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Aum Hruum Mitraya Namaha Salute him who is Friendly to all 

Aum Hreem Ravahe Namaha Salute him who is appreciable by all 

Aum Hruum Suryaaya Namah Salute him who guides everyone 

Aum Hrem Bhanave Namah Salute him who illumines, the bright one 

Aum Hrum Khagaya Namaha Salute him who activates the all 5 Senses 

Aum Mrahm Pusne Namaha Salute him who nurtures the life  

Aum Hram Hiranyagarbhayaa 
Namaha 

Salute him who helps generates Sperms 

Aum hreem Maricheye Namaha Salute him who eradicates all diseases 

Aum Hruum Adityhaya Namaha Salute him who is the son of Aditi, the cosmic divine Mother 

Aum Hrem Savethre Namaha Salute him who is responsible for life 

Aum Hrum Arkaya Namaha Salute him who is Worthy of praise and glory 

Aum mraa Bhaskaraya Namaha Salute him who gives wisdom and cosmic energy 
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ಓಂ ಹ್ರೂ o ಮಿತ್ರೂ ಯ ನಮ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಸ್ನ ೇಹಪರವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಹ್ೂ ೇಮ್ ರವಾಹೆ ನಮಹಾ ಎಲ್ಲ ರಿಂದ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ ಪಡೆದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಹ್ರೂ ಮ್ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಮಾರ್ಾದರ್ಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಹೊ ಮ್ ಭಾನವೇ ನಮಾ ಪೂ ಕಾರ್ಮಾನವಾದವನನ್ನನ  ಬೆಳಗಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಮ್ ಹೂ ಮ್ ಖರ್ರ್ಯ ನಮಹಾ ಎಲ್ಲಲ  5 ಇಂದ್ರೂ ಯರ್ಳನ್ನನ  ಸ್ಕ್ರೂ ಯಗೊಳಿಸಿದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಮಾೂ ಮ್ ಪುಸ್ನ  ನಮಹಾ ಜೇವನವನ್ನನ  ಪೇಷಿಸುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಹಾೂ ಮ್ ಹ್ರಣ್ಯ ರ್ಭಾಾಯ 

ನಮಹಾ 

ವೇರ್ಯಾಣುರ್ಳನ್ನನ  ಉತ್ರಾ ದ್ರಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವವನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಮ್ ಹ್ೂ ೇಮ್ ಮಾರಿಚೆ ನಮಹಾ ಎಲ್ಲಲ  ರೇರ್ರ್ಳನ್ನನ  ನಿರ್ಮಾಲ್ನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಹ್ರೂ ಮ್ ಆದ್ರತ್ರಯ ಯ 

ನಮಹಾ 

ಕಾಸಿಿ ಕ್ ದೈವಕ ತ್ರಯಿರ್ಯದ ಅದ್ರತಿಯ ಮರ್ನಾದ ಅವನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಮ್ ಹೊ ಮ್ ಸ್ವೆತ್ರೂ  ನಮಹಾ ಜೇವನಕ್ಕಕ  ಜವಾಬ್ದಾ ರನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಮ್ ಹೂ ಮ್ ಅಕಾಾಯ ನಮಹಾ ಹೊರ್ಳಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವೈಭವಕ್ಕಕ  ಯೇರ್ಯ ವಾದವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 

ಓಂ ಮಾೂ  ಭಾಸ್ಕ ರಾಯ ನಮಹಾ ಬುದಿ್ರವಂತಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕಾಸಿಿ ಕ್ ರ್ಕ್ರು ಯನ್ನನ  ನಿೇಡುವವನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕ ರಿಸಿ 
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