������శ్వ వ్ త కలప
��������శ్వ ప� �ా్రరం
ఆచమనం:
ఓం  ��శ�ాయ �ా్వ�, ���ాయణ�య �ా్వ�, మ�ధ�ాయ �ా్వ� (అ�  మ�డ��ార�్ �ే�ల �ర�
��సు��� ��్రగవల�ను
���ం��య నమః, �ష్ణ� � నమ, మధుసూద��య నమః, �్ర�క�మ�య నమ, �ామ��య నమః,
��ధ�ాయ నమః, హృ�ీ��
� ాయ నమః, పద్మ����య నమ, ���ద�ాయ నమః, సంకరష్ణ�య నమ,
�ాసు�ే�ాయ నమః, ప్రదుయ్మ�న్య , అ�ర���ద్య నమ
ప�ర��� తత ్మ�య నమ, అ�ో కష్జ�య న, ,��ర�ిం�య నమః, అచుయ్��య నమ, ఉ��ం��్రయ నమ,
హర�� నమః, ��  కృ�ా్ణయ నమ, ��కృష్ పరబ్రణ� నమః
��ా్లంబరధర �ష�
్ ణం శ�వర్ణం చత�ర�భ
ప్రసనన్ వదనం ��య్��తస్ర్వ ��న్ప
ఓం  అప�త్రః ప���్ర�ా స�ా్వ వ�ా్థం గ��
యసస్���త�ప్ండ � �ాకష్ం సబ��య్భయ్ంత
�� ���ంద ���ంద
ఉ�త ్ష్టంత� భ�త�ి�ా� ః ఏ�ే భ����ర� ః ఏ�ే�ాం అ����ేన బ్కర్ మ సమ�ర�� . ఓంభ� ః ఓం భ�వః
ఓగ�ం  సువః, ఓం మహః  ఓంజనః  ఓంతపః  ఓగ�ం  సతయ్ం ఓంతతస్ �త�ర్వ��ణయ్ం ��గ్ �ేవసయ్
����నః ప్ర��దయ� త్ ఓమ� ��జ� య్ � ర��మృతం బ్ రహ్మ భ�ర�భ్వసుస్వ��ం. �ా్ �ే�ి
�ేశ�ాలమ�లను స్మ��ం � సంకలప్ం �ేయవల�ను. మ��ాతత్ దు��తకష్య� �్పర��శ్వ వ���ద్ ��
పర��శ్వ  �ీ్రతయ్ ్థం  ��� � �భ�� మ�హ� ��త్ ��మ ���� ్ణ�ాజ్ఞయ� ప్రవరత్మ�నసయ్ ఆదయ్బ్
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ప�ా��్థ ��్ వత వ�ాహ కల�ప్��ౖవస్వత మన్వంత�� క�య��� ప్రథమ�ా�ే జంబ���్ వ�� భ త వ��ష్ 
అ�ి్మ న్ వరత్మ �న �ాయ్వ���క ��ంద్రమ���న రమ�  ��ర�  ..........  సంవతస్�, .......ఆయ��, .......
మ���, .......ప�� ,......���, ,,,,,,,,�ాస�� �భ��� �భకరణ  ఏవంగ�ణ ���షణ, ���ా్టయ�, �భ��ౌ
��మ�న్ ... ��త్ ః ...��మ�ేయ ః (ధ ్మ ప�న్ స��తః) మమ ధ�ా్మర్థ �ామ�కష్  చత���్వధ ఫల 
�ిధయ్ర్, ప�త్����్ర�వృద ధ్�ర, స�ా్వ�ష ్ట �ిదధ్�, �ి��ద ్ �ణ�యక �ీ్రతయ్ ్థం ��య్���ాహ �� �� ��డ��
ప�జ�ం క���య� , తదంగ కల�ా�ాధనం క����య్
కలససయ్ మ�ఖ� �ష�్ణః కం ట� ర�ద్రసమ��, మ�ల� తత్ర�ి్థ�� బ్ హ్మ మ�ేయ్ మ�త�్ర గణ�
క�����స్గ�ాస��్వసపత్ �� ్వ�ా వస, ఋ��్వ�ోద య���్వద �ామ���ో అధర్వనః అ��� గ్స్చ �ా����
కల�ాంబ�  సమ���తః.
ఆకల��
��్ల గం��చ యమ���  �ైవ  ����వ�� సరస్వ
నర్మ� ే � �ంద �ా����  జల��ి్మ న్ స�న్��ం క||
�ా����  త���గ్����్ చ క��ష్ణ����య్చ

|

����ర��చ  ప్రఖ�య్� �ః పం��గం� ాః ప్ర���త
�
ఆయ�ంట� �ేవప�జ�రధ్ం మమ (యజమ�నసయ్) దు��తకష్య�ా �ాః కల��ధ��న ప�జ� ద్
సం��్రకష్ (కల�ామ�ల��  �ళ్ళను ప�జ� ద్రవయ్మ�ల�, �ేవ����న
ౖ , తమ �రసుస్��ౖన ����ద్�
చల�్ల���ా�
అసు��ే
��య్��దగ్జ�ననం �ేవం త పత్�ాంచనస�, చత�ర�భ్జం మ��ాయం స�ా్వభ ణ భ��ిత
��  మ� గణ���పత�� నమః  ��య్య�
అ��్రగచ్చ జగద్వందయ్ సుర�ాజ���్చ�ేశ్వర అ��థ��థ సర్వజ్ఞ ����గర
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��  మ� గణ���పత�� నమః ఆ�ాహయ��
మ���త్�� ప�షయ్�ా��� శ్చ ����ర�ైన్��్వ�ా�తం రతన్�ిం�సనం��ర� �ీ్రతయ్ ర్థం ప్ర
��  మ� గణ���పత�� నమః ఆసనం  సమరప్య�
����ప�త్  నమ��త్సుత్ శంకర �ి్రయనందన గృ�ణ� ్ఘ�ం మయ�దతత్ం గంధ ప��ాప్కష్�
��  మ� గణ���పత�� నమః  ఆర్ఘ�ం సమరప్య
గజవకత ్ � నమ�� ~సుత ్ స�ా్వ�ష్ట ప్ర��యక భ�ాత్��ాదయ్ం మయ�దతత్ం గృ�ణ ��
��  మ� గణ���పత�� నమః �ాదయ్ం సమరప్య
అ��థ��థ  సర్వజ్ఞ ���ా్వణ వరప��త గృ�ణ�చమనం , త�భయ్ం దత త్ంమయ� ప్ �
ఆచమ�యం  సమరప్య��
ద����ర  సమ�య�కత ్ం ��మ��్వజ�య్న సమ�్వతంపర్కం గృ�ణ�దం గజవకత్�ం న�సుత్�
మధుపర్కం సమరప్య�
�ాన్నం పం��మృ�ై��ద్వ గృ�ణ గణ��యక అ��థ� �థ సర్వజ్ఞ ���ా్వణ గణప
పం��మృత  �ాన్నం సమరప్య�
గం�ా��సర్వ���్థభయ్ః ఆహృ�ైరమ�ర్ణల �ౖః �ాన్నం క�ర�ష్వభగ�ానుమ�ప�త్ర న
��ోద ్దక �ాన్నం సమరప్య
రకత వసత �ద్వయం �
� � �ేవ�గయ్ంచ మంగళం �భప్ రదం గృ�ణత్వం  లంబ�దరహ�ా
్
వసత �య�గ్మం సమరప్య
్
�ా�తం బహ్మసూత్ ం చ �ాంచనం �� తత్��యకం గృ�ణ సర్వ� ేవజ్ఞ భ�ాత్���ష
ఉప�తం  సమరప్య��
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చంద ��గర�  కర�ప్  కసూత్�� క�ంక�మ��్వతం �ల�పనం సుర�� �ష్ఠ �ీ్ర తయ్ర్థం ప్ర�
గం��న్ సమరప్య�
అకష్��న్ ధవ� �న్ ���ాయ్న్ �ా�య�ంసత్ండ�ల, గృ�ణ  పరమ�నంద ఈశప�త్  న�సుత్�
అకష్��న్ సమరప్
సుగం��� సుప��ాప్ణ � జ��క�ంద మ�ఖ��చ ఏక �ంశ� ��్రణ � సంగృ�ణ న�సుత్�
ప��ాప్ణ ప�జయ��
�� ���యక  అ��్టతత్ర శత ��మ ప�

ఓం గజ�న��య నమః ఓం గణ�ధయ్��య నమ
ఓం  ���య�ాయ నమః
ఓం  �ై్వమ�త��ాయ నమ
ఓం  ��్వమ�ఖ�య నమ
ఓం ప్రమ�ఖ�య నమ
ఓం  సుమ�ఖ�య నమః
ఓం కృ��� నమః
ఓం  సుప్ర���ాత్య న
ఓం  సుఖ�ధ�� నమః
ఓం  సు�ాధయ్��య నమ
ఓం  సు�ా��ఘ�న్య నమ
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ఓం మ�గణపత�� నమః
ఓం మ���య్య నమ
ఓం మ��ాల�య నమః
ఓం మ�బల�య నమః
ఓం ��రంబ�య నమః
ఓం లంబజఠ�ాయ నమః
ఓం  హయ����ాయ నమః
ఓం ప్రథమ�య నమ
ఓం �ా్రజ�్ఞయ న
ఓం ప్ర���య నమ
ఓం  �దక�ి్రయ�య నమ
ఓం  �ఘన్క��త్� న
ఓం  �ఘన్హం�ే్ర న
ఓం  �శ్వ��ే్ర న
�
ఓం  ��ాటప్త� � నమ
ఓం  ��పత�� నమః
ఓం  �ాకప్త� � నమ
ఓం  శృం�ా��ణ� నమః
ఓం  ఆ��తవతస్ల�య నమ
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ఓం �వ�ి్రయ�య నమ
ఓం  �ఘ��ా��ణ� నమః
ఓం  �ాశ్వ��య నమ
ఓం బల�్వ�్వ��య న
ఓం బల�దద ్��య నమ
ఓం భకత ్�ధ� � నమ
ఓం  ��వగమ�య్య నమ
ఓం  ���ాత్మజ�య నమ
ఓం  అగ��ా��� నమః
ఓం మంత్రకృ� ే నమ
ఓం ���కర ప్ర��య నమ
ఓం  స�ా్వయ నమ
ఓం  స��్వ�ా�ాయ ్య న
ఓం  సర్వక��త్� న
ఓం  సర్ వ ��ే్ర న
�
ఓం  నర్వ�ి��ద్ప్ర��య 
ఓం పంచహ�ాత్య నమ
ఓం �ార్వ�నంద��య నమ
ఓం ప్రభ� � నమ
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ఓం క�మ�ర గ�ర�� నమః
ఓం క�ంజ�ాసురభంజ��య నమః
ఓం  �ాం�మ�ే  నమః
ఓం  ధృ�మ�ే  నమః
ఓం  �ా��� నమః
ఓం క�ిత్థఫల�ి్రయ �య న
ఓం బ్రహ్మ���� ణ� న
ఓం బ్రహ్మర��ిణ� న
ఓం మహ� ద�ాయ నమః
ఓం మ�ో త్కట�య నమ
ఓం మ���ాయ నమః
ఓం మం�్రణ� నమ
ఓం మంగళసుస్వ�ాయ నమ
ఓం ప్రమ��య నమ
ఓం జ�య్య� � నమ
ఓం  య���న
� న్ర�����య నమ
ఓం గం�ాసు��య నమః
ఓం గణ����ాయ నమః
ఓం గం�ర�న��య నమః
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ఓం వట�� నమః
ఓం జ�య్�� � నమ
ఓం  అ�ా�ంతపద�త��భ�� నమః
ఓం  అ�ష్టవర��య నమ
ఓం మంగళప్ర��య నమ
ఓం  అవయ్కత్ ర��ాయ న
ఓం ప��ాణప�ర��ాయ నమః
ఓం ప���్ ణ నమ
ఓం ప�ష్క�� త్ ��పత్హరణ�య 
ఓం  అగ�గణ�య్య నమ
ఓం  అగ�ప�జ�య్య నమ
ఓం  అ�ాకృతప�ాక�మ�య నమః
ఓం  సతయ్ధ��్మణ� న
ఓం  సఖ�య్ నమ
�
ఓం  �ా�ాయ నమః
ఓం  సర�ాంబ��ధ�� నమః
ఓం మ���ాయ నమః
ఓం  �శ��ం�ాయ నమః
ఓం మణ��ం� ��ణ� ��ఖల�య నమః
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ఓం  సమసత ్�ేవ��మ�రత్�� న
ఓం  స��ష్ణ� � నమ
ఓం బ్రహ్మ���య్ �� ��నభ��� 
ఓం  �ష�
్ ణ� � నమ
ఓం  �ష�
్ �ి్రయ�య నమ
ఓం భకత ్����య నమ
ఓం  ఐశ్వరయ్�ారణ�య న
ఓం  సత���్థ��య నమ
ఓం  �ష్వగద్ృ��న
ఓం  �శ్వర�����నకృ� ే నమ
ఓం క��య్ణగ�ర� � నమ
ఓం  ఉన్మత త్���ాయ న
ఓం పరజ��� నమః
ఓం  సమసత ్ జగ�����ాయ నమ
ఓం  స���్వశ్వరయ్ప్ ��య
ఓం  �� ���న్శ్వ�ాయ న
ద�ాంగం గ�గగ్ల���తం సుగంధ, సుమ��హరం, ఉమ�సుత  నమసుత్భయ్ం గృ�ణ వర�ోభ
ధూపమ�ఘ��పయ��॥
�ాజయ్ం �్రవ��త్సంయ�కత్ం వ��న్���ోయ్�, గృ�ణ  మంగళం  ��పం  ఈశప�త్  న�సుత్
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��పందర్శయ��
సుగం��సుకృ��ం��్చవ�ద
�
�ాన్ ఘృత�ా��, ��ౖ��దయ్ం గృహయ్��ంచణమ��ేద్ః ప్రక�,
భకష్య్ం చ ల�హయ్ంచ ��షయ్ం �ా�, ఇదం గృ�ణ ��ౖ��దయ్ం మయ�దత త్ం ���,
��ౖ��దయ్ం సమరప్య�
స�్చ��నంద ���న్శ ప�ష్క�ా� ధ�, భ�మ�య్ం �ి్థ� �� భగ�ాన్ �ీ్వక� �ష్వ 
సువర్ణప�షప్ం సమరప్య
ప���ఫల  సమ�య�కత ్ం ��గవ�్ల ద�
� �ర�య, కర�ప్  చూర్ణసంయ�కత్ంబ�లం ప్ర�గృహయ్�
��ంబ�లం  సమరప్య��
ఘృతవ��త ్ సహ��ౖ�శ్చ శకల�ౖ�ి్థతం ��ాజనం మయ�దతత్ం గృ�ణవర
��ాజనం  సమరప్య��
��������శ్వ ప�జ
�లం  ఢమర�కం�ైవ  - ద��నం  హసత ్ య�గ్మ
����ర�ేవ ��ానం  ��య్�� త్ �్రప�ర ఘ�,, �� ������శ్వ�ాయనమః ��య్నం సమరప్
���ల�స  �ఖ��  ర��య్ �ార్వ��య్ సస్��త
ఆగచ్చ �ేవ�ే��శ మదభ్�ాత్� చంద్ర� �ఖ �� ������శ్వ� ాయనమః ఆ�
సు�ాసుర ���రతన్ - ప్ర���ిత ప��ంబ�
����ర�ేవ మదద ్త త్ మ�సనం ప్ర�గ�హయ్ �� మ్ �� ������శ్వ�ాయనమః ఆసనం స
గం�ాధర  నమ��త ్సుత - �్రల�చన వృషభదజ
మ���త్�ాసన సం�ా్థ - �����ాయ న�నమః  �� ������శ్వ�ాయనమః �ాదయ్ం సమరప్
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అర్ఘ�ం గృ�ణ భగవన - భ�ాత్�దత త్ం మ��శ
ప్రయచ్ఛ�� మనసుత్భ - భ�ాత్� � �ష్ట��యకం � �������శ్వ�ాయనమః ఆర ్ఘ�ం సమర
మ����ాన్ రదప్రఖ��య్��న్తయ్ మ�ఖ�య్త 
����ర�ేవ భగ�ాన్ గృ�ణ� చమనం ��� � � ������శ్వ�ాయనమః ఆచమ�యం సమరప్
�ాన్నం పం��మృ�ై��ధ్వ �దధ్ ��ోధ్ద ��
గృ�ణ����రమణత్వద్బ��త్న మయ���ప్తం �� ������శ్వ� ాయనమః పం��మృత�ాన్నం స
న��జల  సమ�య�కత ్ం మయ�దత త్ మనుతత
�ాన్నం �ీ్వక�ర��ే�� - స���వ  న�సుత్� ే � � ������శ్వ�ాయనమః �ాన్నం సమరప
వసత ్ � య�గ్మం స���భ్ - మ��హర �దం  �భం
ద���  �ేవ�ే��శ  భ��త్�దం ప్ర�గృ�య్� �ం  �� ������శ్వ�ాయనమః వసత్�య�గ్మం స
స్వర్ణ యజ�్ఞప �ాంచనం ��తత ్��యక
ర���్రకష్మ� య� య�క - ద���  �ీ్వక�ర� ప్ర�� � � ������శ్వ�ాయనమః యఙ�్ఞప�తం సమరప
సమసత ్ గ�ంధద్ర�ాయ్ణ - �ేవత్వమ�ి జన్మభ
భ�ాత్�సమ��ప్తం �ీ్ర� - మయ�గం����  గృహయ్�� మ్ � �������శ్వ�ాయనమః గం� �న్ ��
అకష్� � �ి స్వ��� - భ�ాత్��మకష్యం 
ద���ి��థ మదద ్�ైరకష్� ైః �ీస్�య��ం భ �ాన్ �� ������శ్వ�ాయ అకష్��న
కలప్వృకష్ ప్రసూ��ౖస్వం ప����్వ రభయ్��్చత సు���ఃక�ంక����ః �ా��ద్��ౖ ��������మ ్చ�
������శ్వ�ాయనమః ప��ాప్ణ� ప�జయ�� తతః ఇం� �్ �� ల�క�
ప�జ�ం క��ాయ్త్ �వసయ్ ద��ణ��{క�����ౖప�} బ్రహ్మణ�నమః ఉతత్ర� {ఎడమ��ౖప�} �ష్ణ��నమః మేయ�
������శ్వ�ాయ నమ
అ��ంగ ప�జ:
మ��శ్వ�ాయనమ �ా�ౌ  ప�జయ��,
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ఈశ్వ�ాయనమ జం��ప�జయ��,
�ామర��ాయనమః జ�ను� ప�జయ��,
హ�ాయనమః ఊర�  ప�జయ��,
�్రప��ాంత�ాయనమ గ�హయ్ం ప�జయ�,
భ�ాయనమః కట�ం ప�జయ��,
గం�ాధరయనమః ���ం ప�జయ��,
మ��ే�ాయనమః ఉదరం ప�జయ��,
ప�్శపత��నమ హృదయం ప�జయ��,
�ి������నమః హ�ాత్న్ ప�జయ,
��ాయనమః భ�జ�  ప�జయ�,
��కం�ాయనమః కంఠం ప�జయ��,
�ర��ా��యనమః మ�ఖం ప�జయ��,
�్ర���్రయన
�
���్ర
� ణ ప�జయ�,
ర���్రయనమ లల�టం ప�జయ��,
శ�ా్వయనమ �రః ప�జయ��,
చంద్రమ�ళ��నమ మ��ం ప�జయ��,
ప�పత��నమః స�ా్వణ�య్ం� ా� ప�జయ

������శ్వ  అ�� ్టతత్ర శత��మ 
1.ఓం��ాయనమః 55.ఓం�రభ��్రయనమ
2.ఓంమ��శ్వ�ాయనమ 56.ఓంగణ����యనమః
3.ఓంశంభ��నమః 57.ఓంప్రజ�పత��నమ
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4.ఓం�ి������నమః 58.ఓం��రణయ్��త�నమ
�
5.ఓంశ���ఖ�ాయనమః 59.ఓందురధ్�ాష్యన
6.ఓం�ామ�ే�ాయనమః 60.ఓం�����ాయనమః
7.ఓం�ర��ా��యనమః 61.ఓం�����ాయనమః
8.ఓంకప��ద్��నమ 62.ఓంఅనఘ�యనమః
9.ఓం�లల�����యనమః 63.ఓంభ�జంగభ�షణ�యనమః
10.ఓంశంక�ాయనమః 64.ఓంభ�ాగ్యనమ
� �్వ��నమ
11.ఓం�ల�ాణ��నమః 65.ఓం���ధ
ి
12.ఓంఖట�్వం����నమ 66.ఓం�����్రయ�యనమ
13.ఓం�ష�
్ ణవల్ల��యన 67.ఓంకృ�త ్�ాస��నమ
14.ఓం��ి��ా్టయనమ 68.ఓంప��ా�ాత��నమః
ే మః
15.ఓంఅం��ా����యనమః 69.ఓంభగవ�న
16.ఓం��కం�ాయనమః 70.ఓంప్రమ�����ాయనమ
17.ఓంభకత ్వతస్ల�యన 71.ఓంమృత�య్ంజయ�యనమ
18.ఓంభ�ాయనమః 72.ఓంసూకష్్మతన��
19.ఓంశ�ా్వనమః 73.ఓంజగ��్వ��ి��నమ
గ్ర��నమ
20.ఓం�్రల����ాయనమ 74.ఓంజగదు
21.ఓం��కం�ాయనమః 75.ఓం��య్మ���ాయనమ
22.ఓం��ా�ి్రయ�యనమ 76.ఓంమ���నజన�ాయనమః
23.ఓంఉ�ా�యనమః 77.ఓం��ర��క�మ�యనమః
24.ఓంక�ా���నమః 78.ఓంర���్రయనమ
25.ఓం�ామ�ర��నమః 79.ఓంభ�తపత��నమః
26.ఓంఅంధ�ాసురసూద��యనమః 80.ఓం�ా్థణ��నమ
27.ఓంగం�ాధ�ాయనమః 81.ఓంఅ��ర�్బ��న్�యన
28.ఓంలల�ట���యనమః 82.ఓం��గంబ�ాయనమః
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29.ఓం�ాల�ాల�యనమః 83.ఓంఅష్టమ�రత్��న
30.ఓంకృ�ా�ధ��నమః 84.ఓంఅ���ా��్మ� � నమ
31.ఓం�మ�యనమః 85.ఓం�ా�త ్��ాయనమ
32.ఓంపర�హ�ాత్యనమ 86.ఓం�దధ్�గ��యనమ
33.ఓంమృగ�ాణ��నమః 87.ఓం�ాశ్వ��యనమ
34.ఓంజట�ధ�ాయనమః 88.ఓంఖండపరశ��నమః
35.ఓం��ల
� �స�ా�ి��నమః 89.ఓంఅజ�యనమః
36.ఓంకవ���నమః 90.ఓం�ాశ��చ�ాయనమః
37.ఓంక���ాయనమః 91.ఓంమృ��యనమః
38.ఓం�్రప��ాంత�ాయనమ 92.ఓంప�పత��నమః
39.ఓంవృ�ాం�ాయనమః 93.ఓం�ే�ాయనమః
ే ాయనమః
40.ఓంవృష��ర���యనమః 94.ఓంమ���
41.ఓంభ�� ్మదూధ్�త�గ��యన 95.ఓంఅవయ్య�యనమ
42.ఓం�ామ�ి్రయ�యనమ 96.ఓంహర��నమః
43.ఓంసర్వమయ�యనమ 97.ఓంప�షదంత��ేనమః
44.ఓంత్ర��మ�రత్��న 98.ఓంఅవయ్�ా�యనమ
45.ఓంఅ�శ్వ�ాయనమ 99.ఓంద��ధ్వరహ�ాయనమ
46.ఓంసర్వజ�్ఞయన 100.ఓంహ�ాయనమః
47.ఓంపరమ�త్మ��నమ 101.ఓంభగ��త్ర��ేనమ
48.ఓం�� మసూ�ాయ్��న్ల�చ��యన 102.ఓంఅవయ్�ాత్యన
49.ఓంహ���నమః 103.ఓంసహ�ా్ర��యనమ
50.ఓంయజ్ఞమయ�యనమ 104.ఓంసహస్ర�ా�ేనమ
51.ఓం�� మ�యనమః 105.ఓంఅపవరగ్ప్ర��యన
52.ఓంపంచవ�ాత�యనమ
106.ఓంఅనం��యనమః
్
53.ఓంస����ాయనమః 108.ఓంపర��శ్వ�ాయనమ
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�� ������శ్వ �ా్వ���నమః �����ధ ప��మళ పత్ర ప�షప్ప�జ�ం సమర

అధసూత్రప�జ
ఓం ��ాయనమః ప్రధమగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  �ాం��యనమః ��్వ�యగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం మ��ే�ాయనమః తృ�యగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం వృషభద్వజ�యనమ చత�రధ్గ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  �����ాయనమః పంచమగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం ర���్రయనమ షష్ఠగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం ప�పత��నమః సపత ్మగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం �మ�యనమః అష్టమగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం త్రయంబ�ాయనమ నవమగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం �లల�����యనమః దశమగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం  హ�ాయనమః ఏ�ాదశగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం  స్మరహ�ాయనమ ��్వదశగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం భ�ాగ్యమః త్ర�దశగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  శంభ��నమః చత�రధ్శగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  శ�ా్వయనమ పంచదశగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం  స����ాయనమః �� ఢశగ�ం��ం ప�జయ��
ఓం  ఈశ్వ�ాయనమ సపత ్దశగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  ఉ�ా�యనమః అ�ా్టదశగ�ం��ం ప�జయ�
ఓం  ��కం�ాయనమః ఏ��న �ంశ�గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం �లకం�ాయనమః �ంశ�గ�ం��ం ప�జయ��
ఓం మృత�య్ంజయ�యనమ ఏక�ంశ� గ�ం��ం ప�జయ��
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ద�ాంగం  ధూపమ�ఖయ్ంచ -హయ్ం�ా �����త
ధూపం  సుగం�ై ర�తప్నన్ - ��్వం�ీ్రణయత�శంఖర� �������శ్వ�ాయనమః ధూపమ�ఘ��ప
�����ం  హృద�� ��్వవ - ఙ�్ఞన���ాంక���హయ్
బ�హయ్��� � మయ�ద��త - గృహయ్��ం భకత్ ��ర� ాత్ ��������శ్వ�ాయనమః ��పం సమర
�ైల�కయ్మ�ి ��ౖ�దయ్
�
- త�ేత ్ తృ�ిత్సత్��బ
��ౖ��దయ్ం భకత్�ాత్వల�య్దగ్ృహయ్��ం త్ర� ంబకత్వయ� �� ������ శ్వ�ాయనమః మ���ౖ��దయ
���య్నంద స్వర�పసత్ - ���హృత్కమల��ితః
����శభ�ాత్�మద ద్తత - ��ంబ�లం ప్ర�గృహయ్� �మ్ ��������శ్వ�ాయనమః ��ంబ�లం సమర
అర్ఘ�ం గృ� ణ్ భగ�ా - భ�ాత్�దత త్ మ��శ
ప్రయచ్చ �� మనసుత్భ - భ�ాత్�న �ష్ట��యక ��������శ్వ�ాయనమః అర ్ఘ�ం సమర
�ే��శ చంద్  సం�ాశం - జ�య్� సూరయ్�����
భ�ాత్����ాయ్� కర�ప్ర ��ాజన �దం �వః ��������శ్వ�ాయనమః క �ప్ర ��ాజన ద
ఓం తత�ప్ర��ాయ �ద్మ�� మ��ే�ాయ ��మ�� త��న్ర� ద్రః ప్ర�
న�  ��రణయ్బ�హ� � ��రణయ్ వ�ా్ణయ �� ణయ్ ర��ాయ ��రణయ్ పత� ��� ����ాయనమః  ���ో కత
సువర్ ణ ��వయ్ మంత్రప�షప్ం సమర
భ��ేన  భ�వ����శ - సర్వ�ే�ా� ప��
ప్రద��ణం క�����య్ - వ్రతం � � సఫలం క�ర� � � ������శ్వ�ాయనమః ప్రద��ణం సమరప
హరశం�� మ��ేవ  - ���్వ�ామరవల్
�వశంకర  స�ా్వ��్ - �లకంఠ న�సుత్� ే ���
� ����శ్వయనమః  నమ�ా్క�ాన్ సమరప్
ఛత్రమ���్ఛదయ, ��మ��ణ �జయ��, నృతయ్ం దర్శయ, ��తం  �ా�వయ��, ఆం�ో �కం 
����హయ��,
సమసత ్�ాజ�ప��,�ే��ప��ర,శక�త్�ప��,భక�త్�ప��,ప�జ�ం  సమరప్య�
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అ�ష్ట�ి��ద్ం క�ర�� ��ావయ్య మ��శ ్ ర ! భ�ాత్��ం �ష్ట����రధ్ం మ���త్క
(ప�జ�  ��రమ� �సు��నునప�డ�  ప��ంచు  మంత్రం
����ర�ేవ�ే��శ  భగవనన్ం�� ప�ే! ఏక�ంశ��ద్�� త�ి్మన్ సూత్రం గృ�్లమయ్హం
(��రమ� కట�్ట��నుటక� ప��ంచు మంత్ర
ఆయ�శ్చ ���య్ం చ త� ��ిఖంచ ����గయ్వృ��ద్ం క�ర  �ేవ
సం�ార �రంబ�  ��ౌ �మగన్ం మ�ంరకష్ ����ర నమ��త
(�ాయన�చు్చనప�డ� ప��ంచున��
����రం ప్ర� గృ� ్ణత ����� � ��ౖద�ా� చ ����ర�ాత్ �� ����య్ం �����ాయ న�
ప్ర�మ���న మంత్
����ర ప్ర�మ�ం య�ా్మ� �్ర జయ్ం ����గయ్వ��ధ్� త�ా్మద�ాయ్ః ప్రద��న మమ�సుత్ �
�� ������శ్వ �ా్వ� �� నమః �ి�ీ్ తః సుప్రస��న్వర� ోభవత� మమ ఇష్ట�ామ�య్రధ్ �
ప�జ�  ���నమ�  సంప�ర్ ణమ
�� ������శ్వ వ్ త
పర��శ్వర� � అ�ాధ్ం�� �ార్వ� తన ప� శ��రంల� అరధ్��గం ��ందు ��తత్మ� �ే�ిన వ్
������శ్వర� వ్రతమ�� గ�� �్చ �ెబ��� శ�దధ్� � �నవల�ింద� సూత�డ
��న�ాదులక�  �ె��ప్ను. �వ�డ� �ార్వ� స��త��ై ���ల�సమ�న �ండ� సభయందు క�ర�్చ�య�ం�ెన
�ిదధ-�ాధయ- ��ంప�ర�ష-యక-గంధర�్వల� �వ�
���ంచుచుం���. � �ేవమ��  గణమ�ల�  �వ�� సుత్�ంచుచుం���� . ఋష�ల-మ�నుల�-అ��న-�ాయ�వ�-వర�ణ�డ�-సూరయ్చందు ల�-��రల�-గ��ల�-ప్రమదగణ�ల-క�మ�ర�ా్వ-���యక�డ��రభదు్రడ-నం��శ్వర�డ� సభయందు ఉప�ష�్ణల�ౖ ఉ��న్ �. �
త�ంబ��ాదుల�  �వ�లను �ానం �ేసుత్��న్ర�. ర�-�ాల-తమల�-వక�ళ-న����ళ-చందన-పనస-జంభ�
వృకష్మ�ల��ను చం-ప���న్-�ా��జ�����  ప��ాప్దుల��న
మణ�మయ  మక�ట  �ాంత�ల��  �ెల���ందు న��  నదపరతమ�ల��ను చత�రధ్శభ�వ��ల�
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ప�ల��సత ు్��న్� .. అట�్ట ఆనంద��ల�హలమ�లల� భృంగ�� �ట� అనబడ� �వ
��త��ై ��టయ్మ�డ�ా��ను. అతడ � ���ద సంభ��తమ�లగ � ��టయ్గత�
��ష
�
� ్టడ� ఆనందప�ల
స��సదులను, �వ���న్ ���ిప్ంచుచుం�ెను. �వ���త�� అ�నం��
అంకతలమ�నగల �ార్వ� � �� � �ిం�సనమ�నుం� ల�� భృంగ���ట� � తన అమృత హసత్ం�� తట�
ఆ�ర్వ��ం��డ� . అ� ే అదనునందు భృం�

�దల�ాగల వం�

మ��ాదుల�  �వ�నక�  ప్రద��ణంే�ి నమస్క��ం�
�
�ర�. ఇ�� గమ�ం�న �ార్వ� భరత్ను �ే�� ����! న
���� �క�  మ�త్ర� � ���ల� నమస్క��ం�� �. ఆట�ా��
�మ�్ మ ���ిప్ం� � నుం�� ననున్ � �ర� పర� ఇట�్లల �ే� ి�ర� ప్ర�న్ం�ెను. అంత స�
స�మణ� �ార్వ� � సం��టక� �సు�� � �ే�! పరమ�రధ్ �దుల
�గ�ల�  �వలన  ప్ర�జనం కల�గ�ేయబడవ� ��న్ట�్ల ఉ����ం� � �క� మ�త్ర�� నమస్క��
జ�ా���్చడ� . �ా�� త్ పరశ్వర� � ఇల�్ల���ౖయ�ం
య�దండప్రణ�మమ�లక� ��చు�� � అ�గ�య్�ాలన � ��ప��ం� ఈశ్వర� ��� సమ�నమగ� �గయ్
ఆ��జ్ంచు��నుట�� � తపసుస్��నర�్చట� �� �శ్చ�ంచు��న
ద ్ల గజమ�ల�గల ��గ గర�డ చక�ాక పకష్సమ���యం �� ����
���ల�సమ�నువద�  శరభ  �ార�
ఫలప�షప్ తర�ల��దుల� � క�డ����నన ససయ్�ాయ్మల���నట
��తమ�శ�మ����  వ�్చం�� . ఆశ�మ�ాసుల���ను చూ� అ�� � మ�ాయ్దల�న� ్చ త�్ల ���వ్
ఎవ����నవ� ఎచటనుం��  వ�్చ� ��ాకక� గల అగతయ్���
�ార్వ� ప్ర�న్ం��
�ా��  ప్రశన్లక� �ా�ా్వ� ���్క� ఆనం��ం�న�ై యఙ్ఞయ��ా�� క�త� వ�ల�ే ప��త��మమ��
ఆశ�మమ�న �యమ��ా్టగ��ష�్టల�ౖ అల�ా � ప�ణయ్ప�ర�ష�ల
ప���్రంగనల�� ా ��ను ��మవంత� ప��్రకను �ా� �త్ పర��శ్వర�� ఇల� ్ల��. �వ� �స�
��ధు��� సమ�నమగ�  �గయ్తను � �ంద��� � తప� �స్న
సంక�ప్ంచు����న్ను. ఇందు ��తత్��� � ఆశ�మ� ��� వ�్చన��నను��  �ార్వ� . మహర�ష్ల��ా
జగత్క��య్ణ��ల�ష�ల��ా! ��ను ఆ�ం�న ఫలమ�ను ��ం
�వ�� అ�ాధ్ం����ౖ త��ంచుటక� త��న వ్రతమ�ను �� క� ఉప�ే�ంచుడ� �ార్వ� �ా� �� ��ర�క�నన్
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అందుక� ��తమ�డ�  �ార్వ� ఈ�ిస్��రధ్��యకమగ� ఉ
వ్రత�కట�నన్� �. అ� �������శ్వర వ్రతమ�. ��ావను ఆచ��ం� మ���ష్ట �ి��ధ్
�� ందవల�ింద��న్డ� ��తమ�డ�
వ్రత���నమ�ను �వ��ంచమ� �ార్వ � ��తమ���న్ ����ం� �. జ గజజ్న� ఈ వ్ ���న్ ��ద్రపద
�క్ ల అష్ట�యందు ఆచ��ం�� �. ఆ���న �� �ా �ాన్��ద
ఆచ��ం�  �ర్మల���న మనసుస్�� మంగళకరమ�లగ� ఏక�ంశ � ��రమ� �� ��� ��రమ�� ధ��ం� 
�� డ��ప��ర  �ధుల��  ప�జను �ర్వ��ం � ఆ ���
ఉప�ాసమ�ండవల�ను. మ�ాన్డ� �ప��లక� ��జన ��ట�్ట ఆ తర��ాత ఆ�రమ�ను �సు��వల�ను. ఇల�
వ్రతమ�ను ఆరం�ం�న ��ట�నుం� � అమ��ాసయ్ వర
ప�జ�క�మమ��� ������శ్వర� � ఆ�ా��ంచవల�ను. మ��య� ��నయ్�ా�� ���ి అందు ర్ణక�ంభమ�నుం
ఇర�వ���క్ ప�ాయ్యమ� ల� సూత్రమ�ను చు
పట�్టవసత్�మ� � �� �� క�ిప్య�ం� నవరతన్మ �ల�  �ా� సువర్ణమ� ను�ా� ఉం� గంధ ప��ాప
ప��ం���.
�ే� ఇర��ౖ  ఒక్కమం� � బ�్రహ్మణ�లను ర�ిప్ం� �ా�� �ాదమ�లను క���� క�ర్చండబ�ట�్ట య� �����
��ప గంధ  ప��ాపకష్తల�� ప��ం� భ-��జయ, ��ౖ����య్దుల
కద�పజ ్ల�ల� పనసల� ఆర��ంప�ే�ి ��ంబ�లద��ణ�� ్చ �ారలను తృ�ిత్ పరచవల� ను. ఈ �
వ్రతమ�చ��ం�న�ా�� � �వ�డ� అనుగ���ం � మ���ష్ట�ి��
కల�గ�ేయ�న� ��తమ�డ�  �ార్వ�� � �వ��ం��డ�
��తమ మహ��ష �ె�ిప్న � � ���నమ�లను అనుస��ం� �ార్వ� ������శ్వర వ్ ���న్ �ష్ట�ా 
�ే�ిం��. పర��శ్వర�డ� సంత��ా్టంతరంగ��ై ఆ�� అ��ా్టను�
తన��నుల�  సగ��గమ� �ార్వ�� � అనుగ���ం�ెను. అంత జగ��ంబ సంత��ా్టంతరంగ��� భరత్
�జ��ాసమ�  ��ల
� �సమ�న ����ను.
��ంత�ాలమ�నక�  �భకత ్ప�ాయ�ణడగ� ���్రంగదుడను గంధర�్వడ� నం����శ్వర�� 
������శ్వరవ్రతమ�ను � �� మహ
త �త్ను �నన్�ా�ై మనుషయ్ల�కమ �నక�
19

��ల్ ల���ేయ��� � ���నుం� � భ�����ం � ఉజ జ్�� నగరంల� ప్ర���ం� ఆ నగ�ా�న్ ప���ా�సుత్నన
వజ్రదంత�నక� ����రవ్ త ����� �వ��ం��డ�. వజ్రదంత� 
వ్రతమ�ను ఆచ��ం � ��ానుగ�హమ�� � �ార్వ��మ�డయ�య్
ఆతదనంతరం  ఉజజ ్�� నగరంల � గల ��ౖ�య్నక� ప�ణయ, ��గయ్వ� యను ఇర�వ�ర� క�మ���త్ల
గలర�.  �ార� ఒక��డ�  తం��్ర� �ే� � జన� ా మ�క� ���� వ్రత
�ేయ�టక� అనుఙ్ఞ�మ్మ� అ���ార�. అందు�ాతడ � � ల��ా!  ��ను ద��ద్రడను. 
�ామ�గ��లను
ు
సమక�ర్చగల�ాట��ాడను �ాను.

�� ా ఆల�చనన

మ�ను��ండ�ప���ను.  అందు�ా  ��ౖశయ్ప��్రకల� � ఆఙ్ఞ�� మ�క� ధనమ� అనుఙ్ఞ�యయ్వల�
��ర�క���న్ర�
�ా��ర�వ�ర� ఒక వటవృకష్ం���ంద క�ర� ్చ� ��రమ�కట�్ట��� ప�జను భ� �త్�� �ేసుక��
మ��శ్ర�డ� �ారలక�  ప�జ��ామ����� అనుగ���ం��డ�.  �ార�  కల�ప్కత్మ�
వ్రతమ�చ��ం��ర� . �వ�డ� �ా��త్క��ం � �ా�� �� ఐశ్వరయ్, సుందర ర�పమ�లను  ప్ర�ా��ం
అంత��్హత�డయ�య్డ
ఆ ��ౖశయ్ ప��్రకలక� య�కత్వయసు వ�్చం ��. ��ందరయ్��యగం క�� �నఆ ��ౖశయ్ ప� �్రకల � �
ప�ణయ్వ� ఉజజ ్�� నగ  మ��ా, ���న్�� ��గయ్వ
��ళభ��ాల�డ� ��ాహం �ేసుక���న్ర� . �ా� � తం��్రయగ � ��ౖ�య్డ� ధన��నయ్ సమృ�
�ాజ��గమ�ల��  ప�త�్రలను � �ం� � సుఖం� ా ��సుత్��న్డ�. మ����ంత�ాల�
�నన్క�మ���త్ ��గయ్వ� ఐశ్వరయ్ మ�ోన్మత� �ాల�ౖ ����రవ్ర��� న్��.  అందువల్
ఈశ్వ�ానుగ�హం ��ల�ప్�ం� �. ఆ�� భ త్ ఆగ�� ��� గ����, ఆ�� భరత
ఆ��ను, క�మ�ర���న్ �ాజయ్మ� నుం� � ��డల��ట �్ట���ాడ�. ఆ�� పడ�ా� ాట�్ల ప
�
డ�త � ఒక బ�
ఇంట  ఆశ�యం �� ం��ం��.
ఒక��డ� ఆ�� తన  క�మ�ర���న్ �ేరబ�� ��య�

� ��దద్త�్ల ఉజజ్��ప�రం ణ�  ఆ�� వదద ్క�

���్ ళ మన ��న�ి్థ� � �వ��ం� ఆ��ను స�యమ��జ్ం� �సు
�ావల�ింద�  �ె�ిప్పం�ిం�ం�� . అతడ� ఉజ జ్�� ���� ్ళ తమ దు�ి్థ�� �వ��ం� �డ�. ఆ�� �
ధన��్చ క�మ�ర���న్ �ాగనం�ిం� �. అతడ� �����వసుత్ం
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మ�రగ్మధయ్మందు మ��శ్వర�డ� �� �� ర�పంల� � అడ్డ��ం � అత� వద ద్గల ధ���న్ � �ల్ల��ట�
అతడ�  జ����న �����  ���్క� �����ం � మరల ��దద్త�్ల వద
�
� � �వ��ం��డ� . ఆ�� మరల� ��ంత ద���న్�్చ పం�ిం��. ఈ ప�ాయ్యమ� క
���్ ళ జ���న సంగ
మ�రగ్మధయ్మందు ��ర�ర�ప��ైన �వ��� ��మ�్
�సు����� య�డ�. మరల  అతడ� ��దద్త�్ల వదద్క� బయల��ే �ా అంత�ా్వ��� నుం�� ఈశ్వర�డ�
�వ� ఎ�న్�ార�్ల ���దద్ త�్ల న� �� � ��మ�్మ �ెచు్చక���న
����రవ్రతమ�ను మ�����ిన �ారణం� ా ఆ � �మ�్మ � క� దక్కద� ��చ్చ��ం� �డ�. ఆ మ�టల� 
అతడ�  �నన్� ా ��దద్త�్ల వదద్క� � ��్ళ  ��న  మ�టలను
�ె�య�ె�ాప్డ�
అప�ప్���� బ�� ా ఆల��ం � అత� �ేత ����రవ్ర తం �ే�ం� డ�్బ�్చ పం�ిం��. త�్ల�� ����ర
�ేయవల�ిన���ా �ెపప్మనన్� �. అత��ప్ర�ారం త�్ల వదద్క�
��దద్త�్ల ఇ�్చన ��మ�్మను ఇ�్చ వ్రతం �ేయవల �ినద � ��దద్మ్మ �ె�ిప్న మ�టలన. గ�ర�త
క���న ��గయ్వ� భ��త్� �����రవ్ర���న్ �ే�ిం��. ఆ��
మం��మ�రభ్లమ�� వ� ్చ ఆ��, క�మ�ర���న్ �ాజ���� � �సు�� � ����్ళడ�. ��గయ్వ� ప
సంవతస్ర ం ����రవ్ర తం �ేసూత్ ��ానుగ�హం �� ం�� సుఖ�ాంత�
����గయ్సంపదల� � ��సుత్నన్

ఎవర� ఈ ������శ్వర వతమ�ను �యమ�ష్టల�� కల�ప్ కత్మ��ా

�ేయ�దు��అ ట�్ట�ార� ఎట�్ట కష్

ల�� �ా��� సుఖమ��ా ��ం� అంతయ్మ�న �వ�ా�న్ధయ �� ందుదుర�.
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