


           �� సతయ్���ాయణ�ా్ వ్తతమ 

భ����ధ  : 

ఇంట�ల� ఈ��నయ త�లల� ససలతమన� ���ధ  ధ ్�,అ���,�ాయ్ప  �ంం�����ా,రంగమల 

చూర్తమల����ా,తమగమగ లల �ట�� ,�ైవణ�స ్న ా్తతత్� �    టన� ు ా ���  ట త�మ ఎత�త ��ా, త�మ 

్ల్తమ��ా  ంం కండ�� �డ్     ట ల  కం� చ క�� ్స�్ప�� �, లం లంత�� బ� ట��   �ట�� ,వ�� �ంం� 

(�ాయ్ప �ంం�� �� తమగమగ  ు ా��� ణ���రయం�� అష�డద ్��్  ్� ు ణ�త రత�్�.ధ్ �ు�రత త�రత� 

తమఖం��  క��్ు���. �ైు�ా� ్��ం్బ� త�్����   �ెవౖం   క ్్పతన���ా, 

�త్్తతమన���ా,     ట  � ౖ ంధ���తమండ��� ్స�్ప�� గయ్పా తా�రత ధ్ � (్స�్పన� 

ష�త�రత అంగమదం  ��ౖల� ప్��య   ృపల� తమడద�� ధ్ ��,��ా��  లం లత బ� ట��   �ట�� ,  �డ్ �  

్��్ ంల���ా, ��� తత  త�ంం� గమం్ �డ ��ా �ాయం  �  � ��ా �ౖ �  తతల � ల న�ం�,అండ� ్స�్ప 

గయ్ప న�ం� అగరతవత�త లల ు����ంధ���ఇ్ప�ం� ్�. ల ��వల �న వస�త వపలన� 

అతరత్��ు����� ���ాన �్రౖతప ��శల� ధ్ావల�న�� 

 
�� ���ాన ల ��వల �న వస�త వపలల - �� ���ాన ���నతమ 

�� ���ాన ధ్ామట ల  లం�� (్్్డ� ు�ంం��� ��ా, ఇతతం�����ా, తట���� ��ా ు�ంవచ�్న�� లం��ల� 3 

అం్వత�త లల 1  లంభవపత  (తాయల��ు  � నూ �్�� తం�్వల�న�� ఇం��  అం్వపత  నూ �్�� తం� � 

. �రపల� ( ర��ర �రప�� ు�ం్ వస�త వప�ు  � తమండ��� . హరపల� ు  �న వపతా అ��గ్పల్�� 

ు����ం�, ు����ం�న వపత��  లం��ల�ా 1 అం్వపత  1  లంభవపత  ు����ంచవల�న��త��ాత ధ్ే   ం� లకా 

నూ �్  లం�� ాంం�ు  �  �డ్    లం���� త�ం�ధ�ట్  లం లత అలం��రతమ ధ్ావల�న�� త��ాత 

అకతలల ు  � �� ���ానన� ల��్ సార�్తమ�� ా �ం� నతణ�కరతమ ధ్ావల�న�� లం��ల� ్���న 

��ంం� అం్వత�త లల ్�.� సతాంల� ాూ్తమ చూ �న తరతు�త ��్తమ చూ �ంచ�ట ల ు�ంవల�న�� 

�� ���ాన ల న�వపాలనూ �్��ా, ��బ్��నూ �్��ా,  వప �్ేయ ��ా ు�ంవచ�్న�� తనతమ 

 చతనతమ ధ్ �నట�వంట� ్ంచ �త్ల�ా ాదళ్  �్వపా ్�. ల �ా���ంచ��డ�� ్�. ల �ం��� 
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� ��్ స���ా,ధంెబమ��ా �స���ా ��ాల� �డధ  .లతమన�  �  �   ధంెబమన ల  ల����ాన ధ ్�   

ాదళ్ త�త్త� �్వపా ్�. ల  ్���ంచవల�న�� 

ఈ వ్తతమన ల ��వల �న వస�త వపలల� 

�� నతయ్���ాయ ణ�ా్ు��� ్్పత లమ�� �త్్టతమ �ాయతమ, చూర్తమ, ్స�్ప,  లం లత, 

తతల � లలల,  �  లల, లవంగతమలల, .ల లలల �డలగమ స�గంా డ్వయతమలల� ఖర�ర ర ్లతమలల, 

��్ క్లతమలల, ��స ్స ్లతమలల, ాూ్తమన ల ణ�ంబ ్ యణ, ��బ్����ాలల, ్దళ్, ్పవపాలల, 

గంాం, �రప  ర��రం, అకతలల, అ��గ �టట� , అగరతవత�త లల, వసత ,్ ా.�్ ్పతతమలల త��ామ 

్ంధ�తృ��లల ( వప �లల,  వప �రతగమ,  వప �్ేయ, �్ �్, ్ంచ��ర� ��ా�తనూ ,  �లల,  లశతమ, 

నూతనవసత ్తమలల, ర���లగమం్, త�్ం� లలల �డల�నౖ�� 

 
తంట ���ాన ల నూతన వసతత్మలల, అగరతవత�త లల, ణ�ా్�� స�ు�సన డ్వయతమలల, తం� గంాతమ 

�డలగమన� వ్తతమ ధ్ామట ల తమండ���  � ��ం� ామంచ���నవల�న�� నూతన వసత ్తమల��న�, 

డ��య ��ంబ�లతమల��న�, ్ప����త�లన� సంత����  ���ం్వల�న�, ా��శ��త�� వ్తతమ 

 చ��ంచవలామన�� ల�భతాతమ  కండ�� భ��త శ�డధలల ్్��నతమ�  

 
�� సతయ్���ాయ వ్తతమ ఎ కం? ఎ్ప�ం�? ఎట�్  ధ్ావల�న�? 

్్పత�సతమనండ�న�, ర� సం �తయ ��నతమనండ���ా,  �ర్్ ప�� ాండ���ా, .��డ� 

ాండ���ా, .�ై్� �  �భ��నతమన ణ�ాం��లతమన ��ా,  డాతమన ��ా, ణ��నతమధ ్� 

��ే�� సం��యవండ్��� ాతయ ర్లన� ా�������  చ��ం�, బ ్ హ్యమలన�, బంా�్��్ డ�లన� 

ర ��ం�, �భ రతమల�నౖ తంగద ు�ేడయతమల��ంన�, తంగద రతమల�ౖన సా �త  ు�చ తమల��ంన�, 

ు డ ్టయతమల ��ంన�, �్ు�లాతమన��ా, ్పయయ ��త్తమల ాండ���ా, సతమడ్�రతమన ��ా, 

న���రతమన��ా, వనతండ� ��ా, సాగృహతమన ��ా �� సతయ్���ాయణ�ా్ వ్తతమ భ��త శ�డధల�� 

 చ��ంచవలామన�� ్�.� ససలతమన� ��తాతమధ్ ���ధ  ధ ్�, త�రత��� �ాయం, చూర్తమ, ్స�్ప, 

 లం లతల�� తమగమగ లల  �ట�� , తంట్తమ ���ం�, త�్ం� లల ��రయతమల�� స�ండరతమ�� 

అలం ��ం� ్�.�డ్వయతమలల ���� �త్ నూతనవసతత్మలల, ��బ్����ా, ్�.�ససలతమ నండ�ం� 
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భ��త�� �� ���ాన .� � �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ వ్తతమన� భ��తశ�డధల��  చ��ంచవల�న�� భ��తల�్తమ 

����డ�� ల�భతమ  కండ�� ా��శ��త  చ��ం�న ���ష ్పయయ్లతమ లలంచ�న�� భ��త శ�డధలల 

్్��నతమ� 

 
 లశ ్�.న� గ���్న �వరయ � 

ు�ంం�, ����, లమ   ంచ� ��్  స�లల( లమ�� ్ంచ  �త్లల� ��ంం�ంట�ల� �డద  .లతమన� �స���ా �  

��ాాండ�  డద��యణా, ��ంంవ ��ాాండ� అకతలల, తతల � ల, ్పవపా  ంచ���నవల�న�� ��ంం�వ 

 �త్ ల బాట త�ం� ు�్ౖపల� 

గంాతమన� ు�్  �  లం లత అడదవల�న�� ఇట�్  ధ్ా మన్పం� ��్ స�న� గమంం్తమ�� ప్్ప�చూ 

గంాతమన���ా,  లం లతన���ా ్�ా��డ�� గంాతమన�  ంగర్ప ు ��� ్�ావల�న�� 

 లం లత అకతలల వ����� బ� టన, తాయ,  ంగర్ప ు ్ద్న�  � � సత���ంచవల�న�� 

ా.త�న�లల( � క���� ్� రత, డం్త�లల ల��్ౖ ఇడదర�న��    ల��ా�  లం� ధ్ప�� 

త� �వపం�, ఇల� అన���ు��� ఈ �ాతమ��  లశతమన� తా�రతధ ్� ్�.న� ధ్ామన్పం� 

�డట�� ఈ ��్  తమన� చడవవల�న�� 

��్ ||  లశసయ తమఖ� �ష�్ �  ంటం రతడ్ సరత� �మ�తి 

త�లమ తత్  �స�� బ్�్త�య్ త�తృ గయ�స్ృ��ి|| 

ఋ��ా��  ాా���ాడ ణ�రత�ు ��  హయారాయి  

అం���శ్ స����సర��ా  ల��ంబమ సత�����ి  

 
��్  || గం���చ ాతమ  ్ ధైవ  ృ��్ , ����వ��, సరసా�, 

నర్��  �ంా� ��ు ��� .లమ  �్మ సా�ాం లరత || 

 
ఇ కం ఇల� ��్  తమ తమ�� �న తరతు�త  ా�త� �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ( . �్వపా 

్�.��ౖ ్ధ్స�త ్��న   �్వపా  �రతన� ధె్ �వల�న�� ్�.�రధం తత డ���తకా��ర ��ి  ల�� 

డ��న ఓం �్వం సం  �్ కయ ( లశ తండ�  డ తమన� �వ్పా  �ౖ చల�్ �� ఓం  ��్నం సం �్ కయ 
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అా (  ాట�ా తన  �ౖ చలల్  ��ు��� ఓం ్�.� డ్ు�యయణ సం �్ కయ (్�.�డ్వయతమలల  �ౖ  కం� 

చల�్ ��  లశ తండ� ాట�ా   �ౖ తంత్ం చడ�వపత� ్పవపా�� ��ా,   ల�� ��ా చల�్ �� 

 
త�రరనతమ� 

ఓం అ్�త్ి ్���్ ు� స��ావ ణ�స ంగ��  �ు� 

ాసర్��త��ంం�మ ��కం సబ �యభయంతర �్��||  

 
అా  �డ ్�� �ా అకతలల, ్స�్ప, గయ్ప  �ౖ ు  �,  ానన� ���� నతసక��ం�  �్య ్్ప��� ్న 

ధ్ావల�న��  �్య ్్పష�  అన�� �� త� గయ��� ్తేపనతి  �్య ్్ప���  ్న తమహ�రతస�ర 

తమహ���త స�త  త��స�త � తరతు�త ఇల� చడ�వపత� �� �శారతా�� నతసక��ంచవల�న�� 

 || ���్ ంబర ారం �ష�్ ం శ�వర్ం చత�రత�.� 

్్సన�వడనం ��యేప తరరా �వ� ్��ంతేప || 

స�తమఖ���్  డంతశ్   �ల� గ. ర్ ి 

లంబ�  డరశ్ � టట �����.� �్�ా ి 

ాూత�� త�రగయ�ాయకి ష�ల చం��్  గ.�నని 

వ � త�ంం �్ర� ��్  �ణరంబి సకంా ్�రా.ి 

�� ం ��� ��ా ్�త�ాాి ్టంచ��యమ ా�డ � 

���యరంా� �ు��ణచ ్్ు �� ారగత� త�� 

సం��� త� సరా����యష� ���సతసయ న.�ా�్ || 

 
అా గయ్ప ్�. 

తంత్ి || గయ�్�ం ��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్� తమ్తశ� వసతవం, .�యష�  ��.ం బ్హ్య�ం 

బ ్ హ్య స�త  న సమ�యా నూ�తల   రడ ణ�డనం, �� త�గయ్పేప నతి, ��యా�్ ��యనం 

సతర�ా�్ అా గయ్పా తనస�రన ��యాం� నతసక��ంచవల�న�� 
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అా గయ్ప ్�. 

తంత్ి || గయ�్�ం ��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్� తమ్తశ� వసతవం, .�యష�  ��.ం బ్హ్య�ం 

బ ్ హ్య స�త  న సమ�యా నూ�తల   రడ ణ�డనం, �� త�గయ్పేప నతి, ��యా�్ ��యనం 

సతర�ా�్ అా గయ్పా తనస�రన ��యాం� నతసక��ంచవల�న�� 

 
 
�� త� గయ���్తేప నతి  ు�హా�్ �  ు�హ్�రధం అక��ం సతర�ా�్ �అన�� 

తనసూ���త�� �్వపా తన ఇంటట్  ��  �ాాంచంం � అట�్  తనస�రన స్��సూత  అకతలల �్వపా �ౖ 

ు ావల�న��  

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి నవరత� ఖ�త  �ం�సనం సతర�ా�్ �  �ం�స్�రధం అక��ం 

సతర�ా�్ � �్వపం�  కరత్ంం�ట��� తం� బం��రత   ట ు  �నట�్  అన� లంట� అకతలల 

ు ా వల�న�� 

�� త� గయ��� ్తేప నతి  �డ��  �డయం సతర�ా�్ � �్వపం� ��దళ్  ం�గమ��న�ట ల ారత 

ఇస�త ్��తా తనస�న అన� లంట� ్పవపా�� ్ంచ  �త్ల�ా ారత అ�్ �� �్�ల�  డద��య�్� 

వడలవల�న�� 

�� త� గయ���్తేప నతి హసత� అర్ఘం సతర�ా�్� �వ్పం� ధ్త�లల  ం�గమ��న�ట��� 

ా�్స�త ్��తా తనస�న తలలసూత  , డద��యణ�� ారత ు ��  �� �్�ల� వడలవలామన�� 

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి  �డ�  �డయం సతర�ా�్ � �్వపం� ��దళ్  ం�గమ��న�ట ల ారత 

ఇస�త ్��తా తనస�న అన� లంట� ్పవపా�� ్ంచ  �త్ల�ా ారత అ�్ �� �్�ల�  డద��య�్� 

వడలవల�న�� 

 
�� త�గయ���్తేప నతి తమఖ�  చతాాం సతర�ా�్ � అంట� �్వపా తమఖతమ 

 ం�గమ��న�ట��� ా�్స�త ్��తా తనస�న తలలసూత   �నౖ ధె ��న  �త్ల�  డద��య�్� �  త�రత ారత 

వడలవల�న�� 
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సూచన : అర్ఘం ,  �డయం,  చతనం �డలగమ ు�ట���  డద��య�్� ారత ు ��   �త్ల� వడలవల�న� 

�అ��ు యంల� వడల��డ�� 

 
��్  ||   � �����  త�భమవ ణ�� న న��రత ��తన, త�ణరయ�ా చక �, �వ�్వత నర ససత  సయ 

ా .ా �్ హని,  శ ���వ త�తరి తణ�్ డరంగత�త ు�ాసయక ా�ా �నాా, 

  � .నా��చని, �� త�గయ���్తేప నతి స�్ా�్ (ణ��నం�  

�� త�గయ��� ్తేప నతి ణ��నంతరం ���ధ చతాాం సతర�ా�్ అా ్ంచ �త్ల�ా �డధ  

ాట�ా  ్పవపా�� �వ్పా  �ౖ చల్వల�న�� 

 
��్ || అల వణ�్స� వస ్�నయయ ��ల� ్నూస�ర డ� ��ి ్�.త�ని అల చం��్ భరత ు ్త ��రయయ భయ��ామ 

ర�� ్� �్వ ణ� త 

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి వసత ్ ామగ్ం సతర�ా�్ అన�చూ వసతత్మన� (  �నౖ ధె ��నట�్  ్్పతా 

 లం లతల� అ��ద  నధ� అ�� వసతత్గమన� � ణ�ా� ు��� ్్పత ల అడదవల�న�� 

 
ా.�్ ్పతం బరతం ్�త్ం ్్.�్�్ రయతర ్�.ం ్పరణ�త ర  ామషయ తగ�ఘం ్్పతమంచ �భ్ం 

ా.�్ ్పతం బలతస�త  �్.ి 

�� త� గయ��� ్తేప నతి  ్పతం సతర�ా�్� అన�� .ం�ెతమన� ఇవావల�న�� ఇ��ా మన� 

్్పత�� ధ్ావచ�్న� � ్్పతా �స���ా ్స�్ప ధ్��త  బ� టన ు ్లల, తాయ ు ్��� తాయ తాయ నలల్పత� 

 � ంవప�� ధ ్� , 

 లం లత అడదవల�న� ��ా ా ్పరతష�్వ�� ్�. ల త�త్త� సత���ంచవల�న� � 

��్  || ���్ ంబర ారం �ష�్ ం శ�వర్ం చత�రత�.� 

్్సన�వడనం ��యేప తరరా �వ� ్��ంతేప || 

స�తమఖ���్  డంతశ్   �ల� గ. ర్ ి 

లంబ�  డరశ్ � టట �����.� �్�ా ి 
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ాూత�� త�రగయ�ాయకి ష�ల చం��్  గ.�నని 

వ � త�ంం �్ర� ��్  �ణరంబి సకంా ్�రా.ి 

�� ం ��� ��ా ్�త�ాాి ్టంచ��యమ ా�డ � 

���యరంా� �ు��ణచ ్్ు �� ారగత� త�� 

సం��� త� సరా����యష� ���సతసయ న.�ా�్ || 

 
అా గయ్ప ్�. 

తంత్ి || గయ�్�ం ��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్� తమ్తశ� వసతవం, .�యష�  ��.ం బ్హ్య�ం 

బ ్ హ్య స�త  న సమ�యా నూ�తల   రడ ణ�డనం, �� త�గయ్పేప నతి, ��యా�్ ��యనం 

సతర�ా�్ అా గయ్పా తనస�రన ��యాం� నతసక��ంచవల�న�� 

 
అా గయ్ప ్�. 

తంత్ి || గయ�్�ం ��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్� తమ్తశ� వసతవం, .�యష�  ��.ం బ్హ్య�ం 

బ ్ హ్య స�త  న సమ�యా నూ�తల   రడ ణ�డనం, �� త�గయ్పేప నతి, ��యా�్ ��యనం 

సతర�ా�్ అా గయ్పా తనస�రన ��యాం� నతసక��ంచవల�న�� 

 
 
�� త� గయ���్ తేప నతి  ు�హా�్ �  ు�హ్�రధం అక��ం సతర�ా�్ �అన�� 

తనసూ���త�� �్వపా తన ఇంటట్  ��  �ాాంచంం � అట�్  తనస�రన స్��సూత  అకతలల �వ్పా �ౖ 

ు ావల�న��  

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి నవరత� ఖ�త  �ం�సనం సతర�ా�్ �  �ం�స్�రధం అక��ం 

సతర�ా�్ � �్వపం�  కరత్ంం�ట��� తం� బం��రత   ట ు  �నట�్  అన� లంట� అకతలల 

ు ా వల�న�� 
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�� త� గయ��� ్తేప నతి  �డ��  �డయం సతర�ా�్ � �్వపం� ��దళ్  ం�గమ��న�ట ల ారత 

ఇస�త ్��తా తనస�న అన� లంట� ్పవపా�� ్ంచ  �త్ల�ా ారత అ�్ �� �్�ల�  డద��య�్� 

వడలవల�న�� 

�� త� గయ���్తేప నతి హసత� అర్ఘం సతర�ా�్� �వ్పం� ధ్త�లల  ం�గమ��న�ట��� 

ా�్స�త ్��తా తనస�న తలలసూత  , డద��యణ�� ారత ు ��  �� �్�ల� వడలవలామన�� 

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి  �డ�  �డయం సతర�ా�్ � �వ్పం� ��దళ్  ం�గమ��న�ట ల ారత 

ఇస�త ్��తా తనస�న అన� లంట� ్పవపా�� ్ంచ  �త్ల�ా ారత అ�్ ��్ ��ల�  డద��య�్� 

వడలవల�న�� 

 
�� త�గయ���్ తేప నతి తమఖ�  చతాాం సతర�ా�్ � అంట� �్వపా తమఖతమ 

 ం�గమ��న�ట��� ా�్స�త ్��తా తనస�న తలలసూత   �నౖ ధె ��న  �త్ల�  డద��య�్� �  త�రత ారత 

వడలవల�న�� 

 
సూచన : అర్ఘం ,  �డయం,  చతనం �డలగమ ు�ట���  డద��య�్� ారత ు ��   �త్ల� వడలవల�న� 

�అ��ు యంల� వడల��డ�� 

 
��్  ||   � �����  త�భమవ ణ�� న న��రత ��తన, త�ణరయ�ా చక �, �వ�్వత నర ససత  సయ 

ా .ా �్ హని,  శ ���వ త�తరి తణ�్ డరంగత�త ు�ాసయక ా�ా �నాా, 

  � .నా��చని, �� త�గయ���్తేప నతి స�్ా�్ (ణ��నం�  

�� త�గయ��� ్తేప నతి ణ��నంతరం ���ధ చతాాం సతర�ా�్ అా ్ంచ �త్ల�ా �డధ  

ాట�ా  ్పవపా�� �వ్పా  �ౖ చల్వల�న�� 

 
��్ || అల వణ�్స� వస ్�నయయ ��ల� ్నూస�ర డ� ��ి ్�.త�ని అల చం��్ భరత ు ్త ��రయయ భయ��ామ 

ర�� ్� �్వ ణ� త 

 
�� త� గయ��� ్తేప నతి వసత ్ ామగ్ం సతర�ా�్ అన�చూ వసతత్మన� (  �నౖ ధె ��నట�్  ్్పతా 
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 లం లతల� అ��ద  నధ� అ�� వసతత్గమన� � ణ�ా� ు��� ్్పత ల అడదవల�న�� 

 
ా.�్ ్పతం బరతం ్�త్ం ్్.�్�్ రయతర ్�.ం ్పరణ�త ర  ామషయ తగ�ఘం ్్పతమంచ �భ్ం 

ా.�్ ్పతం బలతస�త  �్.ి 

�� త� గయ��� ్తేప నతి  ్పతం సతర�ా�్� అన�� .ం�ెతమన� ఇవావల�న�� ఇ��ా మన� 

్్పత�� ధ్ావచ�్న� � ్్పతా �స���ా ్స�్ప ధ్��త  బ� టన ు ్లల, తాయ ు ్��� తాయ తాయ నలల్పత� 

 � ంవప�� ధ ్� , 

 లం లత అడదవల�న� ��ా ా ్పరతష�్వ�� ్�. ల త�త్త� సత���ంచవల�న� � 

��్ || ా  ్�్ ్��ాయ� డూ��ా��హంత� ్ప���యణ� హహ��శ్ ్ంం�మ ��యణ సతమడ్సయ గృహ ఇత� �� 

త�గయ���్తేపనతి డూ��ాయణ ్�్��ా ్ప���యణ ్�.ా�్� 

 
ఓం స�తమఖ�ానతి, ఓం . డం��ానతి, ఓం   �ల�ానతి, ఓం గ. ��్ ��ానతి, ఓం 

లంబ� డ��ానతి, ఓం � ట ానతి, ఓం �����.�ానతి, ఓం గయ���్తేప నతి, ఓం 

ాూత��తు  నతి, ఓం గయ�ాయ��ా నతి, ఓం ష�లచం��్ ానతి, ఓం గ.�న్�ానతి, ఓం 

వ �త�ంం�ానతి, ఓం �ర� ��్ ానతి, ఓం �ణరంా ానతి, ఓం సకండ ్�రా.�ానతి, ఓం 

సరా ���ద  ్్��ా��ానతి, ఓం త�గయ���్ తేపనతి ్�్��ా ్��తద ్ప���యణ సతర�ా�్�  

 
��్ || వనస�త�య డ�ు�ౖ ��దు�ౖయ ���్�గంా �ై స�ర సంామతి  � �ా సరరా �్ు�్�ం ాూ్ాం ్్ప�మ�  

�య���, ఓం �� త�గయ���్తేపనతి డూ్త���� ్ా�్  

 
��్ || ణ�.యం పవ్��త సంామ తం వ���్���తం  �్ాం, గృ�న తంగదం ��్ం �ై్ఘల� య ్��్హం, 

భ��త ఘ��్ం ్్ా�ధ�్్ �ు్�ా ్రత�త్  ్, ��్ ��త�ం నర�� ��్ �� ��దవయ .�యపర�నస�త �్, �� 

త�గయ���్తేపనతి ��్ం డర్ా�్, ాూ్�� �నంతరం  చతాాం సతర�ా�్� 

 
��్  || �్ౖు డయం, 'ఓం భ�రత�వ స�రవి ఓం తర స�త�రా��యయం భ��గ  �్వసయ ��త��,�� � �ని 

్్ధ�డా�ర, సతయం తా��తన ్����ంధ�్,(ఋతం ��ా స�్యత ్����ంధ�్ అా ��ప్ ధె్�వల�న�� �� 
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త�గయ���్తేపనతి గమం�్�ర �్ౖు డయం సతర�ా�్, అతృతతస�త  అతృ�� ్సతర యత �,ఓం 

 �్య�ా ణ�ా�,ఓం అ �్�ా ణ�ాహ,ఓం ు�య్�ా ణ�ాహ,ఓం  ��్�ా ణ�ాహ,ఓం సత�్�ా 

ణ�ాహ, త�్య త�య్  �ాాం సతర�ా�్ అంట�  రతత�రత్  ధ్ప�� (ధ్పల�ా  డధ��య్��� ణ�ా్�� 

ాు డనం చూ �ంధ��� �్ౖు ��యనంతరం 'హణ�త  ్్��ద ా�్'అా  డధ��య్�� ్ంచ �త్ల�ా ారత తమండ� 

ధె ��న  రయ �త్ (్ంచ  �త్ �� లంం� �ం��� ధంెబమల�  �ట�� ��  ్ ాద్  �త్ �ల� వడల���తరతు�త ' ��ౌ 

్్��దా�్' అా త��ణ��� ారత  ర్ఘ  �త్ల�  డధ��య�్� వడల���్పని �డధచతాాం 

సతర�ా�్ అా ఇం��  ్��యాం ారత వడల��� 

 
��్ || ్��మ ్ల�సౖర  ర����� ���గవ్్ డ�� రతయ తం తమ��త  చూ��్న సంామ తం 

��ంబ�లం ్్పగమ� �య��ం  

�� త�గయ���్ తేప నతి ��ంబ�లం సతర�ా�్ అా ధబెమత� ��ంబ�లతమన� (త�ం� 

తతల � లలల,��ంం�  �  ధె కలల,అరట� ్ంం� ు  �� ణ�ా్వడద   ంధ�����ంబ�లం ు స� ల్��  ్�రత 

 ం���కన�ట ల ారత ఇస�త ్��తా తలలసూత  ,'��ంబ�ల చరవయ� నంతరం �డధ   చతాాం  

సతర�ా�్'అంట�  డధ��య�్� ారత  ర్ఘ  �త్ల� వడల��� �త్ట  ర��రం ు����ం�  

 
��్ || ఓం �� త�గయ���్ తేప  ర��ర ా��.నం సతర�ా�్� అా  ర��ర �ద్లల ��రప 

 లం��ల� ు  � తమండ��� �� ���ాన ల ు����ం�న ��్ం�� ు����ం�,త�ం�త�రత్  ప్్ప�చూ,�న��� 

�ంట ు�ేంచవల�న��అనంతరం త�్ ్పవపా�� ారత �రప  లం�� �వర వడ�లలత� ' ర��ర 

ా��.్�నంతరం ���ధ చతాాం సతర�ా�్' అా ధె �� ా��.నం ణ�ా్ు����� చూ �ం� 

తరతు�త ఇంట�ల�ా ు�రండర� �రపా  ద్ ల అడ�ద ��ు��� తరతు�త అకతలల,్పవపాలల,�ల్ర 

ంబమ్లల ధ్ప�� ్ట�� ��ా, 

 
��్ || గయ�్�ం��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్�తమ్శ�వసతవం, .�యష�  ��.ం 

బ్హ్య�ం బ ్ హ్య స�త  న స�మసయయ నూ�తల   రడ ణ�డం �� త�గయ��� ్తేప నతి 

స�వర్ తంత్్పష�ం సతర�ా�్� అా ధె్ ప���ా అకతలల ్పవపాలల �ల్ర ణ�ా్ వడద   ంచవల�న�� 
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��్ || తంత్��నం ���ా ���నం భ��త��నం గయ���్ , ాత���తం త�ా��్వ 

్��్�ర్ం తడస�త  �ె ౖ

 
��్ || అనా� ��య్�ు�హ్��� �� ం��్ధ�ర ్�.ా�చ భగు�మ స��ాత్ ి 

�� త�గయ���్తేప స�ర  ్�� వర��  భ���ా  తత��  ర్యయ ��� �త నప భవం�� బమ్ వంత�� 

 తత��  ర్యయ ���తస�త � గయ���్ప ్్ణ�డం �రణ� �మ� హ్్ అా ణ�ా్�� నతసక��ం�, ణ�ా్వడద  

 న� ్పష�తమన� � � తల �ౖ  ంచ���నవల�న�� లమ�� అకతలన� తల � ౖు స���నవల�న�� 

 
��్ || సహస్ ్రత���్ శతత�ల� ����ం ల��,సరా� o హరత�త� �్ం 

డూ��ాడ� సా్� ్�శా, గయ్పం ా��ణ�స నతమ తమ��ాసా�్, ా.�్న ా.్ తాం 

.ంత �్ు�ణ�త ా ా��్యణ ్్పత�్�యసమ � ్� ్� ం త��త�న స�ంచ�్ ాత్ ్���ా 

ణ���య సరంప �్ు�ి 

 
��్  || ా �్ు� ్�తర� �ా యం ా��్� స��ాతంగ�ం, త� సరస్ర య� త��ంణ�ం సరా�� 

.ాతంగద� , ల�భ �త��ం .ా �త��ం  లత �త��ం ్��భవి .��్ం�� వర ��యన 

హృడాణ�స  .్�రదని   ్��త ్హ��త రం ����రం సరా సం్��ం, ల�ఖ�ల ��తం ����తం 

భ�� భ�� నత�తయహ�, సరాతంగద త�ంగ��య �ు  స��ారధ ణ����� శరయ�య త్ాంబ�� �్� 

్���ాయణ ననస�త �,్ �� ల��్ ్���ాయ�భయం నతి,  త�త�ణశా��ా యం నతి, ు�యణ ��రయయ 

గ���ా యం నతి, శ� ్పరండ��ా యం నతి, అరతంా� వ���� ా యం నతి, ��   ����త�ా యం నతి, 

స��ాా�య త�.  ్ా�య నతి, అాం తమహ�రత స�రతమహ���త  స�త � 

 
్ంచల�  ్�. 

ఈ ���ం�� ��్ ��లన� చడ�వపత� ్ంచల� తమల  క అ�� �్వతలన� ్��ంచవల�న�� 

 
 చతయ, ్���ా త .వం గమయ ���షయ ����� ా�ం �భప�ౌ �� సతయ్���ాయ వ్��ంగ గయ్��య�� 

్ంచల�   �ల  ్�.�ం  ����య� 
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గయ�్�ం��ా గయ్ప� o హు�త�ణ  �ం  ప్�తమ్శ�వసతవం, .�యష�  ��.ం 

బ్హ్య�ం బ ్ హ్య స�త  న స�మస నూ� పల   రడ ణ�డనం ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం 

సశ��త ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం గయ్పం ల�  �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� 

 
ఓం బ్హ్ �్ు�్�ం ్డప �-  ప్� తృ��య  �్యం త����  తృ��య�ం ��య్� గమ� ��్ య�� o  

సా�� పరా్�్�� o ణ� తి ్�త్ త�య్ప ��భమ, ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం 

్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం బ్�్యం ల�  �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ 

 
ఓం ఇడం �ష�్ ��ా చ �త� �్్�� ాడ�్ ్డం, సత�ం తసయ  �� o స��� ణ�ంగం 

ణ�ామాం సు�హనం, సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం 

�ష�్ ంల�   �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ 

 
ఓం  డ�్ ��్ ా ్్ధ్త � �ం� ష�త�ా తవయ �, ు�ధ్త శంతత� o హృ�్, ణ�ంగం 

ణ�ామాం సు�హనం, సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం 

రతడ్ం ల�   �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ 

 
ఓం ���మ ్ా�ా స�ల�ా తక ్ం� ��ా్�� ణ�చ త�ష���, అ��� ్�� నవ్�� 

బభ�వప�  సహణ�్క �� ్రత�ు�యతమ, ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం, సశ��తం ్�� ్పత్ 

్��ు�ర సత�తం ���మం ల�   �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ 

గయ����� ్ంచల�  �ల  �వ్��ా�య నతి, ��యా�్,  ు�హా�్, రత� �ం�సనం 

సతర�ా�్,  �డయం సతర�ా�్, అర్ఘం సతర�ా�్,  చతాాం సతర�ా�్, 

ణ��నం సతర�ా�్, ���ధ చతాాం సతర�ా�్, వసత ్ం సతర�ా�్, ా.�్ ్పతం 

సతర�ా�్, గంాం సతర�ా�్, అక��మ సతర�ా�్, ్ప���యణ సతర�ా�్, 

డూ్త���� ్ా�్, ��్ ండర్ా�్, �్ౖు డయం సతర�ా�్, ��ంబ�లం సతర�ా�్, 

12



తంత్్పష�ం సతర�ా�్, తరతు�త నగ�హతమలన� (��్్�� గ�హతమలల� ���క కట��� ఈ 

���ం�� ��్  తమలన� చడ�వపత� ్��ంచవల�న�� 

 
నవగ�హ ్�. 

1 . అసయ�్  ్తయ తంత్సయ, ��రయయసూత  ఋ��� స����వ్��, ప్ష�  ్్ండ�, ా�.త�న ణ�య�� 

�్వ��్్తయ�� �్వ�� స��త సూరయ గ�హ ్్ణ�డ  �డద ఘ��ధ సూరయగ�హ��ా  ్ �ా�గి, ��్ || ు �� 

త�య్ ల�త  తలమ  ర్ ��ా�ంరప సస   �్���ా ర��క రతయరత�న ్పసర త్  �ర ��ద న బ హ �, ���్్ 

రత�య బహ  �ా గమయ� ��శయ �ఖ�య ్్సూతి ���ం ��ఖ�య �షా .ాతి  �్�్ఖి ్డ్హసత ి, 

్��్సని ్డ్ �� ��ా బ హ � ్డ్డ�యప సరసత  త�రంగ ు�హి, ��ు� �� ల� వ్ప�, ���మట� తే 

్్ణ�డం �డ��త� �వ్ి అసయ�య్న ర.ణ� వరతత�్� ాు శాన� తృతం తరతఘంచ, ��రయయేపన 

స��� ర�్ ్��ు్� ా�ప భమవ్� �్శయమ, ఓం భ�రత�వస�రవి సూరయగ�హగచ్�, సూరయగ�హం, 

ర తవర్ం, ర తగంాం, ర త్పష�ం, ర తత�ల�యంబరారం, ర తచ్త్ ాా. ్������ ��లతం ��వయ రప 

సత�ర�ంం త్రతం ్్డ��యణ  ల��ాయం,  �్�్ఖం, ్��్సనసస , ��ాభమ.ం, స �త శాం, స త్  ర�్ం 

 �ంగ �్���� ్పం ��శయ్స��త్ం, ్్భవ సంవతర�� త�� త� �, � ్్��, స త్త�యం, 

ా న�ు�స��, అ�ాా నకత్ .�తం,  �ంహ��శా�� ్పం, ���మట�నం స�ఖ�  నం, ్��్పత్ ్��ు�ర 

సత�తం గ�హతంంలమ ్్�ష�  త �్న���  రయ్ వర�త ల���ర తంంలమ ణ�స  �త సార్ ్్పత�ర� �య 

సూరయగ�హ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ ఓం అ���డూతం వృయణత�ణ హ���రం 

�శాు డ సం అసయ ా.్ సయ స� �త�ం, సూరయగ���� �్వటం అ���ం ణ�ంగ ణ�ామాం సు�హనం 

సశ��తం ్�� ్ప��్  ్��ు�ర సత�తం సూరయ గ�హసయ డ��యతి అ��� త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� ఓం  డ�్ ��్ ా ్్ధ్త  � �ం�ష�త�ా తవయ  �ు� ధ్త ��ంత ్� o హృ�్ 

సూరయగ�హ ్్తయ�� �వ్��ం రతడ్ం ణ�ంగ ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్�� ్ప��్  ్��ు�ర సత�తం 

సూరయ గ�హసయ  తతరతి రతడ్ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
2 .   �యా  �ాతసయ తంత్సయ ��తత ఋ���, చం��్�్వ��, ��ా� ్ ండి, ా�.త�న ణ�య�� 

�్వ�� ్్��య�� �వ్��స��త చండ్గ�హ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ చండ్గ����ాన �ా�గి ��్  || 
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 ���ాా �� సర��ా ��శా��్ �్్ా.� ా�తమన �్శ.శ్, ్్తయ.్్ససఖ్, త�రశ�   టం గ��ా��ం 

����తవతరనా వి, ��ా��ంబర ��ాత్ప� ���మట� ��ాత డ�యప డంంా�� ��ా బ హ ి, చం��్  తమ� ����్ 

వరడి ���మట� ���ా �ం �హయం �డ��త��్వి, ఓం   �యా సా సత�త��్ �శాత ణ� రత వృ��్  ాం 

భు� ు�.సయ సంగ�,్ ఓం భ�రత�వస�రవి చండ్గ��ణహగచ్, చండ్గ�హం, ��ాతవర్ం, ��ాతగంాం, 

��ాత్పష�ం, ��ా తత�ల�యబరారం, ��ా తచ్తరంాా. ్ట ���� ��లతం, ��వయరా సత�ర�ంం 

త�రతం ్్డ��య�  ల��ాయం డ��శార ప ు�హనం,్్తయ�్ఖం, ��ాభమ.ండంంారం ా�తమ�్���� 

్ప,  �్్ాస ��త్ం, ణ�తయ సంవతర��, ���మత త� �, � ్్��,  �ర్ త�ణ�యం ఇండ�ు�స��  ృప�� 

నకత్ .�తం,  రత��శయ�� ్పం, ���మట�నం స�ఖ�  నం ్�� ్ప��్  ్��ు�ర సత�తం, గ�హ తంంలమ 

్్�ష�  త �్ న���  రయ� సూరయగ�హణ�య ���ా�������, సతచత���స్తంం లమణ� �త ర.త 

్్పత�ర� �య చండ్గ�హ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం అ్పరత�టటన అబ్ప 

డంత��ా ��ాా ా�ష., అ���ా చ �శాశంభమవ త�్శ్ �శాా�ష�� చండ్గ���� �్వ��ి ణ�ం��ి 

ణ�ామ��ి సు�హ్�ి స్శ��త� ్ప��్  ్��ు�ర సత���ి చండ్గ�హసయ డ��యతి అ్ి  ు�హా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్, ఓం ���మ ్ా�ా స�ల�ా తక �య్  ్ం� ��ా్�� ణ� చత�ష��� 

అ��� ్�� నవ్�� బభ�వప�  సహణ�్క �� ్రత� ు�యతమ, చండ్గ�హ ్్తయ�� �వ్��ం, ణ�ం��ం 

ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్పత్్��ు�ర సత���ం చండ్గ�హణ� య తతరతి ���మ తు�హా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
3 . అ���ర�్��ధ తయసయ తంత్ సయ �ర�్ ఋ��� అం��ర  గ�హ� �్వ�� ప్ష�� ్్ండి, ా�.త�న 

ణ�య�� �్వ�� ్్తయ�� �వ్�� స��త అం��ర  గ�హ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ అం��ర  గ����డ  ్ �ా�గి ��్  

|| ా�త�య గ��శ��త ారశ్ ��వర్్��  ా�తయతమఖ� ప�� త,  ల.సతన వం� �షా   త ్ యసత   �్మ 

ా ర��ా. లలమ ్్సూతి ర��త ం బ��ర త వ్ప� ���మట� చత�రత�.� త�షగ న గ�� భమ్ ర, ా��స�త 

శ్��త ారశ్ �� స�� తత ణ�య డారడి ్్��ంతి, ఓం అ���ర�్��ద ��ని   లత�ప� ్ృ�� ు�య 

అాం   �� �� ��� o  � �నాప,ఓం భ�రత�వస�రవి, అం��ర  గ��ణ �గచ్, అం��ర గ�హ,  రత 

వర్ం ర త గంాం, ర త్పష�ం, ర తత�ల�యంబరారం, ర తచ్త్ ాా. ్������ ��లతం, ��వయరప 

సత�ర�ంం, త�రతం ్్డ��యణ  ల��ాయం, త�షు�హనం, డ��్�లతమఖం, చత�రత�.ం,గ���లశ��త 
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ారం,అవంప�్���� ్ప, ా ర��ా.స ��త్, ��కస్�త సంవతర��,  ��ం త� �, � ్్��, 

డశత�యం, ా�తు�స��, అనూ���� నకత్.�తం, త�ష వృ�్  ��శయ�� ్పం, ���మట�నం 

స�ఖ�  నం,్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం, గ�హతంంలమ ్్�ష�  త �్న���  రయ�, సూరయగ�హసా 

డ��య������� ప�్�య���ర తంంలమ ణ�స  �త ��త� ్్పత� ర� �య అం��ర  గ��త�ు�హా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్ ఓం ణ� య్� ్పప �� �భు� వృక ��ాు శా, ాధ�్ వశ్ర్ స్్��ి 

అం��ర  గ���� �్వ��ం, ్పప �� పంణ�ం��ం, ణ�ామ��ం, సు�హనం,సశ��త ్పత్ ్��ు�ర సత���ం, 

అం��ర  గ�హసయ డ��యతి ్పప �� ప త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్, ్�.ా�్, ఓం ��త్సయ ్ప్� 

వా� o , ���్  ్ వ .ా�త  �� తశాం  �  షే��ా స్� తమ� ం�� డృ��, అం��ర  గ�హ ్్తయ�� 

�్వ��ం, ��త్ �ల , ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం, ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం అం��ర  

గ�హ ణ� యతతరతి ��త్ �ల  త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

అ���ర�్��ధ తయసయ తంత్ సయ �ర�్ ఋ��� అం��ర  గ�హ� �్వ�� పష్�� ్్ండి, ా�.త�న ణ�య�� 

�్వ�� ్్తయ�� �్వ�� స��త బమా గ�హ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ బమా గ����డ  ్ �ా�గి 

��్  ||  డ�్్ఖ� త�గా �్శ .�తశ్  �్్ా ��త్ సయ శరతంంలసస , సఖంగ  చ ��్ రతగ��ా ��.్సత  

ఈ��నయ ా �� వరడ స�ర  తి,   ��ంబరి,   తవ్ప�, ���మట� చ�త్భమ.� డంం ార శ్ ణ�తయి, చ��్ 

 �డ�్  ��రత స�త స�రత�రత  �రంహ�� ర�ం�  వర��  బమాశ్, ఓం  డ�� పయ ణ�ా��� ్్ప.�గమ�  �ణయన 

్��� ్���త స� o సృ.� ��త ామంచ ్పని  ల� నా�ద ణ�త న  �త ��� ాు�న త్�ా��� 

  తాేతంత� త�తం ఓం భ�రత�వస�రవి బమాి గ��ణ �గచ్ బమాగ�హం,   తవర్ం,   తగంాం, 

  త్పష�ం,   తత�ల�యంబరారం   తచ్త్ ాా.్������ ��లతం, ��వయరప త�ర�ంం, త�రతం 

్్డ��యణ  ల��యయం  �ం�సనం  డ.రఖం, తగా�్���� ్పం,చత�రత�.ం, ఖంగ  చ��్ంబరారం, 

 �్్ాస��త్ం, అం�మరస్�త సంవతర�� త�రగ �రర త� � � ్్�� స త్త�యం ణ�తయు�స�� 

్���ాా ��్  నకత్ .�తం ్ప�న  ్�య��శయ�� ్పం ���మట�నం, స�ఖ�  నం, ్�� ్ప��్  ్��ు�ర 

సత�తం, గ�హతంంలమ ్్�ష�  త �్న���  రయ� సూరయగ�హసయ ఈ��నయ �������, బ ���ర తంంలమ, 

ణ�స  �త ��ంసయ ్్పత� ర� �య బమా గ�హ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం ఇడం 

�ష�్ ��ాచ �త� �్్�� ాడ�్ ్డం, సత�ం తసయ  �� స��� బమా గ���� �్వ��ం, �ష�్ ం, ణ�ంగం, 
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ణ�ామాం, సు�హనం, సశ��తం, ్�� ్ప��్  ్��ు�ర సత�తం బమా గ�హసయ డ��యతి �ష�్  

త�ు�హా�్, ణ�స ్ా�్, ్�.ా�్, ఓం సహస్ ���ర  ్పరతషి, సహణ�్క సరహస్ �ర, 

సభ�్ం �శా�� వృ��ా, అతయపష�  డ��ంగమలం, బమా గ�హ ్్తయ�� �్వ��ం ్���ాయం, ణ�ంగం, 

ణ�ామాం, సు�హనం, సశ��తం, ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం బమా గ�హణ� య తతరతి ్���ాయ 

త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
5 . బృహస�ప అప ాడ��య తయసయ తంత్సయ, గమ� తర్ తడఋ��, బృహస�ప గ�హ� �వ్��, 

ప్ష�� ్్ండి, ా�.త�న ణ�య�� �వ్�� ్్��య�� �్వ�� స��త బృహస�ప గ�హ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ 

బృహస�ప గ����ా  ్ �ా�గి ��్  || ణ�త�య స�����్ చత�రస్   టం ర�్ �గ ��ి ్�రాతమఖ 

సాా వి పడ్ంం�క త�ల�.ల �త్ ���మ,  �ం��ఖయ �్�� వరడ స�ర�వి   ��ంబరి   తవ్ప� ���మట� 

చత�రత�.��వ్ి గమరత� ్్��ంతి గ�� �డంంం చ  తంంలం చ త ��క సూత్ం వర��  స�త  తహయం 

ఓం బృహస��్ అపాడ��య అ��� డ�య త��ాా ప  �త� త.ర  ్ష�, ా��గ డాచ్ వసరత ్్.�త 

డతణ�్ స�డర �యం ��్� �త్ం ఓంభ�రత�వస�రవి బృహస�ప గ��ణ�గచ్, బృహస�ప గ�హం, 

  తవర్ం,   తగంాం,   త్పష�ం,   తతల�యంబరారం,   తచత్ ాా. ్������ ��లతం ��వయరా 

సత�ర�ంం త�రతం ్్డ��యణ  ల��ాయం, ్���ాల తమఖం ్��్సన ససం, చత�రత�.ం, 

డంం�కత�ల� ����యం,  �ంా���ా్ �్���� ్పం, అం�మరస ��త్ం, అం�మరస ్�త సంవతర�� 

ు�ౖ��ఖత� � � ్ ్�� .��డ ��యం గమరతు�స��  తత��నకత్ .�తం, 

 
ాన��మ్న ����య�� ్పం, ���మట�నం, స�ఖ�  నం, ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం, గ�హతంంలమ ్్�ష�  

త �్ న���  రయ�  

సూరయగ�హణ� యతతర ������� ��ర్ చత�రస్ తంంలమ   స   �త త్ ్ప ్్పత�ర� �య బృహస�ప 

గ�హత�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం బ్హ్.�్ నం ్్పతం ్పరణ�త ��ా   తత స�రరత 

ధ�ు న  ్ి, సబమ���ా�  తతత� అసయ ����  సరత శ్ �ాత సతి శ్ �వి బృహస�ప గ���� 

�్వ��ం బ ్ హ్యం ణ�తగ ం, ణ�ామాం, సు�హనం, సశ��తం, ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం బృహస�ప 

గ�హసయ డ��యతి బ ్ హ్య త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం ఇండ్ం ు� �శాత స��� 
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హు�త �ణ .  ్భయి అణ�్  తస�త  ��వలి, బృహస�ప గ�హ ్్తయ���వ్��ం, ఇండ�్ , ణ�ంగం, 

ణ�ామాం సు�హనం, సశ��తం, ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం బృహస�ప గ�హసయ  తతరతి, ఇండ్ 

త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
6 . � �ం�్ అనయ�� తయసయ తంత్సయ, భర��ా. ఋ���, � �గ�హ� �్వ�� ప్ష�� ్్ండ ా�.త�న 

ణ�య�� �్వ�� ్్తయ�� �వ్�� స���� � � గ�హ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ � � గ�హ��ా  ్ �ా�గి ��్  || 

 �్ధ�యం భమ్ గమ��� . ట� ్్�్శ సస ా రగవి ్�రాతమ సాా వం, స ్ంచ ��య� శ ర ���� ర�ం�  

డంం�కత�ల� వర��ంబమ �త్, ��ా ��ంబరి ��ా తవ్ప�, ���మట� చత�రత�.� �ైతయ గమరత� ్్��ంతి 

గ�� �డంం చ � తంంలం చత ��క సూత్ం వర��  స�త  తహయం, ఓం శ �ం �్ అనయడయం.తం అనయ 

��ాష�ర� �  హప �ౌయ�� ు� � ���ా�� త�ా� అవ � సా��ు� భ��్ �్ ్�షా� హ ��పరస�త , ఓం 

భ�రత�వస�రవి, � �గ��ణగచ్, � �గ�హం, ��ాతవర్ం, ��ాతగంాం, ��ా త్పష�ం, ��ాత 

త�ల�యంబరారం, ��ా తచ్ త్ ాా. ్������ ��లతం ��వయరప సత�ర�ంం త�రతం ్్డ��యణ 

 ల��ాయం ్���ాలతమఖం, ్��్సనససం, చత�రత�.ం డంం�క త�ల .��వలకల ����యం, 

��ంా�. �్����్ప, ా రగవస ��త్ం,  ���ధవ సంవతర�� ��� వయత� � � ్ ్��, అష�ంా�ం 

భమ్ గము�స��, ణ�ా� నకత్ .�తం త�ల� వృషభ ����య�� ్పం ��రట�నం స�ఖ�  నం ్�� ్పత్ 

్��ు�ర సత�తం � �గ�హసయ డ��యతి ఇం��్ యణ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం 

ఇండ్ తరతతాంత ్హ  ��� ణ� తం ా�� ����య�్ అ��బ స�రతసయ, తవ ్్యణ� తవ �ర 

��ర్్�� �ు�సంప   వ ా స�ర ా.�్ ి, లల్ �గ�హ ్్తయ�� �్వ��ం ఇండ్ తరతతాంతం ణ�ంగం 

ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం � �గ�హసయ  తతరతి ఇండ్ తరతతాంత 

త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
7 . శత��� ర���ల ��తయసయ తంత్సయ, ��� ల ఋ���, శ �్ౖశ్ రగ� హ� �్వ��,  ��్   ్ండి, 

ా�.త�న ణ�య�� �్వ�� ్్తయ�� �్వ�� స��త శ �్ౖ శ్ రగ� హ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ శ �్ౖ శ్ర గ����ా  ్ 

�ా�గి, ��్  || ధ� �స్� రప స�రాలి ్్తయ �్్ఖ ��షయ్.ి ్్�ధ�యం, స�ల ధ� �ష� వర ్్డ 

శ్ ణ���ష� ్ �్�� ్్భవ శ్ ణ��మ, ాలడ�యప �మ�లవ్ప�, ���మట� గమ� డ్  �సత ��్ ్  ��త ప ాన� ��్మ, 
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చత�రత�. సూరరయ స�తి ్్��ంత సరధ�సూత  తహయం వరతండ ���� ఓం శత��� ర���ల స�� 

చ్న� సత  ్త� సూరయి, శంు��� ు�తార  � ్��ాి, ఓం భ�రత�వస�రవి, శ �్శ్ౖర గ��ణ�గచ్, శ �్ౖ 

శ్ ర గ�హం ాలవర్ం, ాలగంాం,ాల్పష�ం, ాలత�ల�యంబరారం, ాలచ్త్ ాా.్������ 

���తం, ��వయ రప సత�ర�ంం, త�రతం ్్డ��యణ  ల��ాయం ధ� �సనససం ్్తయ�్్ఖం, గ�ా్ రపం, 

చత�రత�.ం �ల�ామా ారం, ణ���ష� ్ ������్ పం, ��శయ్స��త్ం �భవ సంవతర��  �షయత� � 

� ్్�� నవత�యం  �సరు�స�� భరయణ నకత్ .�తం త ర  లంభ ��శయ��్పం, ���మట�నం స�ఖ�  నం 

్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం గ�హతంంలమ ్్�ష�  త �్ న���  రయ� సూరయగ�హసయ ్�్త ������� 

డన�����ర తంంలమ ణ�స  �త అాి ్్పత� ర� �య శ �్ౖశ్ర గ�హ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� ఓం ాత�ా ణ� త� స�న�త ాత�ా �హ ��హ�, ాత�� o హా.�్  గచ్ 

తయ���డూ�� అరం ల� తి శ �్ౖశ్ర గ���� �్వ��ం ాతం ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం 

్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం స �్ౖశ్రయ గ�హసయ డ��యతి ాతత�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� ఓం ్్.�్�్ నటవ �వ్�� నయ్� �శా.���ా ్����బభ�వ ా��కత� �త  �హ  

తసత్� అస�త  వా�గ ణ�యత ్ప�ర ేంయ�ం, శ �్ౖశ్ర గ�హణ� యతతరతి, ్్.�్ప తు�హా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
8 . ��ా�న �్�్్ తయసయ త తంత్సయ, ు�త�్వ ఋ���, ��హ గ�హ��్వ��, ��ా�్ చ్ండి, 

ా.త�నణ�య�� �వ్�� ్్తయ�� �వ్�� స��త ��హ గ�హ ్్ణ�డ  �డద ఘ��ధ ��హ గ�హ��ా  ్ 

�ా�గి ��్ ||  �ౖటట న ణ�  బర్ర �్శ సూ్��� సన �రంహగత సాా వి ా�త�యన్� �్ౖరతప 

�� క���� వర్్డ సూ్ల సచర్ ఖంగ ి, ాల�ంబ��  ్లవ్ప� ���మట�  ��ద వ త పి  రు�ల �్, 

చత�రత�. శ్రార్శ్ ��హ   �ం��� ర�ం�  వర��  స�త  తహయం, ఓం ��ా�న �్త్ అభమవ డూ� 

స�� వృా సరఖ�,  ా�ష �ష�  ా� వృ��, ఓం భ�రత�వస�రవి, ��హ గ��ణ గచ్ 

��హ గ�హం,ాలవర్ం, ాలగంాం, ాల్పష�ం, ాలత�ల�యంబరారం, త�రతత ్్డ��యణ  ల��ాయం 

�్ౖయ ఋపతమఖం, ���� సన ససం చత�రత�.ం,  ��ద వ త పం ఖంగ  చర్ారం,  �టౖ�వ స ��త్ం బర్ర 

�్����్ పం, ��కస ్�త సంవతర��, ా డ్్డ త� �,  ృష్ ్��, చత�రద��యం, ా న�ు�స�� ���ఖ� 

నకత్ .�తం,  �ంహ��� ్్ా��ం ���మట�నం స�ఖ�  నం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం 
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గ�హతంంలమ ్్�ష�  త �్న���  రయ� సూరయగ�హరఘ �్ౖయ రతప ������� ������ర తంంలమ ణ�స  �త 

ల�హ్్ప ర� �య ��హ గ� హ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం అాం��� వపప �� ర � 

�డ సడ్�్ ర స�రవి,   తరం చ  �్ాం త�రవ ��హ  గ���� �్వ��ం స���ం ణ�ం��ం 

ణ�ామ��ం సు�హ్�ం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం ��హ గ�హసయ డ��యతి స���ంణ�గ 

త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్, ఓం నన అస�త  స��� ా�య ేప ��చ ్ృ�� ప తన�ేపం 

త���� ేప�� ��్ భయ సర��ాా�య నతి ��హ గ�హ ్్తయ�� �్వ��ం స���ం ణ�ంగం ణ�ామ��ం 

సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం ��హ గ�హసయ  తతరతి సర�త�ు�హా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
9 . ��త�ం  ృయాా�తయ సయ తంత్సయ, తా�చ్ండ ఋ���, ��త�గ�హ� �్వ�� ��ా�్ చ్ండి, 

ా�.త�న ణ�య�� �్వ�� ్్తయ�� �్వ�� స��త ��త�గయ ్్ణ�డ  �డధ ఘ��ధ ��త�గయ���డ  ్ �ా�గి, 

��్  || ాా.�స్� .�్ౖ ా ��త్ ��ా�్ ష� �్ �� ష� ��త్ వర్ి, ా�త�యస్� ు�ామ��శి ్్ఖంగ  శ్ ��్ 

 �ల ��్ శన తతశ్ ��త��, ాూన�  ��ా బ హ  రార ��  గ�� భమ్ డగ ్ ��్ ్న ణ�స  � ృ��న శ్ ���మట�� 

ా� �భ�����ంగ సరధ�స�త� ��త�గయి ్్��ంతి, ఓం ��త�ం  ల� యాన� ��తు   ��� త��త న   �శ  � 

సతమష��� ��.� ా��ి, ఓం భ�రత�వస�రవి, ��త���  ్�గచ్, ��త�గయం, �త్వర్, �త్గంాం, 

�త్్పష�, �త్త�ల�యంబరారం �త్ చ్త్ డా. ్������ ��లతం ��వయరప సత�ర�ంం త�రత 

త్్డ��యణ  ల��ాయం ాా.�సన ససం డ��య�ల తమఖం అంత��ా�� ��్���్పం ��ాబ హ ం గ��ారం 

.�్ౖా ��త్ం ��క స్�త సంవతర�� ధైత్ త� �  ృష్ ్�� చత�రధ��య ్ండ�ు�ణ��� ��వ� 

నకత్.�తం  ��కట ��� ్్ామ తం  �ం�స్�  నం గ�హతంంలమ ణ�స  �త ్ంచల�హ ్్పర� �య 

��త�గయ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్�, ఓం స�త్ �త్ం �తాంత త �్ �త్ ్కత్ 

�త్త తం వ���ం చండ్ం రేం ్పరతపరం బృహంతం చండ్ చం��్ ల రగ గయ� ్డ�వసా ��త� 

గయ��� �్వ��ం �త్గమ త్ ం ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం ��త� 

గయసయ డ��యతి �త్గమ త్  త�ు�హా�్, ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� ఓం బ్హ్ �్వ��్�ం ్డప� 

 ప్�తృ����ా  �్య�ం త����  తృ��య�ం, ��య్� గృ��్ య�� సా��ప రయ ్�్�� ణ� తి ్�త్ త�్యప 

��భమ, ��త� గయ ్్తయ�� �్వ��ం బ ్ హ్యం ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ 
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్��ు�ర సత�తం ��త�గయ ణ� యతతరతి బ ్ హ్య త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
అ�� �్వ�� ్్తయ�� �్వ�� స��త అ�� ��య�� నవగ�హ �్వ�� ా�య నతి ��యా�్, 

 ు�హా�్, రత�  �ం�సనం సతర�ా�్,  �డయం సతర�ా�్, అర్ఘం సతర�ా�్, 

 చతాాం సతర�ా�్, ణ��నం సతర�ా�్, ���ద చతాాం సతర�ా�్, వసత ం్ 

సతర�ా�్, ా.�్ ్పతం సతర�ా�్, గంాం సతర�ా�్, అక��మ సతర�ా�్, 

్ప���యణ సతర�ా�్, డూ్త� ��� ్ా�్, ��్ం డర్ా�్, �్ౖు డయం సతర�ా�్, 

��ంబ�లం సతర�ా�్, తంత్్పష�ం సతర�ా�్� 

 
అ�� �్వ�� ్్తయ�� �్వ�� స��త అ�� ��య�� నవగ�హ �్వ�� ్్ణ�డ  ���ధ రస�త  అా నతసక��ం� 

తరతు�త అష�  �����ల లలన�  �ాాంచ�నట�్ �� ఎా్�� ు�్ౖపల� ��ంబ�లతమంచ�చ� ���ం�� 

�ాం�� ్��ంచవల�న�� 

 
ఇం��్ డయ ష�  �����ల  ్�.� 

1 . ఓం ఇండ్ంు� �శాత స��మ హు�త �ణ .  ్భయి అణ�్  స�త  ��వలం ణ�ంగం ణ�ామాం 

సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం ఇండ్ం �����ల  త�ు��ా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� 

 
2 ఓం అ���ం డూతం వృయణ త�ణ హ���రం �శాు డ సం, అసయ ా.్సయ స� �త�ం, ణ�ంగం 

ణ�ామాం, సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం అ���ం �����ల  త�ు��ా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

3 . ఓం ాత�ా ణ�త� o స�న�త ాత�ా �హ ��హ�� ాత� o హా.�్  గచ్తయ 

���ండూ�� అరం ల� తి ణ�ంగం ణ�ామాం, సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ ్��ు�ర సత�తం ాతం 

�����ల  త�ు��ా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
4 . ఓం నష�యి ్��్��ాయ ఋప రతద ర� య� వ��ర ్�� ష్ తృష్ ా� సహ ణ�ంగం ణ�ామాం, 
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సు�హనం సశ��తం ్��్పత్ ్��ు�ర సత�తం ాయఋపం �����ల  త�ు��ా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� 

 
5 . ఓం ఇతం త� వరతయ �� �� �వ త��య చ తృంా, ��ా తనస�య ��చ��, ణ�ంగం ణ�ామాం, 

సు�హనం సశ��తం ్��్పత్ ్��ు�ర సత�తం వరతయం �����ల  త�ు� �ా�్ ణ�స ్ా�్ 

్�.ా�్� 

 
6 . ఓం తవు�ావ నృత స��్ తా ష�్  ��ర  త�తర డ�్త  ు�ం ణ�య వృయణ త�ణ ణ�ంగం 

ణ�ామాం, సు�హనం సశ��తం ్��్పత్ ్��ు�ర సత�తం ు�ామం �����ల  త�ు��ా�్ 

ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
7 . ఓం ణ� త��్ న�� ణ� న అరాంత త��� ణ� న పరం  ర్యయం డ ��త�, ణ�డనయం �త పయ� 

సా� ాం  �త� స�మసవయం �డ ��శ డ �్ౖ ణ�ంగం ణ�ామాం, సు�హనం సశ��తం ్��్పత్ 

్��ు�ర సత�తం  లబ�రం �����ల  త�ు��ా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
8 . ఓం త���నం .గత సస  స�త  ష ర్పం �� ాం�నా తన  � హ�త �ణ వాం, ్���్� ా�� 

ు డ ణ�త సడ���్ ర����  �ామ రడబద  సరనసతేప ణ�ంగం ణ�ామాం, సు�హనం సశ��తం ్��్పత్ 

్��ు�ర సత�తం ఈ��నం �����ల  త�ు��ా�్ ణ�స ్ా�్ ్�.ా�్� 

 
��యా�్,  ు�హా�్, రత�  �ం�సనం సతర�ా�్,  �డయం సతర�ా�్, అర్ఘం 

సతర�ా�్,  చతాాం సతర�ా�్, ణ��నం సతర�ా�్, ���ద చతాాం 

సతర�ా�్, వసత ం్ సతర�ా�్, ా.�్ ్పతం సతర�ా�్, గంాం సతర�ా�్, 

అక��మ సతర�ా�్, ా.�్ ్పతం సతర�ా�్, గంాం సతర�ా�్, అ����మ 

సతర�ా�్, ్ప���యణ సతర�ా�్, డూ్త� ��� ్ా�్, ��్ ం డర్ా�్, �్ౖు డయం 

సతర�ా�్, ��ంబ�లం సతర�ా�్, తంత్్పష�ం సతర�ా�్� 
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�� సతయ్���ాయ ్�.� 

 �డ్ సతయ్���ాయ ్్పతన� తతల � లన  ం� ఈ ���ం�� �ాతమ�� ్ంధ�తృతతమల�� 

��ానతమ ధ్ావల�న��  

1 .   �యఘా  �యప ��ర,   �యఘాశా సత�త��్ �శాత ణ� రత వృ��్ాం, భు�ు�.సయ సంగ� ్

2 . డ�� ��� వపయట� ఇప డ��, ��� వప్�� అ���� షం, ���్   శా సయ ు��ని స�రల ్� తమఖ� ర త్రయ 

 ా�� �� ���� షర, 3 . � �త  ��య.యం, � �త � .�యపర ��్.� � �్ు� వసర ��� త��్� 

తా�్ �్్య ్��్్య వణ�  సూరయరయరశ్ల� 4 . తా�ు�ట  ఋ��ేపప తా�, తా� ు�ట  

ఋ��ేప తా�కరంప  �ంావి, త���ా ర� సరం��య ష���, తా�స తతమ�� ష్  � తా�త�����ద వగ 

ర.ి, తా��ౌరస�త ని  ���, తా�త�్��వనస�పర్ా�త�� అస�త  సూరయి, త���ా ��గ ు� 

భవంత�ని, 5 . ణ�ాడ� ్వ  �ాప ���ద డ ం, ణ�ాడ�� ్వ సయ ం� ు�యా� .న్  ్ ణ�ాడ���ం��్ ా 

స��ు త�్�త��, ణ�ాడ���్��్ ా వరతయ�ా ు�ాు  బృహస�తేప తా�త�� o అ��యభి, 

  � �����ప ���ద డ  ణ��నం,   � �����  త�భమవణ�త వ న��� డ��తన, త�ణర్�ా చక �, 

�వ �్వ తనర ససత  సయా .ా�్ హని,  శ���వ త�తరి, తణ�్ అరంగ త�తు� ాసయ క 

ా�ా �నాా, అ � .నా��చని 

 
 �్య్్ప��� ్నం  ����య 

ఓం అసయ ��  �్య ్్ప��� ్న త�తంత్సయ బ్హ్ �ష�్  త�ణశా��ఋషాి, 

రతగయ�ణ�రత�ారాయ�న చం��ం �,  �్య శ్��త�, ్���్వ�� �హం �.ం, ��హం శ��త�, ��� ం ��ల ం, �� 

సతయ్���ాయ  �్య ్్ప���  . � �ా�గి �హం అంగమ��� ా యం నతి, ��హం తరరాా యం నతి, హ�హ ం 

తాయత�ా యం నతి, ���� ం అ్�్��ా యం నతి, హౌహ ం  ా�����ా యం నతి, �హం  రతల ర 

్పప ��� ా యం నతి, �హం హృడా�ా నతి, ��హం �ర � ణ�ాహ, హ�హ ం ���ే�� వషట, ���� ం 

 వధ�ా హ ం, హౌహ ం  ్త్త్ా�ా ు షట, హహి అణ�త ్ ా ్ట, భ�రత�వస�రవ�� ్ప ��గ�ండి 

 
��యనం ��్ || ��ం����రం భమ.గశానం ్డ్్�భం స���శం ���ా��రం గగన సడృశం, త��వర్ం 

�ా ంగం, ల��్��ంతం  తలనానం ��� హృ ��ద ఘనగతయం వం�్ �ష�్ ం భవభాహరం 
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సరాల����  ్�ాం ఓం �హం ��హం ��� ం ాం రం లం వం శం షం హం దం కం �� సతయ్���ాయ  �్య 

ఇహ  �్య ఓం �హం ��హం ��� ం �� సతయ్���ాయ స��ాం��్ా�యణ ు�.్ నశ్ � ణ� మసత్ �హా ��� య, 

ఇ��� ు�గతయ స�ఖం �రంపష�ంత� ణ�ాహ, ఓం  స�ా� ్్పనరణ�్స� చ�� ్పని  �్య త��్� 

�్��ా �గం .�య � ��యత సూరయ తచ్రంత తన�త� ్తమ� ంా�న సరన �త  అతృతం ు�ౖ �్య అతృత 

త�్,  �్య�  ్న ా�� ణ�స నతమ్�ాా�,్ ణ�ంగం ణ�ామాం సు�హనం సశ��తం ్�� ్పత్ 

్��ు�ర సత�తం �� సతయ్���ాయ త�ు�హా�్ ణ�స ్ా�్, ్�.ా�్ అా �� 

సతయ్���ాయ ణ�ా్ా ��యాంచ�నట�్ �� నతసక��ంచవల�న�� 

 
��యనం - ��్  || ��యేపతర తయం గమయ��తం గమయత్ా సతాాతం, ల� ్�పం ప్ల���శం 

ణ�స�త ా భరయం హ��ం,   ��ంబరం ాలవర్ం ��వతర ్త భ���తం ���ండం �� లల�నండం బ్హ్�ైయ 

రల ్��తం  

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ��యనం సతర�ా�్ అా �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ా 

తనస�రన ��యాం� నతసక��ంచవల�న�� 

 
 ు�హనం - ఓం సహస్�య �� ్పరతషి, సహణ�్క సరహస్ �ర, సభ�్ం �శా�� వృ��ా� 

అతయపష�డద��ంగమల�� ��్  || .�యపణ�రంపం సరాల���ంతరసస  �����ఖయం ��� హృ��ధ ఘన గతయం, 

ణ�ంగం శ��తం ణ�ామాం భ��త  �వయం స��ా��రం �ష�్  త�ు��ా�్� �� సతయ్���ాయ 

ణ�ా్ా  ్ నతి  ు�హా�్  ు�హ్�రధం అక��ం సతర�ా�్ అన�� తనసూ���త�� 

�్వపా ఇంటట్ ��  �ాాంచంం� అట�్  తనస�రన స్��సూత  అకతలల �వ్పా �ౖ ు ావల�న�� 

 
 సనం - ఓం ్పరతష . ు డ� సరాం, ాడూ�తం ాచ్ భవయం,  �� తృతతా  �య��ని ాడ 

 ్�్�ప�� హప 

��్ ||  ల�డ�్ త�లమ తయణు �� త�య్  �ం�సనం సార్ త�ాం ��త్ం, ��త్ వణ�త ్  వృత తచ�యత 

్్ా�గమ�  హన ల��్ ారయణ సతాాత 

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి నవరత� ఖ�త  �ం�సనం సతర�ా�్ � �ం�స్�రధం 
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అక��ం 

సతర�ా�్ . �్వపం�  కరత్ంం�ట��� తం� బం��రత   ట ు  �నట�్  అన� లంట� 

అకతలల ు ా వల�న�� 

 �డయం - .��ు�న సయ త��త�  �� .�యా�� శ్ ్�రతషి  ���సయ �శాభ���ా, ప్ �డ ణ�య 

తృతం ���� 

��్  || ్���ాయ నత �త  స�త  నర��ర్ వ��ర  ,  �డయం గృ�య �ు్ శ త�త ణ�ఖయం �వరదా �� 

సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి  ��ౌ �  �డయం సతర�ా�్ � �్వపం� ��దళ్  ం�గమ ��న�ట ల 

ారత ఇస�త ్��తా 

తనస�న అన� లంట� ్పవపా�� ్ంచ �త్ల�ా ారత అ�్ �� �్�ల�  డద��య్�� వడలవల�న�� 

 
అర్ఘం - ప్ �డూరధన  �ెతౖ��రతష�, ్��   �యహ భు�త��ని, త�� �శా.ాఘ ��� తర ణ�శ్�శ  ్ అల� 

��్ || వయ��త  వయ త సార� �ా హృ�   ్తేప నతి తా� ాు ���� భ��య �య��్ాం 

్్పగృ�య��ం 

 
�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి హణ�త  � అర్ఘం సతర�ా�్ � �వ్పం� ధత్�లల  ం�గమ��న�ట���  

ా�్స�త ్��తా తనస�న తలలసూత   �ౖన ధె ��న  �త్ల�  డద��య�్� �  త�రత ారత వడలవల�న��  

 
సూచన : అర్ఘం ,  �డయం ,  చతనం �డలగమ ు�ట���  డద��య�్� ారత ు ��   �త్ల�ా�� 

వడలవల�న�� అ��ు యంల� వడల��డ� � 

ణ��నం - ాత��రత��య హ���, ా.్తతనాత, వసం�� అణ�య  ��.యం, �మ�ష్ ఇడ్ స్ర డద��,  

��్ || ���ద  డ���� ��ంచన  లంభ సం ��స  స�రు� ��ె�ౖ�ధ వ ల�  �ర ణ���ధఘ, తా����తం ణ��న ్��ం 

గృ�య  ���బర   

ాష�యత న��  �్ు�హ �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి స�్ా�్ అా ్ంధ� �త్ల�ా �డధ  

ాట�ా  ్పవపా�� �వ్పా  � ౖచల్వల�న�� 
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్ంధ�తృతణ��నం - 

  �యాసయ సత�త��్ �శాత ణ� రతవపప ��్  ాం� ా ు� ు�.సయ సంగ�,్ డ�� ��� వపయట� అ����షం 

���్ ర శాసయ ు��ని స�రల్� తమఖ���రతా�న అా�� ������షర, � � త �్.�యపర � �.్� � 

�్ు� వ సర��� త��్� తా చ్ �్్న ్��్్్� వణ� ణ� రరయసయ ర�్ల, తా�ు�ట  ఋ��ా�్ 

తా�కరంప  �ంావి, త��ార�సరషం����� తా�స తతమ�� శ� తా�త �����దవ� ర�, 

తా��ౌయరస�త ని  ���, తా�త�్� వనస�ప ర్ా� త�� అ��భయి ణ��నం ్ంధ�తమ� �ై ��దవ 

�మ� �న ్పరత�� తతత, అ్�ా్�ప సరా.న �మ��ాయ ్్యప �్ాి 

 
�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ్ంధ�తృత ణ��నం సతర�ా�్ అా ణ��నతమన ల 

్ంధ�తృతతమల��  కం�న ారత ఇచ�్నట�్  ా �ం�  వప �ే్ య,  వప �లల,  వప �రతగమ, �్ �్, 

్ంచ��ర  � �న ్ంధ�తృతతమన� ణ�ా్ �ౖ  డద��య�్� చల్వల�న�� 

 
���ద డ  ణ��నం -   � ����� త�� భమవ ణ�త న న��రడ��తన, త�ణరయ�ా చక � �వ �్ వత 

నర ససత  సయా .ా� ్హని  శ���వత�తరి తణ�్డరంగ త�తు�ాసయ క ా�ా .నాా, 

  � .నా��చని, 

��్ || న��్�ం ధైవ స��ాణ�త�ాతం ార్ల�డ ం, ణ��నం   ా లరత �ు్ శ తా�డతతం స���శార, �� 

సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ���ద డ  ణ��నం సతర�ా�్ అా ్ంచ �త్ల�ా �డధ  ాట�ా 

్పవపా�� �్వపా �ౖ చల్వల�న�� 

 
వసత ్ం స �త ణ�య సన���ాాి ప్ణ�ర త్  స్ాి  ృ��ి �్ు�ాడయ.�్  త్�ా్�ి అబత�ం న��రతషం 

్�ం� 

 
��్ || ు డసూ త సత�ామ��త ా.్ం ణ�తసతం��్ సరావర్ ్్�్ �్వు�స  �్ �ా��్�్ �� 

సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి వసత  ్ామగ్ం సతర�ా�్ అన�చ� వసతత్మన� (్్పతా బ� ట��  

�ద్  ��రతమల� గమంం్తమ�� ధ్స���ా ����ద �� తం� ధ్ �  లం లతల� అ��దనధ� అ�� వసతత్గమన� � 

ణ�ా్ు��� ్్పత ల అడదవల�న�� 
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ా.�్ ్పతం : తవా.్ం బ����� �్క్, ్పరతషం .�త తగ�తి �్న �్ు�ా.ంత, ణ���య ఋషా 

స్ేప, 

 
��్  || బ్హ్�ష�్  త�ణ��్�ం ా��్తం బ్హ్సూత్ ం, �మ� �న భగవమ ���్  స��ాష�  ్ల��  భవ 

��సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి  ్పతం సతర�ా�్ అన�� .ం�తెమన� ఇవావల�న�� 

ఇ��ామన� ్్పత�� ధ్ావచ�్న� �్్పతా �స� లా ్స�్ప ధ్��త  బ� టన ు ్లల , తాయ ు ్��� తాయ 

తాయ నలల్పత�  � ంవప�� ధ్ � , లం లత  

అడదవల�న�� ��ాా ్పరతష �్వ�� ్�. ల త�త్త� సత���ంచవల�న� � 

 
గంాం - తణ�్డయ .�్ తరరా హ త సంభమ్ తం వపప ష��.యం,  ��� ణ�త  � శ్ ��� ు�ా ు�యమ 

 రయ�యమ ��� త�య స్ేప, 

��్  || �� ఖంంం చండనం ��వయం గం��ంయం స�త్�హరం, �లమ్నం స�ర���ష�    ్తయరధం ్్పగృ�య��ం, 

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ��వయ�� చండనం సతర�ా�్ అా తమండ��� � �  �ట��  లన� 

గంాతమన�  లం� ధ్ప  ంగరం ు ్లల�� ణ�ా్ు��� ్్పత � ౖచల్వల�న�� 

 
 భరయం 

తణ�్డయ .�్ తరరా హ తి, రతచణ�రత�ా .�్��, చం���  � ..� �� తణ�్ర ా�సత  ణ�్డ 

.�ాత� 

��్  || ��రయయహర ��ా�ర ���పు ా తా ం య్ౖ�, స��రం భ�ష �్ౖ రతయ తం గృ�న ్పరత�� తతత �� 

సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి  భరయం సతర�ా�్ ణ�ా్ం�� శ��త�� త��నట�్ �� బం��రం��ా, 

ు�ంం� ��ా  భరయతమలన� ధ్ే ం�న� ణ�ా్ వడద  వపం� ్��ంచవల�న� � 

 
్పష�ం తణ�్డ��ా అ.�ాంతి ేప�� ధ� భ ా�డతి, ��ు� �� .�్�� తణ�్ర, తణ�్బ ర ట  

అ.�వాి, 

��్  || త�్���� స�గం��ా త�ల��య��ా త� ్్ా�, తా�హృ��ా ్�.�రధం ్ప���యణ 
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్్పగృ�య��ం �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ్ప���యణ సతర�ా�్ అా, ణ�ా్�� 

్పవపాల�� అలం��రతమ ధ్ా వల�న�� ్పవపాల�� ్��ంచవల�న�� 

 
 �డ్  ��ంగ ్�.న� ధ్ా వల�న�� ఈ ���ం�� ్�త�లన� చడ�వపచ� ్పష�తమ ల�� ��ా, 

 లం లతల�� ��ా ణ�ా్ా ్��ంచవల�న�� 

 
అ��ంగ ్�.� 

ఓం ��శు�ా నతి  ��ౌ ్�.ా�్, ఓం ���ం��ా నతి గమల�� ్�.ా�్, ఓం 

ఇం����్తేప నతి .ం�  ్�.ా�్, ఓం అన��ా నతి .�న�ా ్�.ా�్, ఓం 

.్�రధనా నతి నరతం ్�.ా�్, ఓం �ష�ర ణ�్వ  �నతి  ట�ం ్�.ా�్, ఓం  ల�� ణ�త ్ల 

భమవ్�ా నతి  డరం ్�.ా�్, ఓం ల��్  వక ససల�లా�ా నతి వకససలం ్�.ా�్, 

ఓం శంఖ చ � గ����ర.గ   �నేప నతి బ హ�మ ్�.ా�్, ఓం  ంబమ ంట ా నతి  ంటఓ 

్�.ా�్, ఓం ్���్ండ� ాా వ��త పా నతి వ త పం ్�.ా�్, ఓం  లండ  లట్లం డంతా 

నతి డం��నూ�.ా�్, ఓం సూరయ చం��్ ��� ����య� నతి  ్�్్ ్�.ా�్, ఓం సహస్ 

�ర �నతి �రి ్�.ా�్, ఓం �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి స��ాయయం��ా ్�.ా�్� 

తరతు�త అ��� తతర శత్�త�వ� ్�.� ��ా ాండ� 108 తంత్తమలలంం�న�� ఈ తంత్తమలన� 

చడ�వపత�  

్పష�తమ�� ��ా, ్స�్ప  లం లతల�� ��ా ణ�ా్ా ్��ంచవల�న�� 

 
ఓం ్���ాయ�ా నతి 

ఓంన��ా నతి 

ఓం ��రేప నతి 

ఓం చ � �నేప నతి 

ఓం .్�రధ్�ా నతి  

ఓం ు�స��ు్�ా� నతి 
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ఓం .గ��యనేప నతి 

ఓం ు�త్�ా నతి 

ఓం .�్ న ్ం.��ా నతి 

ఓం ��వల్ా ా నతి ||10 || 

ఓం .గ్����ా నతి  

ఓం ు�యత����ా నతి 

ఓం హృ� ����ా నతి 

ఓం శం ��ా నతి 

ఓం గరతం��ా.�ా నతి 

ఓం ్�ర �ం�ా నతి 

ఓం త��్ు�ా నతి 

ఓం త��్ు�ా నతి 

ఓం సాాంభము నతి 

ఓంభమవ  ్శా��ా నతి || 20 || 

ఓం ��ా��ా నతి 

ఓం �్వ��్ప��్ ా నతి 

ఓం  �రధణ�ర��ే ప నతి 

ఓం అచ�య��ా నతి 

ఓం శంఖ �యేప నతి 

ఓం ్రం.�యప�� నతి 

ఓం అత్.�యప�� నతి 

ఓం అచంచల�ా నతి 

ఓం �� వ��రత�కా నతి 

ఓం అ్ల����ా నతి || 30 || 
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ఓం సరాల�  ్ప్్భు  నతి 

ఓం ప్� �త�ా నతి 

ఓం ప్��ల.�్ ్�ా నతి 

ఓం ప్��త�� నతి 

ఓం  రతయ� ��ా నతి 

ఓం సరా.�్ ా నతి 

ఓం స��ాం��ా నతి 

ఓం సరా �్ౖ నతి 

ఓం స��ా��ా నతి 

ఓం సరాణ�����ా నతి ||40 || 

ఓం హరేప నతి 

ఓం ��షా నతి 

ఓం హల�ామ��ా నతి 

ఓం సహస్బ హు  నతి 

ఓం అవయ��త ా నతి 

ఓం సహణ�్��ా నతి 

ఓం అక��ా నతి 

ఓం క��ా నతి 

ఓం గ.��� ���ా నతి 

ఓం ��శు�ా నతి || 50 || 

ఓం ��శత��ద్�ా నతి 

ఓం ���టా రేప నతి 

ఓం అ���యరేప నతి 

ఓం ��త��ా నతి 
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ఓం  తలమకయ�ా నతి 

ఓం హంసశత్ు  నతి 

ఓం అార్ శత్ు  నతి 

ఓం �� ల����ా నతి ||60 || 

ఓం ఖగు�హ్�ా నతి 

ఓం ాల�ంబమడడ�యతేప నతి 

ఓం ా��యా నతి 

ఓం ాతయత�్  �త ా నతి 

ఓం ా��యనండ��ా నతి 

ఓం స���ాయ��ా నతి 

ఓం ా��ా ల��ా నతి 

ఓం ారం.్�ా నతి 

ఓం బ ్ హ్్�యా నతి ||70 || 

ఓం ్ృ�� ప్���యా నతి 

ఓం   తు�స  ్ నతి 

ఓం గమహశ�ా �ా నతి 

ఓం ు డగ���ా నతి 

ఓం �భు  నతి 

ఓం �ష్ు  నతి  

ఓం ��త�్ నతి 

ఓం �ై్ల� య భ�ష్�ా నతి 

ఓం ా.్త�రతేప నతి 

ఓం అత�ా�త్  ్ నతి 

ఓం వర��ా నతి ||80 || 
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ఓం ు�స్�న�.�ా నతి 

ఓం ��్ం��్ా�ా నతి 

ఓం �త��� ��ా నతి 

ఓం సతడ�్ ష�ేప నతి 

ఓం స్�త్�ా నతి 

ఓం .గత��.�యా నతి 

ఓం ్రత�త్  ్ నతి 

ఓం అస���ంత��ా నతి  

ఓం సరాల���్�తంత్��ా నతి || 90 || 

ఓం అనం��ా నతి 

ఓం అనంత � �త�ా నతి 

ఓం త�ా�ా��ా నతి 

ఓం ా������ా నతి 

ఓం సరా����ా నతి 

ఓం ారా��ా నతి 

ఓం ాషకలం��ా నతి 

ఓం ా��ా ణ�ా నతి 

ఓం ాషా�్ంధ�ా నతి 

ఓం ా��తా�ా నతి ||100 || 

ఓం తహ�డ��ా నతి 

ఓం ్పయయ��రతేప నతి 

ఓం ్ప��త్�ా నతి 

ఓం ప్��ల.�్ ా నతి 

ఓం �ష�రశ�వ � నతి 
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ఓం చత�రత�.�ా నతి 

ఓం సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ్�్��ా ్��తద ్ప���యణ సతర�ా�్� 

 
ాూ్ం - ాత��త్ం వయవా��,  ప��వయంల� ా�మ తమఖం��తసయ �� బ హ�, ��వ�ర� 

 ���వప ధ్య� ్

��్  || డ��ంగం గగమగ ల�  �తం స�గంాంచ త్�హరం 

ాూ్ం గృ�య �్ు శ సరా�్వ నతస��సతి 

ఓం �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి డూ్త���� ్ా�్� ాూ్ం సతర�ా�్�అంట� 

ఎంతధ�్�త  గంటు�ేసూత   లం�ధ్��త  అగరతబపతా ప్ప�త�  � గన� ��్�� చూ్వల�న�� 

��్ం - బ ్ హ్యటసయ తమఖత� �ర, బ హ���.నయి  ృతి, నరతతడయ సయ ా�ైాశయి, ్��్ఘ� ���్  

అ.�ాత  

�మ� ��వ��త సంామ తం ����్� ��తం  �్ాం, ��్ం గృ�య �్ు శ �ై్ఘల� య ప్��్��  

 
ఓం �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ణ���ర ��్ ం డర్ా�్� అా �డటట్  ధె ��న �ాం�� 

�� ���ానల� వపన� అడన్పవత�త లల� � ��ాా �స���ా �రప ు����ంధ్ ��ంటట్  ు  � ు����ం� 

గంట న� ��సూత    ��్ం ణ�ా్�� చూ్పత�  �ౖ ��్  తమన� చడ�వవల�న�� 

 
�్ౖు డయం - చండ్ త�త��.�తి చ�� సూ��య అ.�ాత, తమఖ���ండ్ ��్���శ్,  �్న��ాామ 

ర.�ాత, ��్ || ణ�వర్ ణ�స �త�య్ తయగయ��్ ���మ� ����త  మ స�్��ామ భ��యమ ా�.�యంశ్ 

లమ�యన ్��్ త ర ణ�మ ధ�షయ తనన�ం ా��ా, ్�����యరత �తం డ�� తా� ణ�గమడ  ��ర 

 �ాాామ తం ��ంబ�లం ధ� � ���్  ్్ప�� వ స త� హం త�నస�  ల�ా�� ��.�న�ం 

సూ్సంామ తం ��  ధ� షయ సతాాతం, �మ� త భకయ సత�ామ తం �్ౖు డయం ్్పగృ�య��ం, 'ఓం 

భ�రత�వ స�రవి ఓం తర స�త�రా��యయం భ��గ  �్వసయ ��త��,�� � �ని ్్ధ�డా�ర, సతయం 

తా��తన ్����ంధ�్,(ఋతం ��ా స�్యత ్����ంధ�్ అా ��ప్ ధె్�వల�న�� అతృతతస�త  

అతృ�� ్సతర యత �,ఓం  �్య�ా ణ�ా�,ఓం అ �్�ా ణ�ాహ,ఓం ు�య్�ా ణ�ాహ,ఓం 
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 ��్�ా ణ�ాహ,ఓం సత�్�ా ణ�ాహ, త�్య త�్య  �ాాం సతర�ా�్ అంట� 

 రతత�రత్  ధప్�� (ధప్ల�ా  డధ��య్��� ణ�ా్�� ాు డనం చూ �ంధ��� �డ్ ఓం సతయ్���ాయ 

నతి �్ౖు ��యనంతరం 'హణ�త  ్్��ద ా�్'అా  డధ��య్�� ్ంచ �త్ల�ా ారత తమండ� ధె ��న 

 రయ �త్ (్ంచ  �త్ �� లంం� �ం��� ధెంబమల�  �ట�� ��  ్ ాద్  �త్ �ల� వడల���తరతు�త ' ��ౌ 

్్��దా�్' అా త��ణ��� ారత  ర్ఘ  �త్ల�  డధ��య�్� వడల���్పని �డధచతాాం 

సతర�ా�్ అా ఇం��  ్��యాం ారత వడల��� 

 
��ంబ�లం - ్�ా ��య    డంత ��కం, ���ర  �ౌయ సస తవర్త, ్���ఘభ�్ ర�� సణ� మస ��్ ర, 

����ల� ��� అ ల�ామ, ��్  || ్��మ ్ల సత�ామ తం ్�గవ్్ డ�� రతయతం  ర��ర చూర్ 

సంామ తం ��ంబ�లం ్్ప గృ�య��ం � 

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ��ంబ�లం 

సతర�ా�్ అా ��ంబ�లతమన� అన�� త�ం� తతల � లలల ,��ంం�  �   ధ ెకలల ు  � 

ణ�ా్ వడద   ంధ��� ��ంబ�లం ు స� ల్��  ్�రత  ం���కన�ట ల ారత 

ఇస�త ్��తా తలలసూత  ,'��ంబ�ల చరవయ�నంతరం �డధ   చతాాం సతర�ా�్ ' అంట� 

 డద��య�్� ారత అర్ఘ  �త్ ల� వడల�� �  �త్ట  ర��రం ు����ం� ....... 

 
ా��.నం - ు ��హత�తం ్పరతషం తహంతం  ��తయవర్ం తతస�ర  ���, ణ�రు�ా ర� �ా ��త 

��రి ్�త�ా  ృతయ ల వడమ ా�� �త � నరయ్్.�ం త� �� �ా అతృత��ాా �వ �, 

.�తం .ాషయ త�్�ంచ అతృ�్  ��  ్్ప�����ం,  ారా  �త�ంత� �� �ా రస తన� 

త�ామ��, అబ��ధ � �తత్� అ�షం ని  �త� ృయమ, 

 
శ� సయ�మ త� ��  �ా ��ా  ���  ేప చత�ష�డి అ��� ష  �శ్ా ఇహ���ేప �   ��� ష� 

 ���ి ణ�్న 

సబం త� �� �ా .చన భా�ణ�రా సడి త�ం��్ ా� వతి  లరతసవ త�ామరత �స��ం, 

అ�ణబమ���ా తంత్ం త� �� �ా ా తమ��ా  �్ౖఘ� ���డి, రతధ�సరత�ా ాయ� ��ణ��� 
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��ర తమ� ��న��ం, త�్����  �.�్ , ు ��  ��తశాం ్పరతషం .గర అ� భర డగ�  గ���� ా� 

్�� �తా, ణ�త�� .యం చ ���. ధ�ల �� ��ా చ్� గృ�ణ, ల��్ ��ష� ్ వయ ా� తమఖ� తా�త� స� 

సృ.�త �, సంతత ��రస�త , సరాతంగ�ంా భవంత�, ాతయ �� ాతయ తంగ�ంా భవంత�� 

 
ా��.నం గృ�య�డం ్ంచవ��త సతాాతం, �్.� ��� తాండతతం గృ�నతాం ా��.నం 

సతర�ా�్� 

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి అా  ర��ర ా��.నం సతర�ా�్� అా  ర��ర �ద్లల 

�రప  లం��ల� ు  � తమండ��� �� ���ాన ల ు����ం�న ��్ం�� ు����ం�,త�ం�త�రత్  

ప్్ప�చూ,�న��� �ంట ు�ేంచవల�న��అనంతరం త�్ ్పవపా�� ారత �రప  లం�� �వర 

వడ�లలత� ' ర��ర ా��.్�నంతరం ���ధ చతాాం సతర�ా�్' అా ధె �� ా��.నం 

ణ�ా్ు����� చూ �ం� తరతు�త ఇంట�ల�ా ు�రండర� �రపా  ద్ ల అడ�ద ��ు��� తరతు�త 

అకతలల,్పవపాలల,�ల్ర ంబమ్లల ధ్ప�� ్ట�� ��ా, 

తంత్్పష�ం : ఓం|| ���� ్పరణ�త డయతమ��.�ర శ �ి ్్���ామ ్్�� శ శ్తస్ి తత�వం ���ామ 

అతృత ఇహభవప ్�నయి ్ం�� అా్�ా �డయ�్ ఓం సహస్�ర�ం �వ్ం ���ాకం �శాశంభమవం 

�శాం ్���ాయం �్వం అకరం ్రతం ్డం �శాతి ్రత�ా�తయం �శాం ్���ాయ� ౦ హ��ం 

�శాత� ు డం ్పరతషసత��ాశాతమ ్�్ప ్పం �శాణ�య �్్శార� ౦ ��శాత� ౦ �వతచ�యతం 

్���ాయం త�.�్ాం �శా��్సం ్��ాయం ్���ాయ ్��.�యప ����్ ్���ాయి ్రి 

్���ాయ ్రబ్హ్ తతతనం ్���ాయి ్రి ్���ాయ ్����య����యనం ్���ాయి ్రి 

ాచ్��ం� .్గతరరాం డృశయ�్ �� ా�్  �ు� అంతర� ��శ్తతరరాం ు�య్య ్���ాయ  �ధతం 

అనంతతనయా� ౦  �� ౦ సతమ�్్తం �శాశంభమవం ్డ్ ��శ ్్���శ� ౦ హృడాంధ� ్య��  

తమఖం అ��  ా��� ఘ �త ణ�త ఘ  ్త  నా యతమ్�� పష�ప .�ాలత�ల� లలంా ప �శాణ�యాతనం తహి 

సంతత� ౦ �ల�లస�త  లంబ��య��శ సా�భం తణ�య  ్త  స���ర� ౦ సూక్ంత  �్నరరాం ్్త 

తసయత�య్ న��న��� ��ా ��ా��్��ాశా�� తమఖిణ� గ�భమ��ాభ . తాష�  ్���ర త.రి  ���త రయగ�రధన 

తా ��్ేంర శ్ాసతసయ సంత�� ��్ాపసాం �్హత �డ  
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తలతసత ం తసయత�్యవ ����ఖ� అయణ ���ధ న వయవ �దతిాల�� ాడ తాయ ణ�ధ ��ాడ�యల�్ ఖ�వ 

ా సా��ా ు�ర �  వతతాా   తా సాతయయమ్త� తసయ �ఖ�ా�త�్య ్రత���్ వయస �దతి 

సబ్హ్సర�వసరహ��  �రఘండ్ ణ� రకరి ్రతసా��ట � �ం ్పష�ం ు డ ్పష�ు�మ ్్.�ు�మ 

్�త�మ భవప చసధ ్త�ు� అ �ం ్పష�� ్పష�ు�మ ్్.�ు�మ ్�త�మ భవపా .వం ు డ 

� � త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వప అ�����ా అ � త�ాతనం 

 ాతను�న�వప���� ��ాతనం ు డ  ాతను�న�వప���� ��ాతనం ు డ 

 ాతను�న�వప   � ు� అ��� ��ాతనం  ాతను�న�వప .వం ు డ� � త�ాతనం ు  

 ాతను�న�వప ు�ామ��ా అ � త�ాతనం  ాతను�న�వప �ు� � ��ాతనం ు డ 

 ాతను�న�వప   � ు�ౖ ు�� ��ాతనం  ాతను�న�వప ా .వం ు డ 

� �త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వప చసధ ్త�ు� అ �త�ాతనం  ాతను�న�వప 

శ్సధ ్తస  ాతనం ు డ  ాతను�న�వప   � ు� ౖచండ్తస నవ�  ాతను�న�వపా 

.వం ు డ� � త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వప నక��్ యణ ు� అ �త�ాతనం ు డ 

 ాతను�న�వప � నక ��్ య� త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వప   � ు�ౖ నక ��్ య� 

త�ాతనం  ాతను�న�వపా .వం ు డ� � త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వప 

సరర్�యు� అ � త�ాతనం ు డ  ాతను�న�వపాి సరరనయ ణ�యాతనం  ాతను�న�వప 

  � ు�ౖ సరరనయ ణ�యాతనం  ాతను�న�వపా .వం ు డ� � త�ాతనం ు డ 

 ాతను�మ భవప సంవతర��ు� అ � త�ాతనం  ాతను�న�వప ాసరంవతరర ణ�యతనం 

ు డ  ాతను�న�వప   � ు�ౖ సంవతరర ణ�యాతనం  ాతను�న�వపా .వం ు డ �్పర 

్�వం ్్ప�����ం ు డ ్్�్యవపష�ప ��ంత ��ా�� ���్ల త�హ � �� �్ �� ��ం  ���ాయం.�� 

ా��ద రా �్వి �� .� �� డ    ా� �ా�� ��ా�� �ర్ల త�హ � అక ����ద   �త  రతచయ� ్ప ్్�� 

��ద ��ా�్దవి ా��ాణ� ��� త తమతతత� ఓం ��.��� ��.ా ్్స�యణ���య� ననవాం 
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ు�ౖశ�వయ�ా  లర్�ణ సత� ��త�మ ��త ��త�ా తహయం ��త�శా�� ు�ౖశ�వయట డ ��త� 

 లబ���ా ు�ౖశ�వయ�ా త� ��.�ా� నతి ఓం తడ��హ్ ఓం త ��ాామ� ఓం త ����్ ఓం 

తతరతయం ఓం తతరరాం ఓం తత�ర��ర�తి అనత  శ్రప భ�� ్స�గమత�ా�ం �శా తమ��తస� తాం 

ా.్ సత నంవషట కర సత న్సద ్ సత న� ౦ రతడ్ సత నం �ష�్ సత నం బ్హ్తాం ్్.�్పహత నం త ��స అ �  

.�య� రణ� తృతం బ్హ్ భ�రత�వ స�రవ��� ఈ��న సరరా ���య్� �శార సరరాభ���్�ం 

బ్హ్�� ్పయ బ్హ్యట�� ్పయ బ్హ్�ు� త� అస�త  స���ు�ం త ��ా�� �� ్రతం ్డ� ౦ స�� 

్శయ తా  సూరాి ��ప వ చ� ��తతం త ��ా  �్ణ� �సనయు� .�గృు� నరసర్ంా� ్

���్ రయతరరతం ్డం అ �ైాతం �ష్ు  చరతం ారా్ప ా.�్  ు�ౖ �ష�్ � ా.్ .ు�సతతి ్్ప పష�ప 

ణ�త త్ � హ�ప ఋత� ౦ సతయం ్రం బ్హ్ ్పరతషం  ృష్  �ంగదం నరదన��తం �ర� �కం 

�శార� �ా ు�ౖనననతి ్���ాయ�ా �డ్ �ణ ు�స��్ు�ా �� త�� త ్�� �ష�్ � 

్్ధ�డా�ర  ����తరపతం ��ాం ా��గచ్ప ణ�గరం సరా �్వ  

 నత��కరం ��శవం ్్ప గచ్ప� �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి స�వర్ తంత్్పష�ం 

సతర�ా�్ అా ధె్ప���ా అకతలల, ్పవపాలల, �ల్ర ణ�ా్వడద   ంచవల�న��  �త్ట ఈ 

��గమవ తంత్తమ . �సూత  త�ం�ణ�రత్  ్్డ��యలల ధ్ా��� 

 
్్డ��య నతణ�కరతమలల - ��్  || ా�ా��ాచ  � �ా .్�్ంతర  ృ��ాచ, ��ా ��ా ్్యశయంప 

్్డ��య ్� ్్�్�  � � హం �్ ��్హం  � ���్  �్శంభవి ��్ ��త�ం  ృ్ా� �్వ 

శరయ�గతవతరల,అనయ�� శరయం ్� �త  తాత�వ శరయం తత , తణ�్��కరతయయ ా ు న రకరక 

.్�రధన, ్్డ��యం  ����య్ సరా బ్త ాు�రయం 

సంణ�ర ణ�����్�్ం తాం తమడద  రసా త�్్ా�, �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ్్డ��యం 

సతర�ా�్ అా ధ్పల� అకతలల ,్పవపాలల �స� లా లమ� ాలబం� త�ం� ణ�రత్   త్ 

్్డ��య ధ్ � (అన�� తత ల� ��తమ చ�ట��  ప���� � ణ�ా్�� నతసక��ం� ,ణ���� ంగ డంం 

్్త�యం ధ ్� (అన�� తగు�రత ్���త�� ్ం� లా తలన�  ్ల ల  ా్ , ం�ు�రత న��ద్ �ౖ 

్ం� లా  లం���లల ఎంత��లల  �ౖ ు  � �తరతు�త ణ�ా్  �ౖ ధ్పల� న�న� అకతలల ్పవపాలల 
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ు ావల�న� � 

 
 
్పని ్�. � ఓం �� సతయ్���ాయ నతి ్పని ్�.�ంచ  ����య అా ధె్ ప� లా, ్ంచ  �త్ల�ా 

ాట�ా ధ్ప�� ���� ,అకతలల ��్ �ౖ చలల్ త� ఈ ���ం�� తంత్తమలల చడ�వప ��నవల�న� . 

 
 త్ం  ధ�్డా�్ ,ధ�తరం ప.ా�్, నృతయం డర్ా�్, �మతం ��� వా�్ �సతసత  

��.�్ధ�ర ,శ��త ఘ్ ధ�ర ,భ��త ఘ్ధ�ర ్�.�ం సతర�ా�్� అన���ా ,నతసక��సూత  ఈ ���ం�� 

��్  తమన� చడ�వప ��నవల�న� � 

 
 �్రధన - ��్  || అన�ం ్పంం�మ��కం నృ �ంహం �ైతయ సూడనం, హృ� ��శం .గ్��ాం, ు��మశం 

వర��ా �� సగమనంచ గ్��తం ���ండం గరతంాా.ం, .్�రధ్�నం .్�నండం .�న�� వల్భం 

హ��ం, ్్యత�్ స�� భ��త ఘ ్���ాయ త.ం ్రం, డ�రగత� �షత� వ�� శత�్ ్� ్��  ం��,్ 

�ణ�త ర ాత� స��ాష� త�� ాష�  భ��చ, 

త�త�  ్య��ా సం��రతఘ ్ల � �రత త�్ప�ా�ర, సతయ్���ాయం �్వం వం�్హం ��తడం 

్్భమం ్లా� ు టటం �శాం ేపనత �్ౖ నననతి �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి  �్రధన 

నతణ�కరం సతర�ా�్� 

 

్లం� ��్  || ఇడం ్లం త�ా��వ్ ణ�స  �తం ్పరతతసతవ, �్నత� స్ల�ు� �త  రభ ు  .్న్ా 

.న్�, �� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి, ్లం సతర�ా�్� 

.తత్లం �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ ్్ణ�డం �రణ� గృ�్్ అన���ా ణ�ా్ వడద  అకతలల 

�స���ా తత తత తలల �ౖ ు స���నవల�న��   �డ్ ్స�్ప గయ్ప  న� ్��్తమ ్త ణ��� 

 �ౖ�� ఎపత  ప���� ���ండ  ం� ్��్తమల�  న� ్స�్ప గయ్పా � � �వ్పా   టతమ � ౖన�ంచవల�న�� 

��ాా  ��ాసన ధె్ �టం అంట రత� 

 
ఓం �� త�గయ���్ తేప నతి ా��ణ�స నం ్్ు శా�్� ��భ్�రధం ్పన��గత్�ాచ అా 
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 ��ాసన ్లల ల��రత� 

��్  || ాసయ స్ృ��యచ ్�న��త ఘత్ి ్�.����ా ��� ష� నూనయం సం్�ర్ ��ం ా�ప స��య వం�్ 

తచయంతం తంత్ ��నం ���ా ���నం భ��త��నం .్�రధన, ాత���తం త�ా��్వ ్��్�ర్ం 

తంస�త �,్ అనా� ��యన  వహ్��� �� ం��్ధ�ర ్�.ాచ భగు�నర��ాత్ ి �� 

సతయ్���ాయ స�ర  �్� వర��  భవత�, �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ ్్ణ�డం �రణ� గృ�్్� 

్�.����నం సం్�ర్ం� 

��సతయ్���ాయవ్త ప ్్పన��యాి 

్�రా� ్ప�ం� ��ండరత త�తమన�లల �్్ౖ ��రయయతమన  కం�ా మన�ు���� సూతతమాా 

య� ేట్�������  . వ్తతమ ధ్ �న, త్స�ర ధ ్�న, ����న ్లతమలల  ���ధ ంచ�్� అట��  ��ాా 

�లెల్పతమ  అాన త�తమన�లన� చూ � సూతతమా  ఓ తమన�ల���! ్�రా� ్ప�ం� 

్�రడ�ం� �� త��ష�న�వపన� ఇ�్ �ాతమ�� ��ర��, �� హ�� ఇట�్  ధ ె��న��   �షాతమన� 

త� ల �ె� �డన�� షంద�� �న�ం�   అ �్న�� 

 
్�రా� ్ప�ం� ్�రడతహతమా స ల ల� తమలల పరతగమచ� త��గ తాతమమ 

భ�ల� తమన ల వధె్న�� అచట త�నవపలల ్ం�త�న�  ష�తమలల చూ �, ప���� ఈ  ష�తమలల 

ఎట�్  ��లగమన� ? అా అల��ం�, �ష�్  ల� తమన ల ు��్ చత�రత��ంం�న� (్�లలగమ ధ్త�లల 

 లు�ం�� �ల్ెా శ�మరధ�్ా గలు�ం�న�, శంఖతమ, చ �తమ, గడ, ్డ్తమ �డలగమ 

అలం��రతమలల  లు�ం�న� అగమ స�� హ��ా  చూ� ఇట�్   �్��ధంధనె�� తనస�రల� న��ంచ�ట ల 

��ా, ు� లక�� �వ��ంచ�ట ల��ా శ యతమ��ా అ�తత్�న ర�్తమగలు�ం� !  �� తాయంత 

ర����!గమ్�త�్ంైనట�వంట�   ్పరతష�ంైనట�వంట�, భ లత ల ా డలల ��ల��ంచ� �� 

త్����ాయ�! ా ల భ��త�� నతసక��ంచ�చ�్��న�� ��హ�� ణ�త ్ త్తమన� �ాను�ంై 

్�రడతహతమా�� ఇట్ �్న ఓ ్�ర�� త�తమా !  ్వప వ�్న ��రయత�్? ా ����  ��ె�్ డన� 

ధె్ప�తమ' అ �్న� అంత ్�రడ�ం� �� త��ష�్ వపన� య� 'ఓ .గడ్��! భ�ల� తమన 

త�నవపలల ్��ాతమలల��  ష�తమలల ్ం�చ�్��రత� ు�రల��  ష�తమలల ఎట�్  ��లగమన�, 

అండ����న   �ాతమ ��ె � అన�గ���ం్పతమ' అా  �్��దంధెన�� 
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అండ�ల ల �� హ�� ఇట�్  ధె్�ణ���న�� ్�రడ త�తమా ! ావప ల� ����రదత్� చ కా �షాతమ 

అం���ప�� అండ�ల ల �  వ్తతమ  లడ�� అ�� సతయ్���ాయ వ్తతమ�   వ్తతమన� భ��త శ�డధల�� 

 చ��ంచ�ు�రత, ఇహల� తమన స ల�ౖశారయతమలల  � ం��ను���� ్రతమన నఖతమన�  � ండ�డ�రత� 

అ�� �ా ్�రడ�ం� ఇట�్  అం�గమచ�్��ం�� ఓ ��నడ�� !   వ్తతమ  చ��ంచ� ���నత�్  ? 

 చ��ంచ�ట వలన .్ ్�తతమ  లలగమన�? ��ాా ఇంత క తమండ� ఎవరత  చ��ం���? 

అంతామన� �వరతమ�� �లెల్పతమ అా ��ర��-  

 
�� హ�� ఇట�్  ధె్�ణ���న�� సతయ్���ాయ వ్తతమ స ల డ�ఖతమన� ాు�రయ ధ్ామన�� 

స ల�ౖశారయతమలల గలలగ .�ామన�� సం��నతమ  లలగమన�� సరా��్  .ాతమ  లలగమన�� ఈ 

వ్తతమన� ు�ౖసఖత�సతండ�గా, త��త�సతండ� ��ా, ���మత  త�సతమన ��ా, .��డ�, 

్���్త తద లగమ �భ పప�లాండ���ా, ర� సం �తయ ��నతమన ��ా  చ��ంచవల�న�� 

 ష�తమలల సంభ�ం�న్ప�ం�న�, డ��డ్తమ�� ా డ్ం�చ�న�్పం� ఈ వ్తతమ ధ్ామట 

తం���� .�ై్� �ు�డతమ  ���న్ప�ం� ఈ ు�్ తత�చ��ం�నధ� అట��  �ు�డతమన త్�  

.ాతమ  లలగమన�� ఈ వ్తతమన� శ��త గలు�రత ్్ప �్ల  చ��ంచవచ�్న�� లమ�� సంవతరరతమన 

��  త���ననూ ధ్ావచ�్న��ఎవ�� శ��త ఘన�ణ�రతమ ు�రత ధ్ావచ�్న�� సూ��యడా ్�రాత� 

ాడ్లమ� ��ల ృతయతమలన� �్రు రత్��ా ణ��న సం��యన���� నతమలల ా��్్��రతమ 

ారా��తంచ���ా ��ే�� ాశ్ల భ��త�� �ు్����ు్�! �� సతయ్���ాయ ్్భ�! ా అన�గ�హతమ 

 � ండ�ట��� భ���� శ�డధల�� ఈ వ్తతమన�  చ��ంచ�చ�్��న� అా తన తనస�రన ��యనతమ 

ధస్���ా నతణ�కరతమ ధ్ావల�న�� 

 
  �ాతమ�� సం ల�తమధ్ �, త��యహ� ��లతమన గ�ం  ��్న���� నతమలల  ్రు రత్��ా 

ణ�ాం��లతమన తరల ణ��నతమధ ్� ��ప్  �్రంా ��లతమన ఈ వ్తతమన�  చ��ంచవల�న�� 

్�.� ససలతమన� ��తాతమ�� అ��� ���ధధ ్� వ�� �ంం� �డలగమ అేడ� రంగమల 

చూర�తమ�� తమగమగ లల  �ట��  ��ా �ౖ నూతన వసతత్మ ్ర�, ��ా �ౖ �ాయతమ  �  � ��ా �ౖ 
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 లశతమన�  ంచవల�న��    లశతమన� ు�ంం��� ��ా, ������ గా, ఇతతం��� ��ా త�డ ల తట���� 

ధ్ావ ల�న�� ల�భతాతమ ధ్ా��డ� ా��శ��త అా�ామ  చ��ంచవల�న��  సనతమ �డ తరల 

��� తత  వసతత్మలల ్రచవల�న��   నూతన వసత ్తమలల �డ సతయ్���ాయణ�ా్ ్్పత 

 ంచవల�న��   ్్పత �   రరతమ బం��రతమ�� ��ా, అరధ  రరతమ బం��రతమ�� ��ా లమ�� 

త�డ ల  �వప  రరతమ బం��రతమ�� �్ౖననూ ధ్ే ం� ్ంచం,రతతతమల�� అల�� తమ ���ం� 

తంట్తమన  ంచవల�న�� 

తమండ� �� �శార ్�. ధ్ావల�న�� తరతు�త ల��్ �్�ా, �ష�్ త���తా, ్రత�శారతా, 

 �రాపా, సూరతయం� �డలగమ నవగ�హతమలన�, ఇం��్ �� అష�  �����ల లలన�, అ�� �వ్త ్్తయ�� 

�్వ��ామతతమ�� ్��ంచవల�న�� �� �శారతం� �డలగమ �డ�గమరత �వ్తలన�  లశతమన 

 లతతరతమన తంత్తమ��  తతర సత� �త �� ్్ప���ం� ్�.ధ్ాు�లన�� తరతు�త అష�  

�����లలరన� త�రత� ,�డలగమ ఎా్�� �� లకలాండ� ్్ప���ం� ్�.ధ్ావల�న��  �డ్ 

సతయ్���ాయణ�ా్  లశతమ �డ ్�.ధ్ా వల�న�� ్�లలగమ వర్తమలు�రతన�  �త ల్లన� 

్పరతష�లలన�  కం� ఈ వ్తతమన�  చ��ంచవల�న�� బ ్ హ్యమలల  ���యణ తమ��న�, 

ు�ౖ�� తమ��న�  కం� ఈ వ్తతమన�  చ��ంచవల�న�� బ ్ హ్యమలల ��ాు�రత  ���యణ తమ��  ్ 

వ్తతమన�  చ��ంచవల�న�� 

 
త�డ ల .��నత్�ననూ ణ�ాం��లతమ ఈ వ్తతమన�  చ��ంచవచ�్న�� వ్తతమన� ధ్ాము�రత 

బ ్ హ్యమలన�, బంా�వపలన�  �లలచ���ావ�్ ధ్ా వల�న�� అరట�్ంం�్ ,  వప �ే్ య,  వప �లల, 

��ా�తనూ  అ�� లమాధ� �ాయతమనూ , చ��కర లమాధ� బ�ల్తమ ఇవా�ామ సత�నతమ�� అన�� 

 �రతంబ వప ధ�్ ప�న ధ�్�్, ్్ణ�డతమన� తా�రత.� � ణ�ా్�� ాు డన ధ్ావలన�� ఈ 

�ాతమ�� �్ౖు డయతమ .����ం�న  �త్ట బ ్ హ్యమల ల ా��శ��త డ��య��్  ప శ�డధ�� �ా 

బంా�్��్ డ�ల ��ంన�, బ ్ హ్యమల ��ంన�  � � ా�.నతమ ధ్ావల�న�� సతయ్�రాయ 

ణ�ా్��   ్ప�� నృతయ �మ���� తమలన� .�� �ంచవల�న�� ఇ�� భ�ల� తమన  �ామగతమనండ� 

ఇష�  ��్��రధతమలన� బంామట ల ్��క� స�లభత్�న త�రగతమ� 
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��ాప���యాి 

 
ఓ తమా���ష�� ల���! ్�రాతమ ఈ వ్తతమ  చ��ం�న ు���  ప ధె్ ప�చ�్��న� �న�ం�� 

్�రాతమ ��� నగరతమన �  బ ్ హ్యమం�ంం్ం� ు�ం�� అతం� ్గమల డ��డ�్ ంగమటధ ్

అన�వసత ్తమలల లమ    � ా ా్ం�చ� ్్ప ఇలల్  పరతగమచ�ంంెం� ు�ం�� భగు�న�ం� బ ్ హ్య� 

 �్ామం� ��వపన   బ ్ హ్యమం� డ�ర�రత్�న  ష�తమన� అన�భ�ంచ�ట ధ�ఇ ��నూ �  వపప డద  

బ ్ హ్య ర�్తమన�  � ద్ ను�ంై   బ�ం బ్హ్న�న ల ఎడ�రతగ  � ే '�ఈ బ ్ హ్యమం�! ావప 

ు డ �డ�రతంు�ౖ ామంం� ఇట�్  డ��డ్తమనన�భ�ంచ�చ� పరతగమచ�ంట�ు ్ ? అా అం�గ�� ్్భ� 

 ్న� ్��క� డ��డ�్ ంన�, ల��టన ధ్ ��ంచ�చ�్��న�, ధ�ల  ష�తమలన� 

అన�భ�ంచ�చ�్��న�� అతం� బ ్ హ్యమం�! �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ ��హ�� అవ��రతమ�   

సతయ �వ్పా  ��ం�నధ� ా  ష�తమల�ల్ ��ల�� � వపన��  న�  ావప   సతయ్���ాయ ణ�ా్ 

వ్తతమ  చ��ం్పత �్న�� ు�్ త ���నతమన� ధె �� వృడధ  బ ్ హ్యమం� అచ్ట  ్ అంత��ధ న 

తే�యన�� 

ు�ంట  ్   బ ్ హ్యమం� సతయ్���ాయవ్తతమన� ��్ప ధ ్�డన� అా తనస�న సం ��ం�, ్�ట� 

��ప్  ��రహతమన ాడ�ర��  ఎటట్  గం� � తరత్�ం�  �్తి ��లతమన లమ� ాతయ ృతయతమలల 

 ్రవరత్��ాను�ంె ౖఈ ��� త్�  వ్తత�చ ��ంచవల�న�� తనస�రన డృంతమ�� 

ాశ్ేంచ���ా ���టన ల బాలల�్��న��  ��నతమన బ ్ హ్యమన ల ఎన�ం� ��నంత డ్వయతమ 

లలం�న��� అతం� బంా�వపలన�  ��� భ��తశ�డధల��సతయ్���ాయ వ్తతమన�  చ��ంధన్�� వ్త 

్్ా వతమ వలన బ ్ హ్యమం� స ల డ�ిఖతమలల �����, స ల సం్డలల  � ం��ధ�ల 

సం����ంధెన�� అ�� �డలల ్్పత�సతమ్�న� �ం�వ  సతయ్���ాయ వ్తతమన� భ��తశ�డధల�� 

ధ్ా మచ�ంంెన��   �ాతమ�� ధ్ామట వలన   బ ్ హ్యమం� త��ెశౖారయ వంత�ంగమటేప��  

స ల  �్తమల న�ంం� �తమ లత ంె ౖఅంతయతమన నకతమన�  � ం�ెన�� ఈ వ్త త�చ��ం�ను�రత 

స ల డ�ిఖతమల న�ంం� �తమ��తా  � ం��ను���� స�ఖతమ�� న�ండ�రత� 
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ఓ తమన�ల���!   �ాతమ�� అ�� హ�� ్�రడ�న ల ధ ె��న ఈ వ్తతమన� ఇ్ప�ం� � ల 

�ె� �పా� అా సూత�లు�రత ధె ����� తరల   తమన�లల ు����� ేట్ా���   బ ్ హ్యమా వలన 

ే�వరత ఈ వ్తతమన� ధ్ ��� స�సతరతమ�� �లెల్పతాన సూత�లు�రత ఇట�్  ధె్ప�చ�్��రత� ఓ 

తమల���!   వ్తతమ ే�వ��ధ్ ధ్ాబం�న��  ధె్ప�చ�్��నా �న�ం�� � ్ప�ం� �  

 బ ్ హ్యమం� ఈ వ్తత�చ��ం చ�చ�ంంనె�� భ��త ��� ��ల�� బంా�వపలల, సరా.న�లల వ�్ 

 నండతమ�� వ్త ప �న�చ�ంం����   సతాతమన �  టట�లతమ్్�తం� ్గమల అస � 

డ్ప�ల�� న�ంం�ామ బ ్ హ్యమం� ధ్ామచ�న� డంతామ చూ�, ఓ త���్! �రత 

ధ్ామచ�న� వ్తత�్? ఈ వ్తతమ ధ్ �న .్ ్�తతమ వచ�్న�? డా�� స�వరతమ�� 

�ెలల్పతమ అా  ���ధంధనె�� అ్పం�   బ ్ హ్యమం�   బ ్ హ్యమం� ఓేం! సతయ్�రాయ 

వ్తతమ� ఈ వ్తతమన�  చ��ం�న స ల ���� లల  ���ధ ంచ�న�� స ల�ౖశారయతమలల  లలగమనా 

�ెలల్��  టట�లతమ్ు�ం� ్గమల సంత �ం� ��హతమ �స���ా, ్్ణ�డతమన� గ���ం� ా�.నం 

ధ్ �న  �త్ట ేంట��� ు�ం� � ే�న��  

 
 టట�లతమ్్�తం� సతయ్���ాయ వ్తతమ ధ్ా మట ల ాశ్ేంచ���ా తరత్�ం� ్పల్ల ��వం� 

భమ.తమ  � ౖ �ట�� ��ా ఈ ��నతమ ఈ ్పల్లల అ్్న ానతమ ు��్ం� సతయ్�రాయ వ్తతమ 

ధ్ �డన� అా సం ��ంచ���ా ్ట�నతమల�ా�� బాలల�్��న�� అతం�   ��నతమ 

ానవంత�లలంం� ప����  � ే అత్�� ్�రాతమ  ంటం ��ట�� ం్ప ానతమ వధె్న�� అతం� ్గమల 

సం����ం� అరట�్ ంం�్ , ధె��కర,  ్ే,  �లల, ��ా�తనూ  �డలగమన� �స���ా ేంట��� 

ధ్��న�� తరతు�త అతం� తన బంా�్��్ డ�లన�  �ాాం� ా������� సతయ్���ాయ వ్తతమ 

్�చ��ంధెన�� అవరత ్్ా వతమ వలన అతం� ానతమన�, ్పత్్పప్��్ న�  � ం�� ��త 

��లతంతామ స ల స�ఖతమలనన�భ�ం� అంతయతమ సతయల� తమన  � ం�ెన��  

త�్ ����యాి 

ఓ తమా���ష�� ల���! ఇం��   పన� ధ ె��డన� �న�ం�� ్�రాతమ  ల�కతమఖ�ంన� �  ��� 

 ంంెం� ు�ం�� అతం� ఇం��్ాతమలన� .ేం�ను�ం�� సతయవ్త�ం�, అతం� ్్ప��నతమ 
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�్ు�లాతమన ల  � వపచ�, బ ్ హ్యమల ల ాన్�్, సం��ష �ట�� చ�ంంెన��  తం� ా రయ ధ�ల 

ణ�ండరయవప తం�గమయతమలల  ల���   ��� ఇట�్  వ్తతమ ధ్ామచ�ంం�� 'ణ�ా�వన�' ్� 

ు�ౖ�యం� అనంతత్�న ానతమ�� �  ్ంవన� ాం్ప��ా ు�య �రతమన���   త�రగతమన  � వపచ� 

��� ధ్ామచ�న� వ్తతమన� చూ�, తన ్ంవన� �ం�్ న ల ్ం �ం� ��� వడద ల  � ే ఇట�్  

అం���న�� ఓ ��.�! ా �్ప�ం�  చ��ంచ�చ�న� వ్తతమన� గ���్ స�వరతమ�� ్� ల 

�ెలల్��రతచ�్��న�� డా�� ్� ల ధె్ ప�తన�� ��� ఇట�్  ధ ె��న�� ఓేం! ్పత�్ లల 

 � ండ�ట��� త�తమ �� సతయ్���ాయ వ్తతమ ధ్ా మచ�్��తమ� ఈ వ్తతమ ధ్ామటవలన స ల 

��రయతమలల  ���ధ ంచ�నా వ్త త�చ��ంచ� ���నతమన� ధ ె��న��  

 
ు�ౖ�యం� అంతామన� �ా, ��.�! ్� లన� సం��నతమ లమడ��  న�   ్న�  కం� ఈ వ్తతమన� 

 చ��ం� సం��నతమ బంామన� అా ్���, తన ు�య �రతమ ్��మత ధస్���ా తన ా రయే��న 

్ల�వప�� వ్తతమన� గమ��ం� ధె ��, ్� ల సం��నతమ  ���నధ� త్�  ఈ వ్తతమ ్� 

చ��ంచ�డ�నా ్్ప.్ ధ ్�న�� ార్ ్��ానత్� భరత�� స�్ం�న ్ల�వప గర�వప అే ్�� 

్��ావ తరతమన �   లత���తన�  �్న��   ు�ౖశయ డం్త�లల తత  లత���త ల ' �ంవప' అా 

్�త రయతమ ధ్ �, అల��రతతమడ�ద ��  �ంచ�చ�ంం����    �ంవప � ్్క చండ�్ ా వల� ��న��న 

్్వరధత�నతగమచ�ంంనె�� అ్ప�ం� ్ల�వప తన భరతన� చూ�, ్���! తం ల సం��నతమ 

 ���నధ� సతయ్���ాయ వ్తతమ ధ్ �డనా ్్ప.్ ధ ్�ప�� గ��! తన ల సం��నతమ  ���న�� 

 న�  వ్తతమన� ధ్ామంా ్���న�� అండ�ల తం� అత్ే �ు�హ ��లతమన వ్తతమన� 

ధ్ �డన� అా ు�య �రతమన ల ్ట�యతమన ల  � ే�న�� ��ంత ��లతమన ల  �ంవప�� ామ త 

వాస�ర వ�్న��� �  డూతన� ్�� ావప  � ే అత�్ే�� త��న వరతా ు ం��� చూ� 

రత్ా ధె ��న�� ణ�ా�వన�   ు�ౖ�యం� అట�్  ధ్్��,   డూత  ంచన నగరతమన ల  � ే 

�గయంైన �  ు�ౖశయ  లత�రతా య� �స���ా వధె్న�� ణ�ా�వప అా� �ాతమల తన  లత���త ల 

త��ను�ం� అగమట య�,   ు�శౖయ  లత�రతన ల తన  లత���త ా�్ ు�ౖభవతమ��  �ంం�్  ధ ్�న��  

 
  అండతమల�   ు��ౖయం� సతయ్���ాయ వ్తతమ �షాతమ తరధనె�� �� సతయ్���ాయ 
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ణ�ా్��   ు�ౖ�యా �ౖ ��్తమ వధె్న�� అ్ప�ం� ు�య �రతమన బహ  ా్పయమంైన   ు�ౖ�యం� 

అలల్ ా��  కం� ు�య �రతమ ా్తతతమ బాలల�్�� సతమడ్ �రతమనగల రత�ణ�న� ్పరతమన ల 

 � ే�న��   రత�ణ�న� ్పరతమన� చండ్��త� అన� త���� ్�� ��ంచ�చ�ంంెన�� ణ�ా�వప 

తన వ్తతమ ధ్ా లంం�ట చూ� �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ �� �ం�న ు�ంై అతాా శ �ంధెన�� 

పా�� ��రతయత్�న  ట�న డ�ిఖతమలల  లలగమ��  అా శ �ంధెన��   ��ప్ ��ండరత ��ంగలల 

������� ా్���రతమ ��ంత ానతమన� అ్హ��ం�   వరత లలల  న� ధ�ట��� ధ్రత��ా��� 

��.భట�లల   ��ంగలన� ్ట�� ��న�ట ల నలలత�లల ు�త� లచూ తత డగగర ల వచ�్చ�ం�ట 

చూ�   ��ంగలల ానతమన�   వరత లల ధెంత వడ�  ��� � ే��� ��.భట�లల ానతమ అ కం 

ామంం�ట చూ�   ు��ౖయలమ ��ంగలా ాశ్ేం� ు���ా   ట��  ��� ం ల ��ా � ే��� భట�లల 

���న� చూ�  ్్భ�! ానతమ�� గ�ంధ�రతలన� బట��  �స���ా వ�్ప్� �ధ���ం� త��న �క 

���ం్పం� అా �న��ం���� ��� .్ామ �ధ���ం్  ప��ా  �స���ా  

 � ే ����గృహతమన  ంచ�ం� అా  .�్  �ంధనె��భట�లల ు�ౖ�యలన� �స���ా  � ే 

����గృహతమన బం��ం���� 

 
ు�రండర� అట�్  డ�్ంచ�చ�ంం�� తన  లత���తన� చూ� అలల్ ం�! చూచ�చ�ంం��  ్ ్�వ�� గ�ం 

తమా��ట�� గ�� ఇ�� అంతామ సతయ్���ాయ ణ�ా్ తహతయతమ అా తలచ���న�చ� 

 లత���తన� ��గ�ంచ���ా �ల �ం్ణ���న��  ల�వప తన భరత చా � వపట చూ�, అతా 

 �డ� లలన� �����ా ు�ట��� సహగతనతమ ధ్ామట ల  �డధ్ంనె�� ు�ౖ�యం� అ�� చూ� 

డ�్ంచ�చూ ఇడంతామ సతయ్���ాయ ణ�ా్ త�తయతమ��ా, ు రత��డా ాశ్ేంచ���ా 

అండరన�  �ల� తన అల �్ాతమ ధె �� ణ�ా్�� సష�ం�� నతణ�కరతమ ధ ్� ు ం��� �్న�� 

 
అంత సతయ్���ాయణ�ా్ ు��ౖయా  �ౖ  రతయ వ��ం� ఓ ు�ౖష�యం�! ా  లత���త ్� ్్ణ�డతమ 

భమ�త� లత్ భరతన� చూచ�ట ల వ�్న���  త్ ఇంట���  � ే ్్ణ�డతమ �స���ా వ�్నధ� 

అంతా� �భతగమనా ధె ��న��   �ాతమ��  ��శతమన�ంం� �నబం�న త�టలల �ా 

��ల�వప ు�ంట  ్ ేంట���  � ే ణ�ా� ్్ణ�డతమ   ా ��ం� వధె్న��  త్ ప���� సతమడ్ 
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�రతమన ల వచ�్స���� తనభరత ్�వ�� గ�ం  ��ౖ� �్� ామంంనె�� అ�� చూ� అండరన� ధ�ల 

 నం��ం���� అ్ప�ం�  ల�వత౯ఇ తంం�్ా చూ� తన�� ఇం న�  లసయత�ల ఇంట���  � వపడతమ 

రత్ �్న�� అ్పం� ు�ౖష�ం� బంా�్��్ డ�ల��  ల � అ కం  ్ సతయ్���ాయ ణ�ా్ వ్తతమ 

 చ��ం�,  �త్ట స�ఖత�� ఇలల్  ధెరత�� �్న�� తరతు�ర   ు�షౖ�ం� బ్ప�� ామన�ంత ��లతమ 

 �ర్్ ప�� ాండ�న�, ర�సం �తయ ��నతండ�న�  � సతయ్���ాయ ణ�ా్ వ్తతమ ధ్ామచ� 

బ్ప�� ామన�ంత ��లతమ స ల స�ఖతమలల అన�భ�ం� అంతయతమన సతయల� తమన�  � ం�నె�� 

్ంచన��యాి  

 
సూతత�తమా తరల� ేట�్  ధె్ ���ం��న�� ఓ తమాతమద � ల���! త��    ప ధ ె��డ �న�ం�� 

్�రాతమ త�ంగాా�ం� అన� ��� ్్.లన�  న� �ం్లవలమ చూచ���న�చ� ��.య �లనతమ 

ధ్ామచ�ంంెన��   త�ంగాా�ం� � ్�ం� అరయయతమన ల  � ే అ  ్  .ంత�వపలన� సంహ��ం� 

ఇంట��� వచ�్చ� త�రగతమల� �  త���ం� ధెట��  ���ండ ��ల్లల బంా�వపల��  కం���ాన ు�ంై 

వ్తతమ ధ్ా చ�ంం�ట చూ�ామ త్���రాతమ�� ణ�ా్�� నతణ�కరతమ ధ్ా  ్్ణ�డతమ 

  ా ��ంచ  ు�ం� � ే�న�� తరతు�త ��ల్లల ్్ణ�డతమ �ె�్ ��� తమండర ామం� తరల 

్�.�ససలతమన ల  � ే అండరన� భ��త�� ్్ణ�డతమ భమ�ం���� ���   ్్ణ�డతమన� 

భమ�ం్  ్ తన నగరతమన ల ు�ం� � ే�న�� అండ�ల ల సతయ్���ాయణ�ా్�� ��� �ౖ 

 గ�హతమ  ���, ��ావలన ���  క నూరతగ రత  లత�రతలల చా � ే��� స ల సం్డలల 

హ��ంధనె��  �తతమ�� డ��డ్తమ సంభ�ంధనె�� తరతు�త అ  ్   ష�తమలల సం �్ �త ంధెన��  

 
��� తనల� ��ాట్న��� �్న��  �! ��ల్లల ే�్్�రా ాచతమ�� ా �ం� ణ�ా్ ్్ణ�డతమన� 

బ��ం్  పరసక��ం�పా� అండ�ధ్ సతయ�వ్పన ల ్� �ౖ  గ�హతమ  ��� ్���ట��   �సప  ���న�� 

 ల��ంచ���ా ు�ంట  ్  � ే   ��ల్ల ధెంత ల  � ే భ��త శ�డధల�� �� సతయ్���ాయ ణ�ా్ 

వ్తతమ  చ��ంధెన��  �డ్   ��� తరల� ానవంత�ంై స ల  ష�తమల న�ంం� �తమ��తా  � ం�� 

్పత్వంత�ంై బ్ప�� ామన�ంత ��లతమ స�ఖతమ��  ంం� అంతయతమన సతయల� తమన ల  � ే�న�� 
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త�్్ా వత్�న ఈ వ్తతమన� భ��తశ�డధల�� ఎవరత  చ��ంత��� ఎవరత ఈ  ప భ��త �� �తమ్ �� 

ు�రత స ల సం్డలల  � ం��ను���� స�ఖతమ�� నంంూరత� డ��డ�్ ం� ానవంత�ంగమన�� బంానతమ 

 � ం��ను�ం� �తమ��తా  � ండ�న�� భాగ�స�త న ల భాతమ ��లగమన�� స ల అ ష�తమలల 

 � ం��ను���� అంతయతమన సతయల� తమన ల  � వపడ�రత�  న�  సతయ్���ాయ వ్తతమ 

ధ్ావల �న  వశయ తమన�, వ్త ���నతమన�,   వ్తతమ   క తహతయతమన� అండ�వలన 

లలంచ� ్�తతమన� �వ��ంధెన��  �ామగతమన సతయ్���ాయ వ్తతమ ్్తయక ్ల్్డత్�న��� 

��ండరత సతయ్���ాయమ ంాామ, ��ండరత సతయ�్వపంాామ  ��చ���న�చ�్��రత� స్�తన�ంైన 

హ��  �ామగతమన అ  ్  అవ��ర ర�్తమలల ా��ం� భ లత లన� �� �ం�న�� ు��� ����కలల 

�రత్చ�ంం�న�� వ్తతమ ధ్ామట ల శ��త లమ లన�న� ఎవ���్� ఈ వ్తతమన� ధ్ా మచ�ంం�� 

చూ�ననూ, భ��త శ�డధల��  ప �న�నూ, సతయ�వ్పా అన�గ�హతమవలన స ల  ష�తమలల 

��ల�� � వపన�� స ల సం్డలల  లలగమన�� 

 
ఇప �� ణ�కం�్ ��ు�ఖంం్ సతయ్���ాయ వ్త  ��ా�ం సత� త్ ి 

 
్పని్�. - ్పని  �్్�్�ా�తయ - �� సతయ్���ాయ తమ��దశయ �� సతయ్���ాయ ణ�ా్   ్తయరధం 

�� సతయ్���ాయ ణ�ా్  ్ నతి ్పని ్�.�ం  ����య, �� సతయ్�రాయ ణ�ా్  ్ నతి 

��యా�్,  ు�హా�్, రత� �ం�సనం సతర�ా�్,  �డాి  �డయం సతర�ా�్, 

హసత� అర్ఘం సతర�ా�్, ణ��్ా�్, �డధచతాాం సతర�ా�్, వసత ్ా మగ్ం 

సతర�ా�్, ా.�్ ్పతం సతర�ా�్, ��వయ �� చండనం సతర�ా�్, అక��మ 

సతర�ా�్, ్�్��ా ్ప���యణ ్�.ా�్, ఓం ��శు�ా నతి ���� డూ్త� ��� ్ా�్, 

��్ం డర్ా�్ ాూ్ �� �నంతరం  చతాాం సతర�ా�్� 

 
�్ౖు డయం - ఓం భ�రత�వస�రవి ���������� ్్ధ�డా�ర� సతయంతా��తన ్����ంధ�్ �� 

సతయ్���ాయణ�ా్  ్ నతి అతృతతస�త  అతృ�� ్సత��యత �� 
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