗದು�ರ�ೕ ನಮಃ 
85. ಓಂ ಜಗ�ಾ��ಾಯ ನಮಃ 
86. ಓಂ �ೕಣು�ಾದ ��ಾರ�ಾಯ ನಮಃ 
87. ಓಂ ವೃಷ�ಾಸುರ �ಧ�ಂ��ೕ ನಮಃ 
88. ಓಂ �ಾ�ಾಸುರ ಕ�ಾಂತ�ಾಯ ನಮಃ 
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89. ಓಂ ಯು��ರ ಪ���ಾ���ೕ ನಮಃ 
90. ಓಂ ಬ�� ಬ�ಾ�ವತಂಸ�ಾಯ ನಮಃ 
91. ಓಂ �ಾಥ� �ಾರಥ�ೕ ನಮಃ 
92. ಓಂ ಅವ��ಾ�ಯ ನಮಃ 
93. ಓಂ �ೕ�ಾಮೃತ ಮ�ೂೕದಧ�ೕ ನಮಃ 
94. ಓಂ �ಾ�ೕಯ ಫ� �ಾ�ಕ� ರಂ�ತ ��ೕಪ�ಾಂಬು�ಾಯ ನಮಃ 
95. ಓಂ �ಾ�ೕದ�ಾಯ ನಮಃ 
96. ಓಂ ಯ� �ೂೕ�� ನಮಃ 
97. ಓಂ �ಾನ�ೕಂದ� ��ಾಶ�ಾಯ ನಮಃ 
98. ಓಂ �ಾ�ಾಯ�ಾಯ ನಮಃ 
99. ಓಂ ಪರಬ�ಹ��ೕ ನಮಃ 

100. ಓಂ ಪನ��ಾಶನ �ಾಹ�ಾಯ ನಮಃ 
101. ಓಂ ಜಲ��ೕ�ಾ ಸ�ಾಸಕ� �ೂೕ�ೕ ವ�ಾ�ಪ�ಾರ�ಾಯ ನಮಃ 
102. ಓಂ ಪ�ಣ� �ೂ�ೕ�ಾಯ ನಮಃ 
103. ಓಂ �ೕಥ��ಾ�ಾಯ ನಮಃ 
104. ಓಂ �ೕದ �ೕ�ಾ�ಯ ನಮಃ 
105. ಓಂ ದ�ಾ�ಧ�ೕ ನಮಃ 
106. ಓಂ ಸವ� �ೕ�ಾ�ತ��ಾಯ ನಮಃ 
107. ಓಂ ಸವ�ಗ�ಹರೂ��ೕ ನಮಃ 
108. ಓಂ ಪ�ಾತ��ಾಯ ನಮಃ 
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