�� సతయ్���ాయణ�ా్ వ్రతమ
భ����ధ :
ఇంట�ల� ఈ�ానయ్ మ�లల� స ్థలమ�ను ���ధ్ ,� అ���,�యయ్ప� �ిం�����ా,రంగ�ల
చూర్ ణమ�ల���ా,మ�గ�గ్ల���ట�,�ైవ�ా్థపన ��త త్��� ఒక�ీటను��య��.�ీట మ ఎత�
త ్�ా, మ��
పల్ లమ��ా� ఉండక�డదు.�ిదప ఆ �ీటక� క��� చక్క�ా పసుప��ా,క�ంక�ంమ�� బ� ట�్ట �ట
� � ,వ���ిం��
(�యయ్ప��ిం��) �� మ�గ�గ్��య��. �ా��రణం అష్టద ప��్మ��న్���ాత్ర�.ప�జ�ే���ార� త�ర
మ�ఖం�ా క���్చ�ా�.ఏ �ై�ా� ప��ంపబ� త���న్�� ఆ �ైవం

�క్క ప్ను�ా�,

�త్రపతమ�ను�ా, ఆ �ీట ��ౖ ఉం���.మ�ందు�ా పసుప��� గణప�� తయ�ర� �ే�ి (పసుప�ను
ౖ ల� �్ర�� ఆకృ�ల� మ�దద ్�ా �ే�ి,����� క�ంక�మ బ� ట�్ట ��ట�, �ిదప ఒక
ష�మ�ర� అంగ�ళం ���
ప��్ లంల��ా, ���తత త�ండ� గ�డ్ �ద �ా� �యయ్ం � ��ి �����ౖ ఒక తమల�ాక� నుం,అందు పసుప�
గణప� నుం� అగర�వత�
త ్ల� �����ం���.ఇప�ప్డ� ప�జక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల
అమర�్చ���ా�.���ా�ాధ ��ర
ౖ �� ��శల� �ేయవల�ను.
���ా�ాధనక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల�- ���ా�ాధన ���నమ�
���ా�ాధన �ేయ�టక� క�ం�� (ప్ర�ద) ��ం���� �ా, ఇతత ్�����ా, మట�్ట�� �ా �ాడవచు్చను.క���ల� 3
అడ్ డవత�త్ల1 క�ంభవ�త ్ (మధయ్ల�)���ి నూ���� తడ�పవల�న ఇం��క అడ్ డవ�త్ నూ���� త���
ఏక�ర�ల� (కర�ప్ర �ర��� �ా�ే వసుత్వ�)���ి మ�ందు ఏకహర�ల� ���ిన వ�త ్� అ��గ్ప�ల్ల
�����ం�, �����ం�న వ�త ్�� క�ం��ల��1 అడ్ డవ�త1 క�ంభవ�త �����ంచవల�ను.త�ా్వత �ే� కడ�క�్క
నూ�� క�ం�� �ం�����ి �ిదప ఆ క�ం���� మ�డ���ట్ ల క�ంక�మ అలం�ారమ� �ేయవల�ను. త�ా్వ
అకష్తల��� ���ా�ాధనను ల��్మ స్వర�పమ��ా ���ం� నమ�ా్కరమ� �ేయవల�ను.క�ం��ల����
��ండ� అడ్ డవత�త్ల� ప�జ� సమయంల� ధూపమ� చూ�ిన తర��ాత ��పమ� చూ�ించుట �ాడవల�ను.
� �ా, ఆవ����య్ �ా� �ాడవచు్చను. మన
���ా�ాధనక� నువ�్వలనూ���ా, ��బ్బ��నూ�
ఆచమనమ� �ే�ినట�వంట� పంచ�ాత్రల�� ��్ల �ేవ�� ప�జక�
ళ
�����ంచ�ాదు. ప�జక� ���
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ఒక�ా్లసు�ా,�ెంబ��ా� �సు��� ���ల� �దధ ్ జలమ�ను � ��ి ఆ �ెంబ�నక� కల�ా�ాధ �ే�ి ఆ
�ళ�్ మ�త్ర�� �ేవ�� ప�జక� ఉప���ంచవల�ను
ఈ వ్రతమ�నక� �ావల�ి వసుత్వ�ల�
�� నతయ్���ాయణ �ా్వ��ా�� ప్ర�మ ల��� �త్రపటమ� �, చూర్ ణమ, పసుప�, క�ంక�మ,
ర �జ్ర ఫలమ,
తమల�ాక�ల�, �� కల�, లవంగమ�ల�, ఏలక�ల� �దలగ� సుగంధ ద్రవయ్మ�ల�. ఖ
��్రకష్ఫలమ, ��స్ �స్ ఫలమ�, ధూపమ�నక� �ాంబ�్రణ, ��బ్బ���ాయల, పళ�్, ప�వ�్వల,
గంధం, �ర� కర�ప్ర, అకష్త, అ��గ్��ట�, అగర�వత�
త ్ల, వసత ,్ యజ�్ఞప�తమ�ల� మ��య
పం��మృ��ల� (ఆవ��ాల�, ఆవ���ర�గ�, ఆవ����య, �ే��, పంచ��ర) ��ధుమనూక, �ాల�, కలశమ�,
ౖ �.
నూతనవసత ్�మ�ల, ర���లగ�డ్ , మ����క�ల� �దల�న
మంట�ా�ాధనక� నూతన వసత �
్ మ�ల, అగర�వత�
త ్ల, �ా్��� సు�ాసన ద్రవయ్మ�, మం� గంధమ�
�దలగ�న� వ్రతమ� �ేయ�టక� మ�ందు�ా ��క��ం� య�ంచు��నవల�ను. నూతన వసత్�మ�ల��,
ద��ణ ��ంబ�లమ�ల��ను, ప�����త�లను సంత��ి్ట �ా�ంపవల�న, య��శ��త్�ా వ్రతమ
ఆచ��ంచవలయ�ను. ల�భత్వమ� క�డదు. భ��త్ శ�దధ్ల� ప్ర��
�� సతయ్���యణ వ్రతమ� ఎక్? ఎప�ప్డ? ఎట�
్ ల �ేయవల�న?
ప్ర�మ�సమ�నందున, ర� సంక�మణ ��నమ�నందు�ా�, ��ర్ణ� ��� యందు�ా, ఏ�ాద�
యందు�ా�, ఏ�ై�� ఒక �భ��నమ�న �ాయం�ాలమ�న �ా�, ఉదయమ�న �ా�, �ాన్నమ��ే�ి
����� సం��య్వంద��� �తయ్కర్మలను య������ా ఆచ��, బ�్రహ్మణ�ల, బంధు���్రదులను
ౖ మంగళ �ా�దయ్మ�ల��డన, మంగళకరమ�ల�ౖన స్వ�ిత్ �ాచకమ�ల��డ,
ర�ిప్ం, �భకరమ�ల�న
��ద పటణమ�ల ��డను, �ే�ాలయమ�న�ా�, ప�ణయ్ ��త్రమ�ల యందు�, సమ�ద్ర�రమ�న �ా,
న���రమ�న�ా�, వనమందు �ా�, స్వగృహమ�న �ా� �� సతయ్���ాయణ�ా్వ� వ్రతమ� శ�దధల��
ఆచ��ంచవలయ�ను. ప�జ� స్థలమ�ను ��మయమ��ే ���ధ్ �ే, త�ర�ప్�ా �యయ, చూర్ణమ, పసుప�,
క�ంక�మల�� మ�గ�గ్ల� ��ట�, మంటపమ� �ా�ం�, మ����క�ల ��రణమ�ల�� సుందరమ��ా
అలంక��ం� ప�జ�ద్రవయ్మ�ల� �ా���ాత్ర నూతనవసత్�, ��బ్బ���ా, ప�జ�స్థలమ� నందుం�
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భ��త్�� ���ా�ధన జ��ి �� సతయ్���ాయణ �ా్వ� వ్రతమ భ��త్శ�దధ్ల�� ఆచ��ంచవల�ను. భ��త్ల�ప
�ా�ాదు. ల�భమ� క�డదు. య��శ��త్ ఆచ��ం� ���ష ప�ణయ్ఫలమ� ల�ంచును. భ��త్ శ�దధ్
ప్ర��నమ�
కలశ ప�జను గ���్చన �వరణ 
��ం��, �ా��, ల�క కంచు �ా్ల సుల�( ల��� పంచ �ాత్రల�) ��ం��ంట� �దద ్ జలమ�ను �సు��� ఒ
���యందు ఉదద ్��ణ�, ��ండవ ���యందు అకష్త, తమల�ాక�, ప�వ�్వ ఉంచు��నవల�ను ��ండ�వ
�ాత్రక� బయట మ�డ� ��ౖప�ల
గంధమ�ను �ా్ర�ి క�ంక�మ అద ద్వల�న ఇట�
్ ల �ేయ�నప�డ� �ా్లసును గ�ండ్రమ��ా �్రప�
గంధమ�ను�ా�, క�ంక�మను�ా� ప�య�ాదు. గంధమ�ను ఉంగరప� ����� ప�యవల�ను.
క�ంక�మ అకష్తల� వ����ా బ�, మధయ, ఉంగరప� ��్రళ్లను క��ి సమ��ప్ంచవల�న
� �ే ఒకర, దంపత�ల� ల��
యజమ�నుల�( ఒక్క��
ౖ ే ఇదద ్ర�ను) కల�ా�న్ క��� �ే���
మ��ివ�ం�, ఇల� అను���ా�. ఈ �ధమ��ా కలశమ�ను తయ�ర��ే�ి ప�జను �ేయ�నప�డ�
�దట�ా ఈ ��్లకమ�ను చదవవల�ను
��్|| కలశసయ్ మ�ఖ� �ష�్ణ: కంట� ర�ద్ర సస్మ��ి
మ�ల� తత్ర �ి్థ�� బ్ర�్మమ�ేయ్ మ�తృ గణ�స||
ఋ��్వ� ధయ���్వద �ాస్మ��� �ో హయ్ధర
అం���శ్ స����సస్��్వ కల�ాంబ� సమ����
��్ || గం���చ యమ��� �ైవ కృ��్ , ����వ��, సరస్వ,
నర్మ� �ింధు �ా����� జల� �ి్మన్ స�న్ధంక�||
ఇక్క ఇల� ��్లకమ� మ����ిన తర��ాత ఆయ�త� �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ( ఏ �ేవ
ప�జ��
ౖ ే �ేసుత్��న్� ఆ �ేవ�� ��ర�ను �ెపప్వల�ను) ప�జ�రధ్ం మమ దు��తకష్య�ార �ాః
ే �� ��ౖ చల�్ల�) ఓం ఆ��్మ సం��్ రకష
ద��న ఓం �ేవం సం ��్ రకష్య్ (కలశ మంద� ఉదక �వ
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అ� (ఆ �ట�� తన ��ౖ చల�్ల ���ా�) ఓం ప�జ� ద్ర�ాయ్ణ� సం�� (ప�జ�ద్రవయ్మ�ల� ��ౖ క��
చల�్ల� కలశ మంద� �ట�� ��ౖ మంత్రం చదువ�త� ప�వ�్వ �ా�, ఆక��� �ా� చల�్ల�
మ�రజ్నమ�
ఓం అప�త్రః ప���్ర�ా స�ా్వవ �గ�� �ి�ా
యసస్���త�ప్ండ �ాకష్ం సబ��య్భయ్ంతర ||
అ� �ిద ప�ా�ి� అకష్త, పసుప�, గణప� ��ౖ ���ి, ఆయనను ���� నమస్క��ం� �ా్ ప్ర��ా్టప
�ేయవల�ను. �ా్రణ ప్ర�ష్ఠ అన�ా �� మ� గణ��� పత��నమః �ా్రణ ప్ పన మ�హ�రత ్సుస
మ�హ���త్సుత్ త��సుత్. తర��ాత ఇల� చదువ�త����న్శ్వ నమస్క��ంచవల�ను
|| ��ా్లంబర ధరం �ష�్ణం శ�వర్ణం చత�ర�
ప్రసనన్వద ��య్�� తస్ర్వ ��న్ ప�ాం||
సుమ�ఖ���్చ దంతశ్చ క�ిల� గజకర్ణ
లంబ� దరశ్చ �కట� �ఘన్�ాజ� ���య
ధూమ�� త�రగ ్ణ�ధయ్కష్ః �ాల చం�ో్ర గ
వక� త�ండ �్మరప్క��్ణ ��రంబః స్కంధ ప�
�� డ ��� ��� ��మ��యః పట�చ��ణ� య�ద�ి
���య్రం� ��ా��చ ప్ర���� �రగ్�� త
సం�ా��� సర్వ�ా��య్ష�

�ఘన్సత్సయ్ నజ||

అధ గణప� ప�జ
మంత్ర || గణ���ం ��్వ గణప�గo హ�ామ�� క�ం క��� మ�పమశ� వసత ్వ, జ�య్ష్ట �ా బ్రహ్మణ�
బ�్రహ్మణ సప్త ఆన స��ణ్వ నూన్త� �ీస్ద, �� మ�గణప��� నమః, ��య్య�� ��య్న
సమరప్య�� అ� గణప�� మనసుస్న ��య్ నమస్క��ంచవల�ను
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అధ గణప� ప�జ
మంత్ర || గణ���ం ��్వ గణప�గo హ�ామ�� క�ం క��� మ�పమశ� వసత ్వ, జ�య్ష్ట �ా బ్రహ్మణ�
బ�్రహ్మణ సప్త ఆన స��ణ్వ నూన్త� �ీస్ద, �� మ�గణప��� నమః, ��య్య�� ��య్న
సమరప్య�� అ� గణప�� మనసుస్న ��య్ నమస్క��ంచవల�ను

�� మ� గణ���పత�� నమః ఆ�ాహయ�� . ఆ�ాహ��రధ ్ం అకష్��ం సమరప్య�� .అ
మనసూప్��త్ �ేవ�� మన ఇంట�్ల �� ఆ�్వ�ంచడం . అట�్ల మనసుస్న స్మ��సూత్ అకష్తల�
��యవల�ను.
�� మ� గణ��� పత�� నమః నవరతన్ ఖ�త ిం�సనం సమరప్య�
�
� . �ిం�స��రధ్ం అక
సమరప్య�� . �ేవ�డ� క�ర�్చండ�ట��� మం� బం�ార��ీట���ినట�్ల అనుక�ంట� అక
��యవల�ను.
�� మ� గణ��� పత�� నమః �ాద�: �ాదయ్ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ాళ�్ళ కడ�గ���ను �ర�
ఇసుత్��న్మ� మనన అనుక�ంట� ప�వ�్వ�� పంచ �ాత్రల�� �ర� అ�ే ����న్ల� ఉదద్��
వదలవల�ను.
�� మ� గణ���పత�� నమః హసత ్ అర్ఘ�ం సమరప్య��. �ేవ�డ� �ేత�ల� కడ�గ���నుట�
��్ లసుత్��న్మ� మనసున తల� ,ఉదద ్��ణ��� �ర� ����క ����న్ల� వదలవలయ�న
�� మ� గణ��� పత�� నమః �ాద� �ాదయ్ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ాళ�్ళ కడ�గ���ను �ర�
ఇసుత్��న్మ� మనసున అనుక�ంట� ప�వ�్వ�� పంచ �ాత్రల�� �ర� ����న్ల� ఉద ద్��ణ�
వదలవల�ను.
�� మ�గణ���పత�� నమః మ�ఖ� ఆచమ�యం సమరప్య�� . అంట� �ేవ�� మ�ఖమ�
�
�
్ �ణ��� ఒక మ�ర�
కడ�గ���నుట��� ��్ లసుత్�మ� మనసున తల�సూ
త ్ ��ౖన �ెిప్న �ాత్రల� ఉదద
వదలవల�ను.
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సూచన : అర్ఘ� , �ాదయ్, ఆచమనం �దలగ� �ాట��� ఉదద ్��ణ��� �ర� ����క �ాత్రల� వదలవల�న
.అ����ణంల� వదల�ాదు.
��్ || ఆ�� ���ా్ట మ�భ�వ �ా్టన ఊ��జ్త �, మ��రణ�య చకష్, �వ�్శవత �ర ససత్ 
��జయ �ే హనః, ఉశ ���వ మ�తరః త�ా్మ దరంగమ�మ ��యసయ్కష్ య�య ,
ఆ�� జనయ��చనః, �� మ�గణ���పత�� నమః సన్పయ�� (�ాన్న
�� మ�గణ��� పత�� నమః �ాన్నంతరం ���ధ్చమ�యం సమరప్య�� పంచ�ాత్రల�� �దధ
�
లవల�న
�ట�� ప�వ�్వ�� �ేవ�� �ౖ చల్
��్|| అ� వ�ా్రసు వస ��నయ్ర్ �ా��ే నూసుస్ దు ఘ�ః ప�జమ�నః అ� చం��్రభరత్ ���� భయ్�ా్వ
ర�� �� �ేవ �� మ
�� మ� గణ��� పత�� నమః వసత ్� య�గ్మం సమరప్య�� అనుచూ వసత్�మ�ను ( ��ౖన �ె�ిప ప్ర� �
క�ంక�మల� అ��ద ్ న�� అ�� వసత్�మగ�ను ) �ా్వ� �ా�� ప్ర అదద ్వల�ను
యజ�్ఞప�త బరమం ప�త్రం ప్రజ�ప�ే రయ్తస్ ప�జం ప� ర�ాత్త్ ఆయ�షయ్ మగ��ం ప్ర�మ
యజ�్ఞప�తం బలమసుత్ �ే
�� మ� గణ��� పత�� నమః ఉప�తం సమరప్య�� అన�ా జం�ెమ�ను ఇవ్వవల�ను.ఇ��య�ను
ప్ర�త్ �ేయవచు్చను . ప్ర�త్� �సు��� పస �ే��త్ బ�టన ��్ర, మధయ్ ��్ర��� మధయ్ మధయ్ నల�ప
�� డవ��ా �ే�ి ,
క�ంక�మ అదద ్వల�ను ���� ప�ర�ష�ేవ�� ప�జక� మ�త్ర�� సమ��ప్ంచవల�న
��్ల|| ��ా్లంబర ధరం �ష�్ శ�వర్ ణం చత�ర�భ్
ప్రసనన్వద ��య్�� తస్ర్వ ��న్ ప�ాం||
సుమ�ఖ���్చ దంతశ్చ క�ిల� గజకర్ణ
లంబ� దరశ్చ �కట� �ఘన్�ాజ� ���య
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ధూమ�� త�రగ ్ణ�ధయ్కష్ః �ాల చం�ో్ర గ
వక� త�ండ �్మరప్క��్ణ ��రంబః స్కంధ ప�
�� డ ��� ��� ��మ��యః పట�చ��ణ� య�ద�ి
���య్రం� ��ా��చ ప్ర��� �రగ ్�� త�
సం�ా��� సర్వ�ా��య్ష�

�ఘన్సత్సయ్ నజ||

అధ గణప� ప�జ
మంత్ర || గణ���ం ��్వ గణప�గo హ�ామ�� క�ం క��� మ�పమశ� వసత ్వ, జ�య్ష్ట �ా బ్రహ్మణ�
బ�్రహ్మణ సప్త ఆన స��ణ్వ నూన్త� �ీస్ద, �� మ�గణప��� నమః, ��య్య�� ��య్న
సమరప్య� అ� గణప�� మనసుస్న ��య్� నమస్క��ంచవల�ను
అధ గణప� ప�జ
మంత్ర || గణ���ం ��్వ గణప�గo హ�ామ�� క�ం క��� మ�పమశ� వసత ్వ, జ�య్ష్ట �ా బ్రహ్మణ�
బ�్రహ్మణ సప్త ఆన స��ణ్వ నూన్త� �ీస్ద, �� మ�గణప��� నమః, ��య్య�� ��య్న
సమరప్య�� అ� గణప��మనసుస్న ��య్� నమస్క��ంచవల�ను

�� మ� గణ���పత�� నమః ఆ�ాహయ�� . ఆ�ాహ��రధ ్ం అకష్��ం సమరప్య�� .అ
మనసూప్��త్ �ేవ�� మన ఇంట�్ల �� ఆ�్వ�ంచడం . అట�్ల మనసుస్న స్మ��సూత్ అకష్తల�
��యవల�ను.
�
� . �ిం�స��రధ ్ం అకష్
�� మ� గణ��� పత�� నమః నవరతన్ ఖ�త ిం�సనం సమరప్
సమరప్య�� . �ేవ�డ� క�ర�్చండ�ట��� మం� బం�ార��ీట���ినట�్ల అనుక�ంట� అక
��యవల�ను.
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�� మ� గణ��� పత�� నమః �ాద�: �ాదయ్ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ాళ�్ళ కడ�గ���ను �ర�
ఇసుత్��న్మ� మనసున అనుక�ంట� ప�వ�్వ�� పంచ �ాత్రల�� �ర� అ���న్ల� ఉద ద్��ణ�
వదలవల�ను.
�� మ� గణ���పత�� నమః హసత ్ అర్ఘ�ం సమరప్య��. �ేవ�డ� �ేత�ల� కడ�గ���నుట�
��్ లసుత్��న్మ� మనసున తల� ,ఉదద ్��ణ��� �ర� ����క ����న్ల� వదలవలయ�న
�� మ� గణ��� పత�� నమః �ాద� �ాదయ్ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ాళ�్ళ కడ�గ���ను �ర�
ఇసుత్��న్మ� మనసున అనుక�ంట� ప�వ�్వ�� పంచ �ాత్రల�� �ర� ����న్ల� ఉద ద్��ణ�
వదలవల�ను.
�� మ�గణ���పత�� నమః మ�ఖ� ఆచమ�యం సమరప్య�� . అంట� �ేవ�� మ�ఖమ�
కడ�గ���నుట��� ��్ లసుత్��న్మ� మనసున తల�సూత్ ��ౖన �ె�ిప్న �ాత్రల� ఉదద్��ణ��� ఒక మ
వదలవల�ను.
సూచన : అర్ఘ� , �ాదయ్, ఆచమనం �దలగ� �ాట��� ఉదద ్��ణ��� �ర� ����క �ాత్రల� వదలవల�న
.అ����ణంల� వదల�ాదు.
��్ || ఆ�� ���ా్ట మ�భ�వ �ా్టన ఊ��జ్త �, మ��రణ�య చకష్, �వ�్వత �ర ససత ్ స
��జయ �ే హనః, ఉశ ���వ మ�తరః త�ా్మ దరంగమ�మ ��యసయ్కష్ య�య ,
ఆ�� జనయ��చనః, �� మ�గణ���పత�� నమః సన్పయ�� (�ాన్న
�� మ�గణ��� పత�� నమః �ాన్నంతరం ���ధ్చమ�యం సమరప్య�� అ� పంచ�ాత్రల��
�ట�� ప�వ�్వ�� �ేవ�� �ౖ చల్
�
లవల�న
��్|| అ� వ�ా్రసు వస ��నయ్ర్ �ా��ే నూసుస్ దు ఘ�ః ప�జమ�నః అ� చం��్రభరత్ ���� భయ్�ా్వ
ర�� �� �ేవ �� మ
�� మ� గణ��� పత�� నమః వసత ్� య�గ్మం సమరప్య�� అనుచూ వసత్�మ�ను ( ��ౖన �ె�ిప ప్ర�త్
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క�ంక�మల� అ��ద ్ న�� అ�� వసత్�మగ�ను ) �ా్వ� �ా�� మక� అదద ్వల�ను
యజ�్ఞప�త బరమం ప�త్రం ప్రజ�ప�ే రయ్తస్ ప�జం ప� ర�ాత్త్ ఆయ�షయ్ మగ��ం ప్ర�మ
యజ�్ఞప�తం బలమసుత్ �ే
�� మ� గణ��� పత�� నమః ఉప�తం సమరప్య�� అన�ా జం�ెమ�ను ఇవ్వవల�ను. ఇ��య�ను
ప్ర�త్ �ేయవచు్చను . ప్ర�త్� �సు��� పస �ే��త బ� టన ��్రల, మధయ్ ��్ర��� మధయ్ మధయ్ నల�ప
�� డవ��ా �ే�ి ,
క�ంక�మ అదద ్వల�ను ���� ప�ర�ష�ేవ�� ప�జక� మ�త్ర�� సమ��ప్ంచవల�న
��్|| య���ే ప�ాయణ� దూ�ా్వ��హంత ప��ిప్ణ�: హ���శ్చ పండ�� �ాణ� సమ�ద్రసయ్ గృహ ఇ��
మ�గణ���పత��నమః దూ�ా్వణ �����ధ ప��ాప్ణ� ప�జయ��
ఓం సుమ�ఖ�యనమః, ఓం ఏకదం��యనమః, ఓం క�ిల�యనమః, ఓం గజక�ా్ణ�ాయనమ, ఓం
లంబ� ద�ాయనమః, ఓం �కట�యనమః, ఓం �ఘన్�ాజ�యనమ, ఓం గణ���పత�� నమః, ఓం
ధూమ��త�� నమః, ఓం గణ�ధయ్�� నమః, ఓం �ాలచం��్రయనమ, ఓం గజ�న��యనమః, ఓం
వక�త�ం��యనమః, ఓం �రప్క�ా్ణయన, ఓం ��రం��యనమః, ఓం స్కందప�ర్వజ�యనమ, ఓం
సర్వ�ి��ద్ ప్ర��య�ాయ, ఓం మ�గణ���పత��నమః �����ధ ప��మళ ప��ాప్ణ� సమరప్య�
��్|| వనసప్త�య్ దభ్��ౖ ��ద్��ౖయ్ �ాన్��గంధ �ై సుస్ సంయ�తః ఆ���య సస్ర్వ �ే�ా ప్ర�ఘ��
�య్��, ఓం �� మ�గణ���పత��నమః దూపమ�ఘ��పయ��
�
�న్����తం �, గృ�న మంగళం ��పం �ై��ల�కయ ��ాపహం,
��్|| �ాజయ్ం�్రవ�త్ సంయ�కత్ం వ�
భ�ాత్���పం ప్రయ���్చ� �ే�ాయ పరమ�త, ��్ర��మ�ం నర�ా �ో్ఘ�ా ��ద జ�య్�రన్�సుత, ��
మ�గణ���పత��నమః ��పం దర్శయ�, ధూప���ానంతరం ఆచమ�యం సమరప్య��
��్ || ��ౖ��దయ్, 'ఓం భ�ర�భ్వ సుస్వః ఓం తత్ స�త�ర్వ��ణయ్ం భ��గ్ �ేవసయ,�� � �నః
ప్ర ��దయ�, సతయ్ం త్వ��త్న ప���ిం,(ఋతం ��్వ స�ేయ్త ప���ిం���  �ా�్ర �ెపప్వల�ను) �
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మ�గణ���పత��నమః గ��ోప�ర ��ౖ��దయ్ం సమరప్య, అమృతమసుత అమృ�� పసత ్ర ణమ�,ఓం
�ా్రణ�య �ా్,ఓం అ�ా��య �ా్వ,ఓం �ాయ్��య �ా్,ఓం ఉ����య �ా్వ,ఓం సమ���య
�ా్వ, మ�ేయ్ మ�ేయ్ �ా�యం సమరప్య�� అంట� ఆర�మ�ర�్ల � (�ే�ల�� ఉదధ ్��ణ���) �ా్వ��
���దనం చూ�ిం���. ��ౖ����య్నంతరం'హ��త్ ప్ర� య��'అ� ఉదధ ్��ణ��� పంచ�ాత్రల�� �ర� మ�ంద
�ె�ిప్న ఆరయ్�ా (పంచ �ాత్ర �ాక�ం� ����ా �ెంబ�ల� ��ట్ట���� �ళ్ల �ాత్ర )ల� వదల��.తర��'�ా�ౌ
�
ప్ర��ళయ�' అ� మ���ా�� �ర� ఆర్ఘ� �ాత్రల� ఉదధ్��ణ��� వదల��.ప�నః �దధ్చమ
సమరప్య�� అ ఇం��క ప�ాయ్యం �ర� వదల��
ౖ స్ కర�ప్��� �ాన్గవ�్లద���ర�యమ��ాత్ చూ��్ సంయ�కత ్
��్|| ప��� ఫల�స
��ంబ�లం ప్ర�గ���య్�
�� మ�గణ���పత�� నమః ��ంబ�లం సమరప్య�� అ� �ెబ�త� ��ంబ�లమ�ను (మ�డ�
తమల�ాక�ల�,��ండ� �� క�ెక్కల,అరట� పండ� ���ి) �ా్వ�వద ద్ ఉం���.��ంబ�లం��సుక���న్క �
కడ���్కనుటక� �ర� ఇసుత్��న్మ� తల�స,'��ంబ�ల చరవణ� నంతరం �దధ ్ ఆచమ�య
సమరప్య�'అంట� ఉదధ ్��ణ��� �ర ఆర్ఘ� �ాత్రల� వదల��.�ిమ్మట కర�ప్రం ���
��్|| ఓం �� మ�గణ���పత�� కర�ప్ర ��ాజనం సమరప్య��. అ� కర�ప్ర �ళ్ళల� ఘ
క�ం��ల� ���ి మ�ందు�ా ���ా�ాధనక� �����ం�న ��పం�� �����ం�,మ�డ�మ�ర�్ �్రప�ప్,�నన్�ా
ఘంట �ా�ంచవల�ను.అనంతరం మ�్ ల ప�వ�్వ�� �ర� �ర� క�ం�� � వదుల�త� 'కర�ప్ర
�
�ిం�
��ాజ��నంతరం ���ధ్చమ�యం సమరప్య' అ� �ె�ిప్ ��ాజన �ా్వ��ా��� చూ
తర��ాత ఇంట�ల�� �ారందర� �ర�� కళ్ళక� అదుద్���ా�. తర�� అకష్త,ప�వ�్వల,�ల్ లర
డబ�్బల� �ే��� పట�్ట�,
��్|| గణ���ం��్వ గణప�గo హ�ామ�� క�ంక ���మ�పశ�వసత ్వ, జ�య్ష �ాజం
బ్రహ్మణ బ�్రహ్మణ సప్త ఆన సు��ణయ్ నూన్త� �ీస్ద �ాదం �� మ�గణ�� నమః
సువర్ మంత్రప�షప సమరప్య��. అ� �ెప�ప్��� అకష్తల� ప�వ�్వల� �ల్లర �ా ఉంచవల�ను.
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��్|| మంత్ర��నం �య
�
���నం భ�త్��నం గణ
�
�
� , యత�ప్�తం మ�య��ే
ప��ప�ర్ ణ తదసుత్ �ె
��్|| అనయ� ��య్���ాహ���� � �డ��ప��ర ప�జయ�చ భగ�ాన్ స�ా్వత
�
బ�్రవంత�
�� మ�గణ���పత�� సుస్�ీ్ర�� వర�భ���్వ ఉత త్�� కర్మణయ్ ఘ న్�ిత్��
ఉతత ్� కర్మణయ్ �ఘన్మసుత్. గణ���ప� ప్ర�ాదం �ర�ా ఘ��హ్ణ� అ� �ా్వ��� న, �ా్వ�వద ద
ఉనన్ ప�షప్మ�ను ��ి తల��ౖ ఉంచు��నవల�ను. ల��� అకష్తలను త ��సు��నవల�ను.
��్|| సహస్ర పరమ��ే� శతమ�ల� �ా��ంక�ా,సర్వగo హరత����ాపం
దూ�ా్వద స్వపన్ ��, గణప�ం య���ా్థనమ� మ���్వసయ, యజ�్ఞన యజ్ఞ మ
జంత �ే�ా�ాత్� ధ�ా్మణ� ప్రథమ���య్సన్ �ే � ��కం మ��మ�న సప్ంచ ప���్
�ా��య సస్ం� �ే�ా
��్ || య�ి్శ�� ��మర��ా��య్ం య��ే� స�ా్వమం, త� సస్స్మర ణ� త�ప్ం సర్వ�
జయమంగళమ , ల�భ��త ్�ాం జయ��త్�ాం క�త� �త్�ాం ప�ాభవః ఏ�ా�ం�� వర �
హృదయ��్ జ��రద ్న ఆ ప��మ పహ�ాత్రం ����రం సర్వ సంప�, ల�ఖ�� �ామం ���ామం
భ�� భ�� నమ�మయ్హ, సర్వమంగళ మ�ంగ�� ��� స�ా్వరధ్ �ా���� శరణ�య్ త్రయంబ��
���ాయణ� న�సుత్�, �� ల��్మ ���ాయణ�భయ్ం న, ఉమ�మ��శ్వ�ా��య్ం న, �ాణ� ��రణయ్
గ�ాభ్��య్ం న, శ� ప�రంద�ా��య్ం నమ, అర�ంధ� వ��ా్ట��య్ం న, �� �ీ���ామ���య్ం నమ,
స��్వ��య్ మ�జ����య్ , అయం మ�హ�రత సుస్మ�హ���త్ సు
పంచల�క ప�జ
ఈ ��ం� �� ��్ల�ాలను చదువ�త� పంచల�కమ�ల�క్క అ�� �ేవతల ప��ంచవల�ను.
ఆచమయ, ప���్వకత్ ఏవం గ�ణ ���షణ ���ా్టయ�ం �భ��ౌ �� సతయ్���ాయణ వ్ర��ంగ గణప
పంచల�క �ాలక ప�జ�ం క����య్
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గణ���ం��్ గణప�గ్o హ�ామ�� క�ంక ���మ�పశ�వసత ్వ, జ�య్ష్ట �ా
బ్రహణ�ం బ�్రహ్మణ సప్త ఆన సు�� నూన్ �� �ీస్ద �ాదనం �ాంగం � స�ాహనం
సశ��త ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం గణప�ం ల�క�ాలక మ��ాహయ�� �ా్థప
ప�జయ��.
ఓం బ్రహ్మ �ే�ా��ం పద�- క��� మృ�ిర్ �ా్రణం మ�� �� మృ�ాణ�ం ��య్�� గ����్రo
స్వ� �ర్వ����గo �� మః ప�త్ర మ�ేయ్� ��, �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్
ప�న ప�త్ర ప�
� �ార స��తం బ్ర�్మణం ల�క�ాలక మ��ాహయ�� �ా్థ ప�జయ��
ఓం ఇదం �ష�
్ ణ��్వ చక��� �ే్ర�� �ద�ే , సమ�డ మసయ్ �ాగo సు�� �ాంగం
�ాయ�ధం స�ాహనం, సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స�
�ష�
్ ణంల� �ాలక మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ�
ఓం కదు్ర��్రయ ప్ర�ేత�� �డ� ష్టమ�య ,త ���ేమ శంతమగ్o హృ�ే, �ాంగం
�ాయ�ధం స�ాహనం, సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స�
ర�ద్ర ల�క �ాలక మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ�
ఓం ���� �య�య స�ల�� తకష్ ప�� ��్వప�� �ాచ త�,ష అ�ా్టప�� నవప�
బభ�వ��ీ సహ�ా్రకష్ �ా పర����, �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం, సశ��త్ం ప� ప�త్
ప���ార స��తం ����ం ల�క �ాలక మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ�
గణ��ా�� పంచల�క�ాలక �ేవ����య నమః, ��య్య�, ఆ�ాహయ��, రతన్�ిం�సనం
సమరప్య�, �ాదయ్ం సమరప్య, అర్ఘ� సమరప్య�, ఆచమ�యం సమరప్య�,
�ాన్నం సమరప్య, ���ధ్చమ�యం సమరప్య, వసత ్� సమరప్య�, యజ�్ఞప�తం
సమరప్య�, గంధం సమరప్య�, అకష్��న్ సమరప, ప��ాప్ణ సమరప్య�,
దూపమ�ఘ��పయ��, ��పందర్శయ�, ��ౖ��దయ్ం సమరప్య, ��ంబ�లం సమరప్య�,
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మంత్రప�షప్ం సమరప్, తర��ాత నగ�హమ�లను (���్మ�� గ�హమ�ల�) ఒ��్కక్కట��
��ం� �� ��్లకమ�లను చదువ�త� ప��ంచవల�ను
నవగ�హ ప�జ
1 . అసయ్�ే ��తయ్ మంత్, ��రణయ్సూత్ ఋ�ి: స����ేవ, �్రష్ట ప్చ, య�జమ�న �ాయ్��
�ేవ��ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త సూరయ్ గ�హ ప్ర�ాద �ిదద్���ధ్ సూరయ్గ ���గః, ��్|| ����
మ�ేయ్ ల�త కమల� కర్ణ �ాయ�ంరథ స్థ �ా����్వ ర��్క ర� ప�సస్పత్  �జ్��ద్� బ, ���ే్ర
ర��య్ బహ�ఉ�ధ గ�ణ� �ాశయ్�ాఖ�య్ ప్రసూతః  �ాఖ�య �షయ జ�తః �ా్�్ఞఖః పద్మహస,
ప��్మసనః పద్మక�� ��్వబ�హ�: పద్మ సస్సత్ త�రంగ �ా, ���ాక�� ల�కవప�:, ����ట� మ�
ప్ర�ాదం �ద��త� �ేవః అసయ్�ే రజ�ా వరత ్మ��� ���శయనన్ మృతం మరత్, ��రణయ్��న
స��� ర�ే ���ే�� య�� భ�వ�� �పశయ్, ఓం భ�ర�భ్వసుస్వః సూరయ్గ�హగ, సూరయ్గ�హ,
రకత ్వర్, రకత ్గంధ, రకత ్ప�షప, రకత ్మ�ల�య్ంబరధ, రకత ్చ్చత్ర ధ్వజ ప���ా�� ���తం ��వయ
సమ�ర�డం ��ర�ం ప్రద��ణ� క��ా్వ, �ా్ర�్మ, ప��్మసనస , ��్వభ�జ, స�ాత్శ్, సపత ర�్ఞం
క�ంగ �ే�ా�� ప�ం �ాశయ్పస��త్, ప్రభవ సంవతస్�� మ�ఘ మ,� �క్ లప,� సపత ్మ�య,
��ను�ాస��, అ�్వ� నకష్త్ర , �ింహ�ాశ్వ�� ప�, ����టన
� ం సుఖ��ీనం, ప�న్ప�త్ర ప���ా
 వర�త్ల��ార  �ా్థ�ిత స్వర్ణ ప్ర�మ�ర�
స��తం గ�హమండల� ప్ర�ష్ట మ�ి్మనన్�� కరణ�
సూరయ్గ�హ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ�� ఓం అ��న్ద వృణ�మ�� హ���రం
�శ్వ��ద సం అసయ్ యజ్ఞ సయ్ సుక, సూరయ్గ���� �ేవటం అ��న �ాంగ �ాయ�ధం స�ాహనం
సశ��త్ం ప�న్ ప���్ర ప���ార స��తం సూరయ్ గ�హసయ్ ద అ��న్ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�
ప�జయ��. ఓం కదు్ర��్రయ ప్ర�ేత �� �డ�ష్టమ�య తవయ్ �ేమ �ాంత �గ్o హృ�ే
సూరయ్గ�హ పతయ్�� �ేవ��ం ర�ద్రం �ాంగ �ాయ�ధం స�ాహనం సశ�� ప�న్ ప���్ర ప���ార స��త
సూరయ్ గ�హసయ్ ఉతత్రతః ర�ద్ర మ��ాహయ�� �ా్ ప�జయ��.
2 . ఆ�ాయ్య ��్వతసయ్ మంత్రసయ్ ��తమ, చం�్ో ర�ేవ�, �ాయ�్ర ఛంద, య�జమ�న �ాయ్�
�ేవ�� ప్ర��య్�� �ేవ��స��త చంద్రగ�హ ప్ర�ిదధ ్���ధ్ చంద్రగ���ాధన �� ��్ల||
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ఆ��న్య���� సర� ోధ �ాశ్వ�ా్చ �ే్రయజ� య�మ�న �ే, ప్రతయ్జ్ఞ�స, త�రశ� �ీట� గ��ధ�ాం
����మవతస్���వ, ��్వ��ంబర ��్వతప�: ����ట� ��్వత ద దండధ�� ��్వబ�హ�, చం�్ో ర మ������్
వరదః ����ట� ��య
� �ం�ిహయ్ �ద��త��ేవః, ఓం ఆ�ాయ్య స స��త��ే �శ్వత � �స్మ వృ�ి్ణ
భ�ా �ాజసయ్ సంగ�, ఓం భ�ర�భ్వసుస్వః చంద్రగ���హ, చంద్రగ�హ, ��్వతవర్, ��్వతగంధ,
��్వతప�షప, ��్వతమ�ల�య్బరధ, ��్వతచ్చతరంధ్వజ పట��ా�� ��, ��వయ్రధ సమ�ర�డం
� క��ా్వణం ద�ాశ్వర థ �ా,ప్రతయ్�్, ��్వభ�జందండధరం య�మ��ే�ా��
��ర�ం ప్రద�ణ�
�
,� �క్ లప,� ��ర్ ణ మ��ాయ్ం ఇందు�ాస�� కృ��
ప�, ఆ�ే్రయస ��త్, ��మయ్ సంవతస్, �ా�త ్కమ�
నకష్త్ర జ, కరత ్�ాశయ్�� ప, ����ట�నం సుఖ��ీనం ప�న్ ప���్ర ప�ార స��తం, గ�హ మండల�
ప్ర�ష్ట మ�ి్మనన్��  సూరయ్గ�హ�ాయ్ ��న్య���ా, సమచత��ాస్రమండ ల��ా�ిత రజత
�
మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం అప�స్��ట�� అబ్
ప్ర�మ�ర��ణ చంద్రగ
దంత��్వ�ా్వ� ��, అ��న్�  �శ్వశంభ�వ మ�పశ్చ �శ్వ��ష�: చంద్రగ���� �ే �ాం�ాః
�ాయ���ః స�ాహ��ః స్రశ�త్: ప
�
� ్ర ప���ార స����ః చంద్రగ�హసయ్ ద��ణతః అపః ఆ�ా
��
�ా్థపయ� ప�జయ��, ఓం ���� �య�య స�ల�� తకష్ �ేయ్క ప�� ��్వప�� �ా చత�ష
అ�ా్టప�� నవప� బభ�వ��ీ సహ�ా్రకష్ �ా పర�� ��, చంద్రగ�హ ప్రతయ్�� �ేవ, �ాం�ాం
�ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్ం ప�త్రప���ార స����ం చంద్రగ� హ��య్ తత్రతః ���� మ�ా
�ా్థపయ� ప�జయ��.
3 . అ��న్ర�్మ��ధ్ తయ్సయ్ మంత్ర సయ్ �ర�ప ఋ�ి: అం�ారక గ�హ� �ేవ
� � �్ర, య�జమ�న
�ాయ్�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త అం�ారక గ�హప్ర�ాద �ిదధ ్���ధ్ గ���ాద�� ���గః ��్ల
|| య���య్ గ��శ��త్ ధరశ్చ ��వరప్ర�ో య�మయ్మ�ఖ� , క�జసత ్� వం� �షయ �ీత్�కణసత్ �ి
��ర��్వజక�ల� ప్రసూతః ర�ాత్ం బ��రకత్  ����ట� చత�ర�భ్జ� ��షగ � గ�� భ�్, ధ�ాసుత
శ్శ��త్ ధరశ్చ �� స�� మమ  ద్వరదః ప్ర�ాం, ఓం అ��న్ర��ాద్��నః కక�తప్�: పృ�� �ా
అయం ఆ�ాగ్ �� ��గo �ి �న్వ,ఓం భ�ర�భ్వసుస్, అం�ారక గ��� �గచ్, అం�ారకగ�హ, కరత ్
వర్ ణం రకత్ గం, రకత ్ప�షప, రకత ్మ�ల�య్ంబరధ, రకత ్చ్చత్ర ధ్వజ ప���ా�� �, ��వయ్రథ
సమ�ర�డం, ��ర�ం ప్రద��ణ� క��ా్వ, ��ష�ాహనం, ద�����మ�ఖం, చత�ర�భ్జ,గ���లశ��త
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ధరం,అవం��ే�ా�� ప�, ��ర��్వజస ��త, �ాకష్స��మ సంవతస, ఆ�ాడ మ���, �క్ లప,�
దశమ�య్, ��మ�ాస��, అనూ�ా�� నకష్త్రజ, ��ష వృ�్చక �ాశయ్�� ప, ����ట�నం
సుఖ��ీనం,ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��, గ�హమండల� ప్ర�ష్ట మ�ి్మనన్�� , సూరయ్గ�హస్
ద��ణ���ాభ్�� �్ర��ణ��ార మండల� �ా్థ�ిత ��మ� ప్ర�మ� ర���ణ అం గ��మ��ాహయ��
�ా్థపయ�� ప�జయ�� ఓం � �య్�� ప���� �భ�ా వృకష్ �ా�, య��్ వశ్శర్మ సప్ర�
అం�ారక గ���� �ేవ��ం, ప�� �� �ం�ాం�ాం, �ాయ���ం, స�ాహనం,సశ��త ప�త్ర ప�
� �ార స���ం,
అం�ారక గ�హసయ్ ద��ణతః � ప��� � మ��ాహయ�� �ా్థపయ, ప�జయ��, ఓం ��త్రసయ్ ప��
వయగ్o , ���ే�� వ జయ�మ�ీ�ా మశ్వం � � ష���్వ స మ����� దృ��, అం�ారక గ�హ ప్రతయ్�
�ేవ��ం, ��త్ర�ాల, �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్, ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం అం�ార
గ�హ �� య్త త్రతః ��త్ర�ాలక మ��ాహ �ా్థపయ�� ప�జయ��
అ��న్ర�్మ��ధ్ తయ్సయ్ మం �ర�ప ఋ�ి: అం�ారక గ�హ� �ేవ�� �్రష
� ్టప్చ, య�జమ�న �ాయ్��
�ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ స��త బ�ధ గ�హ ప్ర�ాద �ిదధ్��ధ్ 
�
గ���ాద�� ���గః
��్ || ఉద�్ఞ�ఖ� మ�గధ �ేశ జ�తశ్చ ఆ�ే్రయ ��త్ర సయ్ శరమ, సఖడగ ్ చ ��్మ ర�గ� ��జ్ ఞసత
ఈ�ానయ్ ���� వరద సుస్�ీ, �ీ��ంబరః, �ీతవప�:, ����ట� చుత్రభ�జ� దండ ధ శ్చ ��మయ, చ�ా్మ
�ిదు్ర ��స్మ సుత సుస్��ర� �ిస్ ర��ో వర�ో బ�ధశ్, ఓం ఉదుభ థయ్ �ా్వ��న్ ప్గ�� ��య్న
�ామ్ య�ాన మ��్వ�
��ా్టప���త్ సo సృజ� ��మ య�ంచ ప�నః క��న్వగ �ాత్� ిత 
�
�ీత్వ�తంత� ��తం ఓం భ�ర�భ్వసుస్వః బ�ధః గ �గచ్చ బ�ధగ�హ, �ీతవర్ ణ, �ీతగంధం,
�ీతప�షప్, �ీతమ�ల�య్ంబరధరం �ీతచ్చ ధ్వజప���ా�� ���త, ��వయ్రథ మ�ర�డ, ��ర�ం
ప్ర��ణ� క��ాయ్ణం �ిం�సనం ఉదజజ్, మగధ�ే�ా�� ప�ం,చత�ర�భ్జ, ఖడగ ్ చ�ా్మంబరధ,
ఆ�ే్రయస��త్, అం��రస��మ సంవతస్� మ�రగ ్ �రష్ మ��� �క్లప�� సపత్మ�య్ం ��మయ్
ప��ా్వ����్ర నకష్త్ర జ�తం క��య్�ాశయ్�� ప�ం ����ట�, సుఖ��ీనం, ప�న్ ప���్ర ప���ా
స��తం, గ�హమండల� ప్ర�ష్ట మ�ి్మనన్�� కరణ� సూరయ్గ�హసయ్ ఈ�ానయ్ , బ�న్�ార మండల,
�ా్థ�ి �ాంసయ్ ప్ర�మ� ర���ణ బ�ధ గ�హ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం 
�ష�
్ ణ, �ాంగం,
్ ణ��్వచక��� �ే్ర�� �ద�ే , సమ�డ మసయ్ �ాగ్ సు�� బ�ధ గ���� �ేవ�, �ష�
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�ాయ�ధం, స�ాహనం, సశ��త్, ప�న్ ప���్ర ప���ార స��తం బ�ధ గ�హ ద��ణతః �ష�
్ ణ
మ��ాహయ��, �ా్థపయ�, ప�జయ��, ఓం సహస్ర ��ాష్ ప�ర�, సహ�ా్ర సస్హస్ర�,
సభ��ం �శ్వ�� వృ��, అతయ్�ష్ట ద�ాంగ�, బ�ధ గ�హ ప్రతయ్�� �ేవ� ���ాయణం, �ాంగం,
�ాయ�ధం, స�ాహనం, సశ��త్, ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం బ�ధ గ�హ� తత ్రతః ���ాయణ
మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��
5 . బృహసప్� అ� యద��య్ తయ్సయ్ మం, గ��తస్� మదఋ�, బృహసప్� గ�హ� �ేవ�,
�్రష
� ్టప్చ, య�జమ�న �ాయ్�� �ేవ�� ప్ర��య్�� �ేవ�� స��త బృహసప్� గ�హ ప �ిదధ ్���ధ
బృహసప్� గ���ాధ�� ���గః ��్|| ����య్ సు���్ఘ చత�రస్ర �
ర�ే �గ ్�ాః ప�ర్వమ�
�
స్వ��వః �్రదం��కష్ మ�ల�జల�ాత్ర, �ిం��ఖయ్ �ే�� వర సుస్�వః �ీ��ంబరః �ీతవప�: ����ట�
చత�ర�భ్జ��ేవః గ�ర�: ప్ర�ాంతః గ���ిదండం చ కమండ చ త ��కష్ సూత్రం వర�ో సుత్ మ
ఓం బృహసప్�ే అ�యద��య్ అ�ా్హదుయ్ మ��్వ��� మజజ ్��ష, య��గ ్దయచ్చ వసరత్ ప్ర
దత�ా్ సుదర �ణం ��
ే � �త్రం ఓంభ�ర�భ్వసుస బృహసప్� గ����గచ, బృహసప్� గ�హ,
�ీతవర్ ణ, �ీతగంధం, �ీతప�షప్, �ీతమల�య్ంబరధర, �ీతచత్ర ధ్వజ ప���ా�� ���తం ��వయ్
సమ�ర�డం ��ర�ం ప్రద��ణ క��ా్వణ, ప��ా్వ� మ�ఖం ప��్మసన స, చత�ర�భ్జ,
దం��కష్మ�ల� ����, �ింధు��్వ �ే�ా�� ప�ం, అం��రస ��త్ర, అం��రస ��మ సంవతస్��
��ౖ�ాఖమ��� �క్ ల ప�� ఏ�ాద �ాయ గ�ర��ాస�� ఉతత ్�ానకష్త్ర ,
ధను��్మ �ా�ాయ్�� ప�, ����ట�నం, సుఖ��ీనం, ప�న్ప�త్ర ప�
� �ార స��త, గ�హమండల� ప్ర�ష
మ�ి్మ నన్�� కర
సూరయ్గ�హ� �య్తత్ర ���ాభ్��  చత�రస్ర మండల� �ీ్థ �ిత త్ర ప� ప్ర�మ�ర���ణ బృహ
గ�హమ��ాహయ�� �ా్థపయ� ప�జయ��. ఓం బ్రహ్మజ�్ఞనం ప్రథమం ప�ర�ాత్��్వ �ీమత
����న ఆపః, సబ���న్య ఉతత ్మ� అసయ్ ��ా్ట సస్త శ్చ ��మ సతః శ్చ �వః బృహసప్�
�ేవ��ం బ�్రహ్మ �ామగ్, �ాయ�ధం, స�ాహనం, సశ��త్, ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం బృహసప
గ�హసయ ద��ణతః బ�్రహ్మణ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం ఇంద్రం �� �శ్వత
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హ�ామ �� జ��భయ్ః అ�ా్మక మస ��వలః, బృహసప్� గ�హ ప్రతయ్���ేవ, ఇందు్, �ాంగం,
�ాయ�ధం స�ాహనం, సశ��త్, ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం బృహసప్� గ�హసయ్ ఉత, ఇంద్
మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��
6 . �క�ం�ే అనయ్�� తయ్సయ్ మంత, భర��్వజ ఋ�ి, �క�గ�హ� �ేవ�� �్రష
� ్టప్ య�జమ�న
�ాయ�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స���� క� గ�హ ప్ర�ాద �ిదధ్�
��ధ గ�హ�ాధ�� ���గః ��్ల||
�
�ా్ర��య్ం భ�్రగ���భ్ జకట� ప్ర�ేశ సస ��రగ్వః  స్వ��వ, స పంచ ��ణ� శ ర ���� ర��ో
దం��కష్మ�ల� వర�ోంబ��ా, ��్వ��ంబర ��్వతవప�, ����ట� చత�ర�భ్జ� �ైతయ్ గ�: ప్ర�ాంతః
గ���ిదండ చక� మండలం చత ��క సూత్రం వర� ో సుత్ మహ, ఓం శక�ం �ే అనయ్దయ్ంజతం అన
��్వష�ర��� ఆహ� �ౌయ్�� �ా ��ా్వ�� మ�య� అవ�ి స్వ���� భ� �్ర�ే ప�ష�న్ హ �ా� , ఓం
భ�ర�భ్వసుస్, �క�గ���గచ్, �క�గ�హం, ��్వతవర్, ��్వతగంధ, ��్వతప�షప, ��్వ
మ�ల�య్ంబరధర, ��్వతచ్చ త్ర ధ్వజ ప���ా�� ���తం ��వయ్రథ సమ�ర�డం ��ర�ం ప్
క��ా్వణం ప��ా్వ�మ�, ప��్మసనస ్, చత�ర�భ్జం దం��కష్ మ�ల జ��వల్కల ��,
�ాం��జ �ే�ా��ప�, ��రగ ్వస ��త్, �ా��ధ్వ సంవతస్��� ా�వణమ��� �క్ల , అష్టంయ�ం
భ�్రగ��స��, �ా్వ� నకష్త్ర జ�తం త�ల� వృషభ �ా�ాయ్�� ప�ం �� సుఖ��ీనం ప�న్ ప�త్
�
��ాహయ �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం
ప���ార స��తం �క�గ�హసయ్ ద��ణతః ఇం�్రణ� మ
ఇంద్ర మర�త్వంత �హ �ా�� ��మం య�� �ా�ాయ్�ే అ�ిబ సుస, తవ ప్ర�
ణ � తవ �ర
�ార్మ��న్ ��ాసం� క వ య స యజ�్ఞ, ల�్శక�గ�హ ప్రతయ �ేవ��ం ఇంద్ర మర�త్వంతం �ాంగ
�ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స� �క�గ�హసయ్ ఉత త్రతః ఇంద్ర మర�త్
మ��ాహయ�� �ా్థపయ� ప�జయ��.
7 . శమ��న్ ర��న్� ��తయ్సయ్ మం, ��� � ఋ�ి:, శ ��ౖశ్చ రగ� హ� �ేవ�, ఉ�ి్ క్చదః,
య�జమ�న �ాయ్�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త శ��ౖ శ్చ రగ� హ ప �ిదధ ్���ధ్ శ��ౖ శ్చర గ���ాధ
���గః, ��్ల|| ���ాస�� రథ సుస్�లః ప్ర �్ఞ�ఖ �ాషయ్పజః ప్ర��, స�ల ����ష� వర ప్రద
శ్చ ���ాష ్ట��ే�� ప్రభవ ����, �లదుయ్� ��న్లవప, ����ట� గ��ద్ర �ి్థత �ా్చ ప క��త్� ధను ,
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చత�ర�భ్జ సూస్రయ్ సుతః ప్ర�ాంత సస్��సూత్ మహయ్ం వరమంద �ా�. ఓం శమ�� స��
చ్చనన్ సత్ పత� సూ, శం�ా�� �ాత్వర �ా ప��ధ, ఓం భ�ర�భ్వసుస్, శ��శ
ౖ ్చ గ����గచ్, శ��ౖ
శ్చ ర గ�హం �లవర్, �లగంధం,�లప�షప్, �లమ�ల�య్ంబరధర, �లచ్చత్ర ధ్వజప���ా
���తం, ��వయ్ ర సమ�ర�డం, ��ర�ం ప్రద�
� ణ� క��ా్వ ���ాసనస్థం ప్రతయ ్�్, గ�ధ్ర రథ,
చత�ర�భ్జం �ల�య�ధ ధర, ���ాష్ట ���ా��ప�ం, �ాశయ్పస��త్రం �భవ సంవతస్�� ��షయ్మ
�క్ లప�� నవమ�య్ం �ి్థర�ా భరణ� నకష్త్ర జ�తం మకర క�ంభ �ాశయ్�, ����టన
� ం సుఖ��ీనం
ప�న్ ప�త్ర ప��� స��తం గ�హమండల� ప్ర�ష్ట మ�ి్మ నన్�� కరణ� సూరయ్గ�హసయ్ ప�్చమ �
దను�ా�ార మండల� �ా్థ�ి అయః ప్ర�మ� ర���ణ శ��ౖశ్చర గ�హ మ��ాహయ�� �ా్థపయ
ప�జయ��. ఓం యమ�య �� మగ్ సునుత యమ�య�హ���హ�, యమ�గ్o హయజ�్ఞ గచ్
తయ్��న్దూ�� అరంక��తః ��ౖశ్చర గ���� �ేవ��ం యమం �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్
ప�న్ ప�త్ర ప���ార స�� స��శ
ౖ ్చరయ్ గ�హసయ్ ద��ణతః యమమ��ాహయ�� �ా్థప
ప�జయ��. ఓం ప్రజ�ప�ే నటవ �ేవ� నయ్�� �శ్వజ���� ప����బభ�వ య��్కమ���హ�
మసత ్�� అసుత్ వయగ్గ్ �ాయ్మ ��ణ�ం, శ��ౖశ్చర గ�హ� �య్తత్, ప్రజ�ప� మ�ాహయ��
�ా్థపయ� ప�జయ��.
8 . �ాయ�న �్చ�ే్ర తయ్సయ్ మ మం, �ామ�ేవ ఋ�ి:, �ాహ�గ�హ��ేవ��, �ాయ�్ర చ్చం,
యజమ�న�ాయ్�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త �ాహ�గ�హ ప్ర�ాద �ిదద్��హ�గ�హ�ాధ��
���గః ��్|| ��ౖట� న �� బర్బర �ేశ సూ్శ�ాప్ సన�ిస్ంహగత స్వ��వః య�మ�య్న�� 
��క్క�ా�� వరప్రద సూ్శల సచర్మ , �ల�ంబ�� ��లవప�: ����ట� క�ాళ వకత ్�ః కర�ా ��,
చత�ర�భ్జ శ్చరధర్మశ్చ �ాహ� �ిం��� ర��ో వర�ో సుత్, ఓం �ాయ�న �్బత అభ�వ దూ�
స�� వృధ సస్ఖ, కయ�ష �ష్ట య� వృ�, ఓం భ�ర�భ్వసుస్, �ాహ�గ��� గచ్
�ాహ�గ�హం,�లవర్ ణ, �లగంధం, �లప�షప్, �లమ�ల�య్ంబరధర, ��ర�మ ప్రద��ణ క��ా్వణం
��ౖర్ ఋ�మ�ఖ, ��ాప్ సన స ్థం చత�ర�భ, క�ాళ వకత ్�ం ఖడగ్ చర్మ, ��ౖట�వ స ��త్రం బర్బ
�ే�ా��ప�ం, �ాకష్స ��మ సంవతస, ��ద్రపద మ�,� కృష్ణ ప�, చత�రద్�ాయ, ��ను�ాస�� ��ాఖ�
నకష్త్ర జ, �ింహ�ా� ప్రయ��ం ����ట�నం సుఖ��ీన సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��
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గ�హమండల� ప్ర�ష్ట మ�ి్మనన్��  సూరయ్గ�హస్� ��ౖర్ ర�� ���ాభ్�� ��ాప్�ార మండల� �ా
ల�హప్ర� ర���ణ �ాహ�గ హ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం అయం��: వ� ��న్ రక
�ద సద��్మకర సుస్, �ీతరం చ �ి్రయం త�స్వ �ాహ� గ���� �ేవ��ం స�ాప్ం �ాం�
�ాయ���ం స�ాహ��ం సశ��త్ ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం �ాహ�గ�హ ద��ణతః స�ాప్ం�ాగ
మ��ాహయ�� �ా్థపయ� ప�జయ��, ఓం న� అసుత్ స��ప్ ��య్ �� ��చ పృ�� � మను�
త���� ���� ��ే భయ సస్��్వ��య్ నమః �ాహ�గ�హ ప్రతయ్�� �ేవ��ం స�ాప్ం �ాంగం �ా
స�ాహనం సశ��త్ ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం �ాహ�గ�హసయ్ ఉతత్రతః సరప్మ��ా
�ా్థపయ� ప�జయ��.
9 . ��త�ం కృణ్వ�న్తయ్ మంత్రస, మధుచ్చంద ఋ�ి, ��త�గ�హ� �ేవ�� �ాయ�్ చ్చంద,
య�జమ�న �ాయ్�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త ��త�గణ ప్ర�ాద �ిదధ ��త�గణ��ాద�� ���గః,
��్ల|| ధ్వజ�స�� జ�ౖ�� ��త్ర ��్వ�ే �ే �� ష� ��త్ర వర్, య�మ�య్స� �ాయ���శః ప్రఖడగ్ శ్చ �
�ి� �ా్చ శన మతశ్చ ��త, ధూ�� ��్వబ�హ� ర్వర �ో గ భ�్రదగ్� ��్రపన ��్థ �కృ��న శ్చ ���
య� �భ��ి��ంగ సస్��సు�� ��త�గణ ప్ర�ాంత, ఓం ��త�ం క��ణ్వనన్ ��త�� ���� మ�ాత్� ఆ��శ
సమ�ష��భ్ �ాజ� య��, ఓం భ�ర�భ్వసుస్, ��త��ా���గచ్, ��త�గణం, �త్రవర, �త్రగంధ,
�త్రప�ష, �త్రమ�ల�య్ంబరధరం �త్ర చ్చత్ర ద్వజ ప���ా�� ���తం ��వయ్రథ సమ�ర�
మప్రద��ణ� క��ా్వణం ధ్వజ�సన స్థం ద��ణ�� మ�ఖం అంత��్వ�� �ే�ా��ప�ం ��్ గ��ధరం
జ�ౖ�� ��త్రం �ాకష్ స��మ సంవతస్�� �ైత్ర కృష్ణ ప�� చత�రధ్� �ందు�ా�ా�� ��వ�
నకష్త్రజ�తం క�ా్కటక�ా� ప్రయ�కత్ం �ిం�స���ీనం గ� �ా్థ�ిత పంచల�హ ప్ర�ర���
��త�గణ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�జయ��, ఓం స�త్ర �త్ �తయంత మ��్మ �త్ర పకష
�త్రత మం వ���ం చంద్రం ర�ం ప�ర��రం బృహంతం చం చం��్ర� రగ ్�ణ�ే దువస్వ ��
గణ��� �ేవ��ం �త్రగ�పత్ం �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహ సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం ��
గణసయ్ ద��ణతః �త్రగ�పత్ మ��ాహ, �ా్థపయ�� ప�జయ��. ఓం బ్రహ్మ �ేవ����ం పద
క���మృ�ి��్వ �ా్రణ�ం మ�� �� మృ�ాణ, ��య్�� గృ�్రణ�గ్ స్
�
రయ్ ����గ్ ��మః ప�త్ర మ�ే
��భన, ��త� గణ ప్రతయ్ �ేవ��ం బ�్రహ్మణం �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప
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ప���ార స��తం ��త�గణ �� య్త త్రతఃబ�్రహ్మణ మ��ాహయ�� �ా్థపయ�� ప�
అ�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త అ�� ��య్�� నవగ�హ �ేవ�� ��య్ నమః ��,
ఆ�ాహయ��, రతన్ ిం�సనం సమరప్య
�
, �ాదయ్ం సమరప్య, అర్ఘ�ం సమరప్య,
ఆచమ�యం సమరప్య�, �ాన్నం సమరప్య, ���ద్చమ�యం సమరప్య, వసత �ం
్
సమరప్య�, యజ�్ఞప�త సమరప్య�, గంధం సమరప్య�, అకష్��న్ సమరప,
ప��ాప్ణ� సమరప్య, దూపమ� ఘ��పయ��, ��పం దర్శయ�, ��ౖ��దయ్ం సమరప్య,
��ంబ�లం సమరప్య�, మంత్రప�షప సమరప్య��
అ�� �ేవ�� ప్రతయ్�� �ేవ�� స��త అ�� ��య్�� నవగ�హ �ేవ�� ప్ర�ాద �ి��ధ్రస నమస్క��ం�
తర��ాత అష్ట ���ాప్లక�లను ఆ�ంచునట�
్ ల�ా ఎ���� ��ౖప�ల ��ంబ�లమ�ంచుచు ��ం� ��
�ధం�ా ప��ంచవల�ను.
� �ాప్లక ప�
ఇం��్రద ష్ట �
1 . ఓం ఇంద్రం�� �శ్వత సప్�� హ�ామ ��జ��భయ్ః అ�ా్మక సుత్ ��వలం �ాంగం �
స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప�త్ర ప���ార స��తం ఇంద్రం ���ాప్లక మ��ా�య�� �ా
ప�జయ��.
2 ఓం అ��న్ం దూతం వృణ� మ�� హ���రం �శ్వ��ద , అసయ్ యజ్ఞసయ్ సుక�, �ాంగం
�ాయ�ధం, స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప� ప���ార స��తం అ��న్ం ���ాప్లక మ��ా�య
�ా్థపయ�� ప�జయ��
3 . ఓం యమ�య �ామగ్o సునుత యమ�య �హ���హ�: యమగ్o హయజ�్ఞ గచ్చత
��న్ందూ�� అరంక��తః �ాంగం �ాయ�ధ, స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప� ప���ార స��తం యమం
���ాప్లక మ��ా�య�� �ా్థపయ ప�జయ��.
4 . ఓం �ష�ణః ప�ాప�ా�ర్ ఋ� ర�ద్ర్హ ణ� వ��త్ ప�� ష్ణ తృష్ణ య� సహ �ాంగం ,
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స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ప� ప���ార స��తం �ర్ఋ�ం ���ాప్లక మ��ా�య�� �ా్థప
ప�జయ��.
5 . ఓం ఇమం �� వర�ణ ���� �వ మ��య్ చ మృడ, ��్వ మనసుయ్ �ాచ, �ాంగం �ాయ�ధం,
స�ాహనం సశ��త్ ప�న్ప�త ప���ార స��తం వర�ణం ���ాప్లక మ��ా �య�� �ా్థపయ
ప�జయ��.
6 . ఓం తవ�ాయవ నృత సప్�ే త్వ ష�్ణ �ాజ్ మ�తర దు్బత ఆ�ాం �ాయ్ వృణ� మ��
�ాయ�ధం, స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ప� ప���ార స��తం �ాయ�ం ���ాప్లక మ��ా�య��
�ా్థపయ� ప�జయ��.
7 . ఓం �� ���ే నుగ్ � �� అర్వంత మ��గ్ ��� �రం కర్మణయ్ం ద, �ాదనయ్ం �త థయ
స�� యం �ిత� సు��వణం �ద ��శ ద��్ౖమ �ాంగం �ాయ�ధ, స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ప�
ప���ార స��తం క�బ�రం ���ాప్లక మ��ా�య�� �ా్థపయ�� ప�జయ�
8 . ఓం త��ానం జగత స్థ సుత్ షపష్�ం �� యం�న్వ మనహ�మ �� వయం, ప��ా�� య��
��ద �ామ సద���ే ర���� �ాయ� రదబద ్ సస్�సత �ాంగం �ాయ�ధం, స�ాహనం సశ��త్ ప�న్ప�త
ప���ార స��తం ఈ�ానం ���ాప్లక మ��ా�య�� �ా్థపయ ప�జయ��.
��య్య�, ఆ�ాహయ��, రతన్ �ిం�సనం సమరప్య, �ాదయ్ం సమరప్య, అర్ఘ�ం
సమరప్య�, ఆచమ�యం సమరప్య�, �ాన్నం సమరప్య, ���ద్చమ�యం
సమరప్య�, వసత �ం సమరప్య
, యజ�్ఞప�తం సమరప్య, గంధం సమరప్య�,
్
అకష్��న్ సమరప, యజ�్ఞప�తం సమరప్య, గంధం సమరప్య�, అ����న్
సమరప్య�, ప��ాప్ణ� సమరప్య, దూపమ� ఘ��పయ��, ��పం దర్శయ�, ��ౖ��దయ్ం
సమరపయ��, ��ంబ�లం సమరప్య�, మంత్రప�షప సమరప్య��
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�� సతయ్���ాయణ ప�జ
�ిదప సతయ్���ాయణ ప్ర�మను తమల�ాక�న ఉం� ఈ ���ం�� �ధమ��ా పం��మృతమ�ల�
��ధనమ� �ేయవల�ను.
1 . ఆ�ాయ్�య �య్
� � �, ఆ�ాయ్�యశ్వ స��త��ే �శ్వత ��స్మ వృ�, భ�ా�ాజసయ్ సంగ�
2 . ద�� �ా�వ�ణ�న్ ఇ� ద�, �ా�వ���న్ అ�ా�� ష, ���్ ణక శ్వ సయ్ �ా�నః సుర� మ�ఖ�కర త్ర�ణ
ఆయ�గ్ �ి ���� ష, 3 . �క�మ�ీ��య్జయ, �క�మ�ి జ�య్�ర�ి�ేజ�� �ే�� వసస్ ��� త�ప్�
త్వ�్చ �ే్రణ ప��ే్రణ వ�� సూరయ్రయ్4 . మధు�ాట� ఋ����� మధు, మధు �ాట�
ఋ���� మధుకష్రం� �ింధ, మ���్వరన్ సస్ం��య్ , మధుసకత ్మ��� ష్ణ �ి మధుమ��ప్��ద్
రజః, మధు�ౌరసుత్నః ి
� �, మధుమ���న్వనసప్�ర్మధుమ�గ్ అసుత్ , మ���్వాగ్�
�
భవంత�నః, 5 . �ా్వదు ప ��్వ� ��ోద్ద, �ా్వదు: పవ సయ్ �� �ాయ్య� జన్మ�� �ా్వదు��ం
సు���త�����న, �ా్వదు��్మ��్రయ వర�ణ�య �ాయ�� బృహసప్త�� మధుo అ��య్భ,
ఆ�� ���్ట� 
��ోద్ �ాన్న, ఆ�� ���ా్ట మ�భ�వ�ాత్వ ఊ��న్ ద�, మ��ర��య చకష్,
�
�వ �్శవ త�ర సస సయ్��జయ�ే హన, ఉశ���వ మ�తరః, త�ా్మ అరంగ మ�మ�� యసయ్
య�య �న్వ, అ�� జనయ��చనః
�ా్రణప్ర��పనం క���య�
ఓం అసయ్ �� �ా్రణ ప్ర��ా్టపన మ�మంత్రసయ్ బ్రహ్మ �ష�్ణ మ�,
ర�గయ్��ాస్మ�ధర్వణ�న చం��, �ా్రణ శ్శ��, ప�ా�ేవ�� ��ం �జం, ���ం శ��త్, ���ం ��లకం, ��
సతయ్���ాయణ �ా్రణ ప్ర��ా్ట జ�� ���గః ��ం అంగ��ా్ నమః, ���ం తరజ్���య్ం న, హ�
� ం
మధయ్మ���య్ం న, ��� ం అ����ా��య్ం నమ, హౌ�ం క��ి్ట�ా��య్ం న, ��ం కరతలకర
ప�� �ా్ట��య్ం న, ��ం హృదయ�య నమః, ���ం �ర�� �ా్వ, హ�
� ం ��ా��� వషట, ��� ం
కవ��య హ�ం, హౌ�ం ��త్రత్రయ�య ��, హ�ః అ�ాత్�య ఫ, భ�ర�భ్వసుస్వ��� ��గభ్ంద
��య్న ��్|| �ాం���ారం భ�జగశయనం పద్మ��భం సు��శం ��ా్వ�ారం గగన సదృ, ��ఘవర్ణ
���ంగం, ల��్మ�ాంతం కమలనయనం ��� హృ �ద్�నగమయ్ం వం�ే �ష�్ణం భవభ
�
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సర్వల���క 
�
��ధం ఓం ��ం ���ం ���ం యం రం లం వం శం షం హం ళం కష్ం �� సతయ్�� �ా్రణ
ఇహ �ా్ణ ఓం ��ం ���ం ���ం �� సతయ్���ాయణ స��్వం��్రయ�ణ� �ాజ్మ � �� ��త్ర �హ్వ ఘ�,
ఇ��� �ాగతయ్ సుఖం �రం�ష్టంత� �ా, ఓం ఆసు��ే ప�నర�ా్మసు చ�: ప�నః �ా్రణ మ���
�ే��
� �గం జ�య్కప్ ��య్మ సూరయ్ మచ్చరంత మ మ��డయ�న సస్��ిత్ అమృతం ��ౖ�ా్రమృత
మ�ప, �ా్రణ���న య�� �ా్థనమ�ప�్వ, �ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్ం ప�న్ ప�త
ప���ార స��తం �� సతయ్���ాయణ మ��ాహయ� �ా్థపయ�, ప�జయ�� అ� ��
సతయ్���ాయణ �ా్వ�� ��య్�ంచునట� నమస్క��ంచవల�ను
��య్న - ��్ల|| ��య్��తస్ తయ్ం గ�ణ��తం గ�ణత్రయ తం, ల�క��థం �్రల���శ
��సుత్��భరణం హ��, �ీ��ంబరం �లవర్ ణం �వతస
్ పతకభ��ితం ���ందం ��క�ల�నం బ్రహ్మ�ై
�
ర� ప��తం
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� న ��య్నం సమరప్య�� అ� �� సతయ్���ాయణ �ా్
మనసుస్న ��య్� నమస్క��ంచవల�ను
ఆ�ాహనం - ఓం సహస్ర�ర్ �ా ప�ర�, సహ�ా్రకష్ సస్హస, సభ��ం �శ్వ�� వృ��్
అతయ్�ష్టదద్�ాంగ�లమ్. || జ�య్��ాస్ం�ం సర్వల��ాంతరస్థ ��ా�ాఖయ్ హృ��ధ్�న గమయ,
�ాంగం శ��త్ం �ాయ�ధం భ��త్ ��వయ్ం స�ా్వ�ారం �ష�్ణ మ��ా �� సతయ్���ాయణ
�ా్వ���� నమః ఆ�ాహయ�� ఆ�ాహ��రధ్ం అకష్��ం సమరప్య�� మనసూప్��త్�
�ేవ�� ఇంట�్ల� ఆ�్వ�ంచడం. అట�్ల మనసుస్న స్మ��సూత్  �వ
ే ����ౖ ��యవల�ను.
ఆసనం - ఓం ప�ర�ష ఏ ��దగ్ సర్, యదూభ్తం యచ్చ భవ, ఉ�� మృతత్వ ��య్�ానః య
��న్���� హ�
�
మచుయ్త
��్|| కలప్దు్రమ� మణ����� మ�యే ్ �ిం�సనం స్వర్ణ మ�యం ��, ��త్ర వాత్� వ
ప్ర��గ� హన ల��్మ ధరణ� సమ�్
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� న నవరతన ఖ�త �ిం�సనం సమరప్య�� .�ిం�స��రధ్
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అకష్�
సమరప్య� . �ేవ�డ� క�ర�్చండ�ట��� మం� బం�ార� �ీట ���ినట�్ల అనుక�ం
అకష్త ��యవల�ను.
�ాదయ్ - ఏ���ాన సయ్ మ��మ� ఆ�� జ�య్య�గ్ శ్చ ప�ర�షః �ా�ోసయభ����, �్ర�ాద �ా
మృతం ���.
��్ || ���ాయణ నమ��త ్ సుత్ నర�ార్ణ వ��, �ాదయ్ం గృ�ణ �ే��శ మ�మ ��ఖయ్ం �వరద్య
సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః �ా�ౌ : �ాదయ్ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ాళ�్ళ కడ�గ� ��
�ర� ఇసుత్��న్
మనసున అనుక�ంట� ప�వ�్వ�� పంచ�ాత్రల�� �రఅ�ే ����న్ల ఉదద ్��ణ�� వదలవల�ను.
అర్ఘ� - �్ర�ాదూరధ్� ఉ�ైత�ప్ర, ప�ో ��య్హ భ�ాత�ప్, త�� �శ్వజ్వ�� ా� �ాశ��శ�� అ�.
��్|| వయ్�ాత్ వయ్కత్ స్వర��ాయ హృ�ీక పత�� నమః మయ�������� భ�ాయ్  �
ప్ర�గృ�య్�
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః హ� : అర్ఘ�ం సమరప్య�� . �ేవ�డ� �ేత�ల� కడ�గ���నుట�
��్ళసుత్��న మనసున తల�సూ
్ �ణ��� ఒక  �ర� వదలవల�ను.
త ్ ��ౖన �ె�ిప్న �ాత్రల� ఉదద�
సూచన : అర్ఘ�ం, �ాదయ్ం, ఆచమనం �దలగ� �ాట��� ఉదద ్��ణ��� �ర� ����క �ాత్రల��
వదలవల�ను. అ����ణంల� వదల�ాదు .
�ాన్న - యత�ప్ర���ణ హ��, యజ్ ఞమతన్, వసం�� అ�ాయ్�ీ��జయ, ��ష్మ ఇద్మ స్శర ద,
��్|| ���ద్ ద��� : �ాంచన క�ంభ సం��్థ సుస్�
�
ా�ి�ై��ధ్ వక���ార �ా, మయ���ప్తం �ాన ���ం
గృ�ణ �ా��బజ
�ష�య్త న�� �ా్ర�ాహ  సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః సన్పయ�� అ� పం���ాత్రల��
�ట�� ప�వ�్వ�� �ేవ� ��ౖ చల్ లవల�ను
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పం��మృత�ాన్న ఆ�ాయ్యస స��త��ే �శ్వత � �స్మవ ���ి్ణ యం. ���ా �ాజసయ్ స, ద�� �ా�వ�ణ�న్ అ�ా��ష
���్ ణర శ్వసయ్ �ా�నః సుర��� మ�ఖ��ారత��న అయ�గ్ �ి��, �క� మ�ి్మజ�య్�ర�ి �ేజ��
�ే�� వ సస్��� త�ప్�� త్వ చ్చ �ే్రన ప� వ�� �� స్రయ్సయ్ ర, మధు�ాట� ఋ��య�ే
మధుకష్రం� �ింధ, మ��్వరన్సస్షం�� మధుసకత ్మ��� శ� మధుమ ��ప్��ద్వగ,
మధు�ౌయ్రసుత్నః �ి, మధుమ��� వనసప్� ర్మ మ�గ్ అ��భయ్ః �ాన్నం పమ���ై ��ద్వ
ఘ���న ప�ర��� తత ్, అ��ధ��థ సర్వజన ���ా్ ప్రణ��ి్ర
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః పం��మృత �ాన్నం సమరప్య�� అ� �ాన్న
పం��మృతమ�ల�� క���న �ర� ఇచు్చనట�్ల ���ం� ఆవ���, ఆవ��ాల�, ఆవ���ర�గ�, �ే��,
పంచ��ర క��ిన పం��మృతమ�ను �ా్వ���ౖ ఉద ద్��ణ��� చల్లవల�
��ోద ్ద �ాన్నం- ఆ�� ���ా్టమ�� భ�వ �ాత్న ఊ��జ్ద�, మ��రణ�య చకష్�� �వ�ి్శ
�ర ససత సయ్��జయ� హనః ఉశ���వమ�తరః త�ా్మదరంగ మ�మ��యసయ్ కష్ య�య ,
ఆ�� జనయ��చనః,
��్|| న����ం �ైవ స�ా్వ�ామ��తం �ర్మల�ద, �ాన్న �ీ్వక�ర� �ే��శ మయ�దత త్ం సు��శ, ��
సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ��ోద్దక �ాన్నం సమరప్య�� అ� పంచ�ాత్రల �ట��
ప�వ�్వ�� �ేవ����ౖ చల్లవల�న
వసత ్� స�ాత్�ాయ్ సనప్��ధయః �్ర�ాస్పత్ స�ధః కృ��ః �ే�ాయదయ్జ�్ఞ త��్వ నుప్ర�షం
ప�ం.
��్|| ��దసూకత ్ సమ�య���త్ యజ్ఞం �ామసమం��ే సర్ వవర్ణ ప్ర�ే �ేవ�ాస�ీ�ే ����
సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః వస య�గ్మం సమరప్య�� అనుచు వసత్�మ�ను (ప్ బ� ట�్ట
�ళ్ళ ఆ�ారమ�ల� గ�ండ్రమ��ా �ేసు��� ����ద్�ా త�� �ే�ి క�ంక�మల� అ��ద అ�� వసత �మగ�ను )
్
�ా్వ���� ప్ర�మక� అదద్వల�న
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యజ�్ఞప�త : తవయజ్ ఞం బ�్హ�ి��్, ప�ర�షం జ�త మగ�తః �ేన �ే�ాయజంత, �ా��య్ ఋష
స్చ�,
��్ || బ్రహ్మష�్ణ మ
�
���ా��ం ���్మతం బ్రహ్మ, ఘ���న భగవన్ ���్ణ స��్ ఫల�ో భవ
��సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ఉప� సమరప్య�� అన� జం�ెమ�ను ఇవ్వవల�ను
ఇ��య�ను ప్ర�త్�� �ేయవచు్చను .ప్ర�త్� �సుక�� పసుప� �ే� �త్ బ�టన , మధయ ��్ర��� మధయ
మధయ నల�ప�త� �� డవ��ా �ే�ి ,క�ంక�మ
అదద ్వల�ను. ���� ప�ర�ష �ేవ� ప�జక� మ�త్ర�� సమ��ప్ంచవల�ను
గంధం - త�ా్మదయ్ జ�్ఞతస్ర్వ హ�త సంభ�్రతం వ��, �ా�గ్ �ాత్ గ్ శ్చ ��� �ాయ్న
ఆరణ�య్న్ �ా�మ�య్ స,
��్ || �� ఖండం చందనం ��వయ్ం గం��డయ్ం సుమ��హ, �ల�పనం సుర��ష
� ్ట �ీ్రతయ్ ప్ర�గృ�య్�,
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ��వయ్�� చందనం సమర� అ� మ�ందు�ా ��ి ��ట్టక�నన
�
గంధమ�ను క��� �ే� ఉంగరం ��్రల��� �ా్వ��ా�� ప్ర�మ చల్ లవల�ను
ఆభరణం
�
త�ా్మద జ�్ఞతస్ర్వ హ, ర�చ�ాస్మ�� జ�్ఞ, చం��గ్ ి జజన్ �� త�ా్మత్ య�సత్
జ�యత.
��్ || ��రణయ్హర ��య�ర �����య మ�కంకణ�ౖ, సు�రం భ�ష��ౖ ర�య్కత గృ�న ప�ర��� తత ్ ��
� �� త�నట�్ల�ా బం�ా,
�
సతయ్���ాయ �ా్వ��� నమః ఆభరణం సమరప్య�� �ా్వ�ం�� శ�త్
��ం�� �ా� ఆభరణమ�లను �ే�ం�న� �ా్వ� వద ద్ వ�ం� ప��ంచవల�ను
ప�షప్ త�ా్మద�ా్వ అజ�యంతః ���� �� భ య�ద, �ా�� �� జ�్ ఞ�� త�ా్, త�ా్మబ�జ్
అజ�వయః,
��్ || మ�్ ల�ా�� సుగం��� మ�ల��య్��� �� ప్, మయ�హృ��� ప�జ�రధ ్ం ప��ాప్
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ప్ర�గృ�య్��ం �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ప��ాప్ణ� సమరప్, �ా్వ��
ప�వ�్వల�� అలం�ారమ� �ేయవల�ను. ప�వ�్వల�� ప��ంచవల�న
�ిదప ఆ��ంగ ప�జను �ేయవల�ను. ఈ ��ం� �� ��మ�లను చదువ�చు ప�షప్మ� ల�� �ా,
క�ంక�మల�� �ా� �ా్వ�� ప��ంచవల�ను
అ��ంగ ప�జ�
ఓం ��శ�ాయ నమః �ా�ౌ ప�జయ��, ఓం ���ం��య నమః గ�ల�ప్ ప�జయ�, ఓం
ఇం���ాపత�� నమః జం�� ప�జయ��, ఓం అనఘ�య నమః జ�ను� ప�జయ��, ఓం
జ��రధ ్నయ నమః ఊర�ం ప�జయ�, ఓం �ష్ట �ా్రవ ��నమః కట�ం ప�య��, ఓం క��� �ాత్�ల
భ�వ��య నమః ఉదరం ప�జయ��, ఓం ల��్ వకష్ స్థల�లయ�య నమః వకష్స్థలం ,
ఓం శంఖ చక� గ���ారజగ ్ �ాన�� నమః బ�హ� ప�జయ��, ఓం కంబ�కంట�య నమః కంటఓ
వకత ప�జయ��, ఓం క�ంద క�ట్మలం దంతయ
ప�జయ��, ఓం ప���్ణందు ���వాత్�య నమః
�
నమః దం��నూపజయ��, ఓం సూరయ్ చం��్ర��న్ ����ణ�  ���ే్ర ప�జయ�, ఓం సహస్ర
�ర��నమః �రః ప�జయ��, ఓం �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� న స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ�
తర��ాత అ��్టతత్ర శత��మ�వ� ప�జ. ��� యంద108 మంత్రమ�ల�ండ�ను. ఈ మంత్రమ�లన
చదువ�త�
ప�షప్మ��� �ా, పసుప� క�ంక�మల�� �ా� �ా్వ�� ప��ంచవల�ను
ఓం ���ాయణ�య నమః
ఓంన�ాయ నమః
ఓం ��ర�� నమః
ఓం చక��ాన�� నమః
ఓం జ��రధ ్��య నమ
ఓం �ాసు�ే�ాయ� నమః
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ఓం జగ�ో య్న�� నమ
ఓం �ామ��య నమః
ఓం జ�్ఞన పంజ�ాయ నమ
ఓం ��వల్ ల��య నమ ||10 ||
ఓం జగ��న్�� నమః
ఓం ��యమ���ాయ నమః
ఓం హృ�ీ���ాయ నమః
ఓం శంక�ాయ నమః
ఓం గర�డ��్వజ�య నమ
ఓం ��ర�ిం�య నమః
ఓం మ��ే�ాయ నమః
ఓం మ��ే�ాయ నమః
ఓం స్వయంభ���నమ
ఓంభ�వ��శ్వ�ా నమః || 20 ||
ఓం ��ధ�ాయ నమః
ఓం �ేవ��ప���్రయ నమ
ఓం �ారధ ్�ార���� నమ
ఓం అచుయ్��య నమ
ఓం శంఖ�ాణ�� నమః
ఓం పరంజ�య్��� నమ
ఓం అత్మజ�య్��� న
ఓం అచంచల�య నమః
ఓం �� వ��స్మ�్కయ న
ఓం అ�ల���ాయ నమః || 30 ||
28

ఓం సర్వల�క ప�ప్రభ�� న
ఓం �్ర�క�మ�య నమ
ఓం �్ర�ాలజ� ్ఞ��య న
ఓం �్ర����న్ న
ఓం కర�ణ�క�ాయ నమః
ఓం సర్వజ�్ఞయ న
ఓం స�ా్వం�ాయ నమ
ఓం సర్వ��్ౖమ న
ఓం స��్వ�ాయ నమ
ఓం సర్వ�ా���ా నమః ||40 ||
ఓం హర�� నమః
ఓం ��షయ నమః
ఓం హల�య���య నమః
ఓం సహస్రబ�హ�� నమ
ఓం అవయ్�ాత్య న
ఓం సహ�ా్ర��య నమ
ఓం అకష్�ాయ న
ఓం కష్� నమః
ఓం గజ��� ఘ�న్య నమ
ఓం ��శ�ాయ నమః || 50 ||
ఓం ��శమ��ద్��య నమ
ఓం ���ట��ర�� నమః
ఓం అ���య్ర� నమః
ఓం �ామ��య నమః
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ఓం కమల�కష్ణ�య న
ఓం హంసశత్ర�� నమ
ఓం అధర్మ శత్ర�� న
ఓం �ాక�����య నమః ||60 ||
ఓం ఖగ�ాహ��య నమః
ఓం �ల�ంబ�దదుయ్త�� నమ
ఓం ���య్ నమః
ఓం �తయ్త�్ర� ాత్య 
ఓం ���య్నంద��య నమ
ఓం సు�ాధయ్��య నమ
ఓం ���్వకల�ప్య న
ఓం �రంజ��య నమః
ఓం బ�్రహ్మ�� నమః ||70 ||
ఓం పృ�� �����య్య నమ
ఓం �ీత�ాస�� నమః
ఓం గ�హశ�య�య నమః
ఓం ��దగ�ాభ్య నమ
ఓం �భ�� నమః
ఓం �ష్ణ�� నమ
ఓం ��మ�ే నమః
ఓం �ె�ల
ౖ �కయ భ�ష��య నమః
ఓం యజ్ ఞమ�రత్�� న
ఓం అ��య�త్మ�� నమ
ఓం వర��య నమః ||80 ||
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ఓం �ాస��నుజ�య నమః
ఓం ��ేం��్రయ� నమః
ఓం �త�����య నమః
ఓం సమదు్రష్ట�� న
ఓం స��త��య నమః
ఓం జగత�ప్జ�య్య న
ఓం పరమ�త్మ�� నమ
ఓం అసు�ాంత�ాయ నమః
ఓం సర్వల��ా��మంత్ర�ాయ న || 90 ||
ఓం అనం��య నమః
ఓం అనంత �క�మ�య నమః
ఓం మ�య�ధ�ాయ నమః
ఓం ��ా���ాయ నమః
ఓం సర్వ���ాయ నమ
ఓం ధరధ�ాయ నమః
ఓం �ష్కలం�ాయ నమ
ఓం ��ా���ాయ నమః
ఓం �ష��పం��య నమః
ఓం ��ామయ�య నమః ||100 ||
ఓం మహ�ద�ాయ నమః
ఓం ప�ణయ్��రత్�� న
ఓం ప��ాత��య నమః
ఓం �్ర�ాలజ�్ఞయ న
ఓం �ష్టరశ�వ�� నమ
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ఓం చత�ర�భ్జ�య నమ
ఓం సతయ్���ాయణ �ా్వ��� న �����ధ ప��మళ ప��ాప్ణ� సమరప్య�
ధూపం - యత�ప్మ్శం వయ్వ, క���వయ్ంలప్ య�న్ మ�ఖం��మసయ్ �� , �ావ�ర�
�ా��వ� �ేయ్�
��్ || ద�ాంగం గగ�గ్ల� ��తం సుగంధంచ మ��హర
ధూపం గృ�ణ �ే��శ సర్వ�ేవ నమసు��త
ఓం �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః దూపమ�ఘ��పయ��. ధూపం సమరప్య��.అం
ఎడమ�ే��త గంట�ా�సూ
�
ే��� చూపవల
త ్ క����ే�త్ అగర�బ�త్� �ప�ప్త� ��గను �
��పం - బ�్రహ్మణ�సయ్ మ�ఖమ�, బ�హ��ాజనయ్ః కృత, ఊర�తదయ్ సయ్ య�ై్వ, ప��్బ�గ్ ��
అజ�యత
ఘ����వ��త సంయ�కత ్ం ���న్�� ��తం �ి్, ��పం గృ�ణ �ే��శ �ై��ల�కయ్ ���ాప�
ఓం �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః �ా��త్ ��పం దర్శయ��. అ� �దట�్ల న �ధం�ా
���ా�ాధనల� వ�నన్ అదనప�వత�త్లల� ఒక���� �సు��� �ర� �����ం�ే ��ంట�్ల � �����ం�
గంట ����సత ూ్ ఆ ��పం �ా్వ��� చూప�త� ��ౖ ��్లకమ చదువవల�ను.
��ౖ��దయ్ - చంద్ర మ�మ��జ�తః చ�� సూ��య్ అజ�, మ�ఖ���ంద్ర �ా్చ��న, �ా్రన��్వయ
రజ�యత, ��్|| ��వర్ ణ ా్థ
�
�మ�ేయ్ మణగణ��ే ��ఘ�����ాత్ న్ సుప�ా్వన ��జ�య్ంశ్
ల��య్న ప���త ర �ాన్ ��షయ్ మననన్ం , ���ా��య్ర���తం ద�� మధ �ాగ�ద క��ర
�ా�యయ�కత ్ం ��ంబ�లం ���ి ���్ణ ప్ర��� వ స మ� హం మ�నసు కలప �ాజ�నన్ం
సూపసంయ�కత ్ం �ాక �� షయ్ సమతం, ఘ��త భకష్య్ సమ�య� ��ౖ��దయ్ ప్ర�గృ�య్�, 'ఓం
భ�ర�భ్వ సుస్వః ఓం తత్ స�త�ర్వ��ణయ్ం భ��గ్ �ేవసయ,�� � �నః ప్ర ��దయ�, సతయ్ం
త్వ��త్న ప���ిం�,(ఋతం ��్వ స�ేయ్త ప���ిం���  �ా�్ర �ెపప్వల�ను) అమృతమసు
అమృ�� పసత ్ర ణమ�,ఓం �ా్రణ�య �ా్,ఓం అ�ా��య �ా్వ,ఓం �ాయ్��య �ా్,ఓం
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ఉ����య �ా్వ,ఓం సమ���య �ా్వ, మ�ేయ్ మ�ేయ్ �ా� సమరప్య�� అంట�
ఆర�మ�ర�్ల �ే��� (�ే�ల�� ఉదధ్��ణ���) �ా్వ������ చూ�ిం���.�ిదప ఓం సతయ్���ాయణ
నమః ��ౖ����య్నంతరం'హ��త్ ప్ర��ళ య'అ� ఉదధ ్��ణ��� పంచ�ాత్రల��ర� మ�ందు �ె�ిప్న
ఆరయ్�ాత్ర (పంచ �ాత్ర �ాక�ం�� �� �ెంబ�ల� ��ట్ట���� �ళ్ల �ాత్ర )ల� వదల��.తర��'�ా�ౌ
�
ప్ర��ళయ�' అ� మ���ా�� �ర� ఆర్ఘ� �ాత్రల� ఉదధ్��ణ��� వదల��.ప�నః �దధ్చమ
సమరప్య�� అ� ఇం�� ప�ాయ్యం �ర� వదల��
��ంబ�లం - �����ాయ్ ఆ�ీదం ��కష, ���ష్ �ౌయ్ సస మవర, ప��భ్�భ�� ర�� స� ��� ��్,
����ల� �ాగ్ అకలప్, ��్ల|| ప��� ఫల సమ�య�కత ్ం ��గవ�్ల ద���ర�య్తం కర�ప్ర
సంయ�కత ్ం ��ంబ�లం ప్ర� గృ�య్��
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ��ంబ�
సమరప్య� అ� ��ంబ�లమ�ను అన�ా మ�డ� తమల�ాక�ల� ,��ండ� �� క �ెక్కల� ���
�ా్వ వదద ్ ఉం���. ��ంబ�లం ��సుక���న్క ��ర� కడ���్కనుటక� 
ఇసుత్��న్ తల�సూ
త ్,'��ంబ�ల చరవణ�నంతరం �దధ ్ ఆచమ�యం సమరప్య�' అంట�
ఉదద ్��ణ�� �ర� అర్ఘ� �ాత్ర ల� వదల�� . �ిమ్మట కర�ప్రం ��� .......
��ాజనం - ����హ��తం ప�ర�షం మహంతం ఆ��తయ్వర్ణం తమసుస్ �, �ార�ా� ర��ా� ��త
��రః ��మ�� కృతయ్ � వదన్ య��� � నరయ్ప్రజ�ం �� ���ాయ అమృత��్వయ ,�
జ�తం జ�షయ్ మ���ంచ అమృ�ే � ్ట ప్ర� �ి్, ఆధర్వ �ిత�ం� ���ాయ రస మనన
మ�య���, అబ��ధ్� �తత�� అ�షం నః ిత�కృణ
�
,
శగ సయ్�న్ �� �ాయ ��్వ�ా� ో �� చత�షప్దః అ�ా్టష �ాశ్చయ ఇహ��నక �ా�ా �ా
ఆ��ాః �ాపన
సబం �� ���ాయ ఏచన భయ��ాస్��సదః త�ం��్ర య� వతః క�ర�సవ మ�య�ర��ాస�,
అ��బ���న్య మంత్ �� ���ాయ య మ��ాయ ��ౖ��� ���దః, ర���సస్మ�� య�గ్ �ి�ా�
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��ర మ���ాన��ం, మ�����గ్ �జ�
� , ���ో �ామశ్వం ప�ర�షం జగత్ అ� భర దగన్ ఆగ���ి
ప���ాతయ, �ామ��జయ్ం చ ��ాజ ��� �� �ా్వ చ�� గృ, ల��్మ �ాష ్ట� వయ్ య� మ�ఖ� తయ సగ్
సృజ�మ�ి, సంతత ��రసుత, సర్వమంగ��� భవంత, �తయ్ �� �తయ్ మంగ� భవంత�.
��ాజనం గృ�ణ�దం పంచవ��త్ సమ�్వ, �ేజ� �ా� మయందతత ్ం గృ�నత్వం ��ాజ
సమరప్య��
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః అ� కర�ప్ర ��ాజనం సమరప్య��. అ� క �ళ్ళల�
�ర� క�ం��ల� ���ి మ�ందు�ా ���ా�ాధనక� �����ం�న ��పం�� �����ం�,మ�డ�మ�ర�్
�్రప�ప్,�నన్�ా ఘంట �ా�ంచవల�ను.అనంతరం మ�్ల ప�వ�్వ�� �ర� �ర� క�ం�� 
వదుల�త� 'కర�ప్ర ��ాజ��నంతర ���ధ్చమ�యం సమరప్య' అ� �ె�ిప్ ��ాజన
�ా్వ��ా��� చూ
�ిం� తర��ాత ఇంట�ల� �ారందర� �ర�� కళ్ళక� అదుద్���ా�. తర��
�
అకష్త,ప�వ�్వల,�ల్ లర డబ�్బల� �ే��� పట �్ట,
మంత్రప�షప : ఓం|| ���� ప�ర�ాత్దయ్మ���జ�ర శక�ః ప్ర���్వన్ ప్ర�� శ శ్��వం ���్వ
అమృత ఇహభవ� ��నయ్ః పం�� అయ��య �దయ్�ే  సహస్ర�ర్హం �ేవం ��ా్ �శ్వశంభ�వం
�శ్వం ���ాయణం �ేవం అకష్రం పరమం  �శ్వతః పరమ��న్తయ్ం � ���ాయణగ్౦ హ��ం
�శ్వ�� ��దం ప�ర�షసత్��్వశ్వమ� ప�ప� ప�ం �శ్వ�ాయ్ � ౦ �ాశ్వతగ౦ �వమచుయ్తం
���ాయణం మ�జ�్ఞయం �శ్వ��్మసం ప�ా ���ాయణ ప��జ�య్� �ా��్మ ���ాయణః పర
���ాయణ పరబ్రహ్మ తతత్�ం ���ాయణః పరః ��� ప����య్����య్నం ���ాయణః పర
యచ్చ��ం� జ్ఞగతస్ర్వం దృశయ్�ే ��య�ే �ి�ా  ��శ్చతతస్ర �ాయ్ప ���ాయణ �ిధ ్త
అనంతమనయ్యగ౦ క�గ ౦ సమ��్ేరత �శ్వశంభ�వం పద్మ ��శ ప్ర��ా౦ హృదయం�� పయ్� ో
మ�ఖం అ�ో ��ా్ట� � �ాత్���త్ న��య్మ�ప�� � జ�్వలమ�ల�క�లం��� �శ్వ�ాయ్యతనం మ
సంతతగ్౦ �ల��సుత్ లంబ��య్��శ స�న్భం త�ాయ్��త్ సు౦ సూకష్్మంత �ి్మన ప్ర
తసయ్మ�ేయ్ ను�న��న్ �ా్వ��్చ��్వశ్వ�� మ� ఖః��గ�భ���్వభ జ�త్ష్ట ��న క���త్రయ్గ�రధ
మధ �ా్శ��ర శ్మయ సత్సయ్ సంత�� ��పయ�స్వం �ే
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తలమసత ్కం తసయ్మ�ేయ్వ ��న్�ఖ� ��ాధ్� వయ్వ�ిద్తః�ల�� యద మధయ్ �ాధ్��్వదుయ్
��స్వ�ా� �ార �క వత త్ �ీత��స్వతయ్ణ�పమ� తసయ్ �ఖ�య�మ�ేయ్ పరమ���్మ వయ్స
సబ్రహ్మసస్�వసస ��స్�ంద్ర ��స్కష్రః పరమస్వ�ాట్ ��ాం ప�షప్ం ��ద ప�షప్�ాన
ప�మ�న భవ� చసధ ్�మ��ా అ�ాం ప�షప్మ్ ప�షప్�ాన్ ప్ ప�మ�న్ భవ�య ఏవం ��ద
��ా మ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ� అ���ా్వ అ�ా మ�యతనం
ఆయతన�ానభ్వ����న్ �ాయతనం� ఆయతన�ానభ్వ����న్ �ాయతనం��
ఆయతన�ానభ్వ� ఆ� ��ా అ��న్ �ాయతనం ఆయతన�ానభ్వ�  ��ద��ా మ�యతనం ��
ఆయతన�ానభ్వ� �ాయ��ా్వ అ�ా మ�యతనం ఆయతన�ానభ్వ� ��ా � �ాయ ��ద
ఆయతన�ానభ్వ� ఆ� ���ౖ �ా� �ాయతనం ఆయతన�ానభ్వ� య ఏ ��ద
��ామ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ� చసధ్�మ��ా అ�ామ�యతనం ఆయతన�ానభ్
శ్చసధ్�మస ఆయతనం��ద ఆయతన�ానభ ఆ�� ��ౖ చంద్రమ నవమ్ ఆయతన�ానభ్వ�
ఏవం ��ద��ా మ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ� నకష్�� �ా అ�ామ�యతనం ��ద
ఆయతన�ానభ్వ� � నకష్ ��్రణ� మ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ� ఆ నక ��్రణ�
మ�యతనం ఆయతన�ానభ్వ�య ఏవం ��ద��ా మ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ
సరజ్��య్�ా అ మ�యతనం ��ద ఆయతన�ానభ్వ�యః సరజ్నయ్ �ాయ్యతనం ఆయతన�ాన
ఆ�� ��ౖ సరజ్నయ్ �ాయ్య ఆయతన�ానభ్వ�య ఏవం ��ద��ా మ�యతనం ��ద
ఆయతన�ాన్ భవ� సంవతస్���ా అ�ా మ�యత ఆయతన�ానభ్వ� యసస్తస్ర �ాయ్తన
��ద ఆయతన�ానభ్వ� ఆ� ���ౖ సంవతస్ర �ాయ్య ఆయతన�ానభ్వ�య ఏవం ��ద �ప�స
��వం ప్ర��ి్ట��ం��ద ప్ర�ేయ్వ�ష్ట� ��్వ� �న్�ా్బల మ�హ�హ్ �ా �ే�ిహ్ ��ం �ా�ాయణ
య��ద్రయ �ేవః �� జ� �� ద�ీ ఉ� �్వ�� ��్వ ��న్ర్బల మ�హ�హ్ అకష్ �ా��ద్ �ి �్ ప��
��ద్�ాయ�ేద్వః య��్వ��న్��కత్ మ ఓం �ాజ��� �ాజయ ప్రస�య్�ా��ణ� న�వయ
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��ౖశవ
� ణ�య క�ర్మ�� స�� �ామ� �ామ �ామ�య మహయ్ �ా��శ్వ�� ��ౖశ�వణ� ద ��త�
క�బ��ాయ ��ౖశవ
� ణ�య మ� �ాజ�య� నమః ఓం తద��హ్మ ఓం  ��్వయ�హ్ ఓం త ����్మ
తతస్తయ్ం ఓం తతస్ర్వం ఓం ��రన్మః అనత్ శ్చర� భ సుగ�మ�య�ం �శ్వ మ���త్సు త్
యజ్ ఞ సత్�ంవషట� సత ్��సద్� సత్౦ ర�ద్ సత ్�ం �ష�్ణసత్�ం బ్రహ్మత్వం ప్రజ�ప�హత్�ం త
జ�య్� ర� �మృతం బ్ర భ�ర�భ్వ సుస్వ� ఈ�ాన సస్ర్వ ���య్�� �శ్వర సస్ర్వభ�
బ్రహ్మ�� ప బ్రహ్మణ��� ప�ర్ బ్రహ్మ��� � � అసుత్ స త ��్వ� �న్హ్ పరమం ప౦ స��
పశయ్�త్ సూరయః ��� వ చ� �ాతతం త ��్వ �ా్ర���సనయ్�� జ�గృ�ా నస్స
���్ ణరయ్తస్రమం పదం అ �ై్వతం �ష్ణ�� చర�ం �ర్వప� యజ�్ఞ � �ౖ �ష ఏ�ాసత ్తః ప్ర� �ష్
��త ్త � హ�� ఋతగ్౦ సతయ్ం పరం బ్రహ్మ ప�ర�షం క �ింగళం ఊరద ్���తం �ర��ాకష
�శ్వర��ాయ ��ౖన�నమః ���ాయణ�య �ద్మ  �ాసు�ే�ాయ �� మ�� త ��న్ �ష�్ణ
ప్ర ��దయ� ఆ�ా�ాతస్�తం ��యం య��గచ్ �ాగరం సర్వ �ే
నమ�ా్కరం ��శవం ప్ర� గచ్చ�. సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః సువర్ణ మంత్రప�
సమరప్య�� అ� �ెప�ప్��� అకష, ప�వ�్వల, �ల్ లర �ా్వ�వదద్ ఉంచవల�ను. �ిమ్మ
��గ�వ మంత్రమ� జ�ిసూత్ మ�డ��ార ప్రద��ణల� �ేయ��
ప్రద�� నమ�ా్కరమ�ల�- ��్ || య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ���, ��� ��� ప్ణశయ్ం�
ప్రద��ణ ప�ే ప�ే �ా�� హం�ాపక�ా్మహం �ా�ా��్మ �ాపశంభవః � �్ర��మ�ం కృపయ� �
శరణ�గతవతస్,అనయ్�� శరణ ���ిత ్ త్వ��వ శరణం మ, త�ా్మ��్కర�ణయ్ ����న రక
� క���ాయ్� సర్వ బ ��ారణం
జ��రధ ్, ప్రద�ణ
సం�ార �ా�ా�ా��్మం త్వం మ�దద్ రస్వ మ�, �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ప్రద�
సమరప్య�� అ� �ే�ల� అకష్త,ప�వ�్వల� �సుక�� ల�� �లబ�� మ�డ� �ార�్ల ఆ
ప్రద��ణ �ే�ి (అన�ా తమ ల� ��మ� చుట
� ్ట ���� � ) �ా్వ నమస్క��ం�,�ా�ా్టం దండ
ప్రమ�ణం �ే�ి (అన�ా మగ�ార� ప���త్�ా పడ�క�� తలను��లక� ఆ ,ఆడ��ార� ��ాళ్ళ��ౖ
పడ�క�� క����ాల� ఎడమ�ాల� ��ౖ ���ి )తర��ాత �ా్వ� ��ౖ �ే�ల� నున అకష్తల� ప�వ�్వ
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��యవల�ను .

ప�నః ప�జ : ఓం �� సతయ్���ాయణ నమః ప�నః ప�జ�ంచ క����య్ అ� �ెప�ప్, పంచ �ాత్రల�
�ట�� �ే��� ���� ,అకష్తల��ే���ౖ చల�్లత� ఈ ���ం�� మమ�ల� చదువ� ��నవల�ను .
ఛత్ర ఆ��్చదయ��,��మరం �జయ��, నృతయ్ం దర్శయ, ��తం �ా�వయ�� .సమసత ్
�ాజ�ప��ర ,శ��త్�ప ��ర,భ��త్�ప��ర ప�జ�ం సమరప్య��. అను��,నమస్క��సూత్ ఈ ���ం
��్లకమ�ను చదువ� ��నవల�ను 
�ా్రరధ - ��్ల|| అ�ఘం ప�ండ���ాకష్ం నృ�ింహం �ై సూదనం, హృ��
ీ �శం జగ��న్ధ, �ా��శం
వర��యకమ్. సగ�నంచ గ���తం ���ందం గర�డధ్వ, జ��రధ ్��నం జ��నందం జ�న�� వల్ల
హ��ం, ప్రణమ�� స�� భ�ాత్� ���ాయణ మజం ప, దురగ ్�� �ష�� ��� శత� ్ర�� ప���ీ�,�
��ాత్ర యత� స��్వష� త�� �ష్ఠ భ,
మ�మ���య్�� సం��రత్� ఫ ��ిస్త మ�ప�న్య, సతయ్���ాయణం �ేవం వం�ేహం �ామదం
ప్రభ�ం �లయ ��టటం �శ్వం ��నత��్ౖమ న�నమః �� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః �ా్
నమ�ా్కర సమరప్య��

ఫలం: ��్ల|| ఇదం ఫలం మ�య��ేవ �ా్థ�ితం ప�ర�తసత, �ేన�� సఫల��ా�ిత ్ రభ �� జ్ఞన్
జన్మ, �� సతయ్���ాయ �ా్వ��� నమ, ఫలం సమరప్య��
ఏతత్ఫల �� సతయ్���ాయణ �ా్వ� ప్ర�ాదం �ర�ా గృ�్ణ� అను��� �ా్వ� వదద్
�సు��� తమ తమ తలల��ౖ ��సు��నవల�ను.ఆ �ిదప పసుప� గణప� ఉనన్ ప��్ళమ� ��క�ా�
�
�ీటమ�� నుంచవల�ను.
��ౖ�� ఎ�త ����� ��ం� ద ఉం� ప��్ళమ�ల� ఉనన్ పసుప� గణప�� �ి �ేవ��
���� ఉ��్వసన �ెపటం అంట�ర�.
ఓం �� మ�గణ���పత�� నమః య���ా్థనం ప్ర��శయ��. ��భ��రధ్ం ప�న�ాగమ��యచ
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ఉ��్వస పల�క���ర�.
��్ || యసయ్ స్మృ��య్చ ����ాత్�తపః ప�జ����య��� ష� నూనయ్ం సంప�ర్ణ ��ం య� వం�ే
మచయ్ంతం మంత్ర ��నం ���య���నం భ� �త్��నం జ��, యత�ప్�తం మ�య�ేవ ప��ప�ర్ ణం
తడసుత్�, అనయ� ��య్న ఆవహ���� � �డ��ప��ర ప�జయచ భగ�ానస్�ా్వత్మక
సతయ్���ాయణ సుస్�ీ్ర�� వర�ో భ, �� సతయ్���ాయణ �ా్వ� ప్ర�ాదం �ర�ా గృ�
ప�జ����నం సంప�ర్ణం
��సతయ్���ాయణవ్రత ప్రథ���య్
ప�ర్వ�కప�ప్ ��ందర� మ�మ�నుల� ���
ౖ �ారణయ్మ�న క���య�నన్�ా��� సూతమ��
�� �ట్ ల������. " వ్రతమ� �ే�ి, తపసుస్ �ే�ి, ����న ఫలమ�ల� �ి��ధ ్ంచు�� అట�్ట ���
�ెల�ప�మ�" అ�న మ�మ�నులను చూ�ి సూతమ�� "ఓ మ�నుల��ా! ప�ర్వ�కప�ప్డ
��రదుడ� �� మ��ష�నువ�ను ఇ�ే �ధమ��ా ��ర�ా, �� హ�� ఇట�
్ ల �ె��ప్నుఆ �షయమ�ను
��క� �ె���దను. షడద ్� �నుడ� " అ��ను.
ప�ర్వ�కప�ప్ ��రదమహమ�� సకల ల�కమ�ల� �ర�గ�చు మ�ాగ్మధమ�న
భ�ల�కమ�నక� వ�ె్చను. అచట మ�నవ�ల పడ�త�నన్ కష్టమ�ల� చూ, ����� ఈ కష్టమ�ల�
ఎట�
్ ల ��లగ�ను? అ� అల��ం�, �ష�
్ ల�కమ�నక� ���్ల చత�ర�భ్�ండ�ను (��గ� �ేత�ల�
కల�ాడ�) �ెల్ల� శ��ర��్ గల�ాడ�ను, శంఖమ�, చక�మ�, గద, పద్మమ� �దలగ�
అలం�ారమ�ల� కల�ాడ�ను అగ� స�� హ��� చూ� ఇట�
్ ల �ా్ర��ధ్ం�ెను. మనసుస్ల� ఊ��ంచు
�ా�, �ాక�్క�� �వ��ంచుటక��ా శకయ్మ��ా� అ�త��న ర�పమ�గల�ా�� ! ఆ�� మధయ్ం
ర����!గ���త�్మ�ైనట�వంట ఆ ప�ర�ష��ైనట�వంట�, భక�త్ల ��దల� ��ల��ంచు ��
మ��న్�ాయణ�! �క� భ��త్ నమస్క��ంచుచు��న్ను. ��హ ��త్ �త్రమ�ను ��న�ా�ె
��రదమహమ���� ఇట్ ల�� ఓ ��ర�� మ�మ�� ! ��వ� వ�్చ �ారణ���? � ����క �ె�్� చదను
�ెప�ప్మ' అ��ను అంత ��రదుడ� �� మ��ష�
్ ణవ�ను � 'ఓ జగద్ర��! భ�ల�కమ�న
మ�నవ�ల� ���ధమ�ల��ా కష్టమ�ల� పడ�చు��న్ర�. �ారల�ా కష్టమ ఎట�
్ ల ��లగ�న,
అందు���న ఉ�ాయమ� �ె��ి అనుగ���ంప�మ�' అ� �ా్ర��ద్ం�ెన
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అందులక� �� హ�� ఇట�
్ �ెపప్�ా��ను. ��రద మ�మ�� ! �వ� ల�క����రద్��� చక్క� �ష
అ������. అందులక� ఒక వ్రతమ� కలదు. అ�� సతయ్���ాయణ వ్రతమ�. ఆ వ్రతమ�ను  శ�దధ్ల��
ఆచ��ంచు�ార�, ఇహల�కమ�న సకల�ౖశ్వరయ్మ�ల� ��ం��న�ా��� పరమ�న �ఖమ� �� ందుదుర�.
అ�� �� ��రదుడ� ఇట�
్ ల అడ�గ�చు��న్డ ఓ ���ద�ా ! ఆ వ్రతమ� ఆచ��ంచ ���న��� ?
ఆచ��ంచుట వలన ఏ� ఫ�తమ� కల�గ�ను? ���� ఇంతక� మ�ందు ఎవర� ఆచ��ం���?
అంతయ�ను �వరమ��ా �ెల�ప�మ� అ� ��ర�ా�� హ�� ఇట�
్ ల �ెపప్�ా��ను. సతయ్���ాయణ వ్రతమ� సకల దుఖమ�ను ��ారణ �ేయ
సకల�ౖశ్వరయ్మ�ల� గల�గ జ�య�ను. సం��న కల�గ�ను. సర్వ��్ర జయమ� కల�గ�ను.
వ్రతమ�న ��ౖసఖమ�సమందుగ�, మ�ఘమ�సమందు �ా�, �ా��త్క మ�సమ�న �ా, ఏ�ాద�,
ప���్ణమ మద్లగ� �థులయందు�ా�, ర� సంక�మణ ��నమ�న �ా� ఆచ��ంచవల�ను.
కష్టమ�ల� సంభ�ం�నప�ప్డ�, ద��ద్రమ��� ��దపడ�చునన్ప�డ� ఈ వ్రతమ� �ేయ
మం���. ఏ�ై�� ��ాదమ� క���నప�ప్డ�  �ా్రతమ�చ��ం�న �� అట� ్ట ��ాదమ�న తపప
జయమ� కల�గ�ను. ఈ వ్రతమ�ను శ��త్ గల�ా ప్ర���ల ఆచ��ంచవచు్చను. ల��� సంవతస్రమ
��క మ���ననూ �ేయవచు్చను.ఎవ� శ�ాత్�ను�ారమ� �ార� �ేయవచు్చను. సూ��య్దయ ప�ర్
�ద్రల�� �ాలకృతయ్మ�ల ��ర��ర�్చ�� �ాన్న సం��య్ను�ా్టనమ�ల� య��ప్ర�ా
�ర్వ��త్ంచు��� ����� �శ భ��త్�� �ే�ా���ే�ా! �� సతయ్���ాయణ ప్రభ�! � అనుగ�హ
�� ందుట��� భ���� శ�దధ్ల�� ఈ వ్రతమ�ను ఆచ��ంచుచు��న్ను అ� తన మనసుస్న ��య
�ేసు��� నమ�ా్కరమ �ేయవల�ను.
ఆ �ధమ��ా సంకలప్మ��ే�, మ��య్హన్ �ాలమ�న గ�డ క�ా్మను�ా్టనమ�ల� ��ర��ర�
�ాయం�ాలమ�న మరల �ాన్నమ��ే�ి �ా�్ర �ా్రరం���ాలమ�న ఈ వ్రతమ�ను ఆచ��ంచవల�
ప�జ� స్థలమ�ను ��మయమ��� అ��� ���ధ�ే�ి వ�
్
��ిం�� �దలగ� అ�దు రంగ�
చూరన్మ�� మ�గ�గ్ల� ��ట�్ట �����ౖ నూతన వసత్�మ� , �����ౖ �యయ్మ� � ��ి �����ౖ
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కలశమ�ను ఉంచవల�ను. ఆ కలశమ�ను ��ం���� �ా�, �ా���� గ�, ఇతత ్���� �ా� త�దక� మట� ్ట�
�ేయవ ల�ను. ల�భత్వమ� �ేయ�ాదు య��శ��త్ అ�న్య� ఆచ��ంచవల�ను. ఆసనమ� �ద మ
���తత వసత �
్ మ�ల� పరచవల�ను. ఆ నూతన వసత్�మ�ల� �ద సతయ్���ాయణ�ా్వ� ప
ఉంచవల�ను. ఆ ప్ర�మ ఒక కరష్మ� బం�ారమ��� �, అరధ కరష్మ� బం�ారమ��� �ా� ల���
త�దక� �ావ� కరష్మ� బం�ారమ��� ��ౖననూ �ే�ం� పంచ,ర�తమ�ల�� అ���కమ� �ా�ం�
మంటపమ�న ఉంచవల�ను.
మ�ందు ���న్శ్వర ప�జ �ేయవల�న తర��ాత ల��్మ �ే�, �ష�
్ ణమ���త, పర��శ్వర�,
�ార్వ�, సూర�య్డ� �దలగ నవగ�హమ�లను, ఇం��్ర�� అష్ట ���ాప్లక�, అ�� �వ
ే త ప్రతయ్�
�ేవ��య�తమ��ా ప��ంచవల�ను. ���న్శ్వర�డ� �దలగ� ఐదుగ�ర� �ేవతలను కలశమ�
క�తత ్రమ�న మంత్రమ� ఉతత ్ర సమ��ిత్�ా ప్ర� �ి్టం� ప�జ�ేయ�ాలను. తర��ాత
���ాప్ల�రను త�ర�ప,�దలగ� ఎ���� ��క�్కలయందు ప్ర� ి్టం� ప�జ�ేయవల�ను. �ి
సతయ్���ాయణ�ా్వ� కలశమ� ప�జ�ేయవల�ను. ��ల�గ� వర్ణమ�ల�ార�ను ��త్�ల�న
ప�ర�ష�ల�ను క��� ఈ వ్రతమ�న ఆచ��ంచవల�ను. బ�్రహ్మణ�ల� ���ాణ�కమ��ా,
���
ౖ �కమ��ాను క��� ఈ వ్రతమ�ను ఆచ��ంచవలను. బ�్రహ్మణ�ల� �ా��ార� ���ాణ�కమ��ా�
వ్రతమ�ను ఆచ��ంచవల�ను
త�దక� ఏ��న���ననూ �ాయం�ాలమ� ఈ వ్రతమ�ను ఆచ��ంచవచు్చను. వ్రతమ�ను �ేయ��ా
బ�్రహ్మణ�ల, బంధువ�లను �ిల�చు���వ�్చ �ేయవల�ను. అరట�పండ� , ఆవ����య, ఆవ��ాల�,
��ధుమనూక అ�� ల���� �యయ్మ�నూ, చ��్కర ల��� బ�ల్లమ� ఇవ�న్య� సమ�నమ��ా అన�
��ర�ంబ�వ� ��ప�ప్న �ే��, ప్ర�ాదమ�ను తయ�ర�జ��ి �ా్వ��� ���దన �ేయవలను.
ిమ్మట
�ధమ��ా ��ౖ��దయ్మ� జ���ం�న
�
�
బ�్రహ్మణ�లక� య��శ��త్ ద��ణ��్చ కథ శ�ద
బంధు���్రదుల ��డన, బ�్రహ్మణ�ల ��డను క��ి ��జనమ� �ేయవల�. సతయ్��రయణ
�ా్వ�� �ీ్ర��ా నృతయ్ ������కమ�లను జ���ించవల�ను. ఇ�� భ�ల�కమ�న క�య�గమ�నంద
ఇష్ �ా���రధ ్మ�లను బడయ�టక� ���్క� సులభ���న మ�రగ్
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��్వ����య్
ఓ మ����ష
� ��ా! ప�ర్వమ� ఈ వ్రతమ� ఆచ��ం�న �ా�� కథ �ెప�ప్చు��న్ను �
� ్టల
ప�ర్వమ� �ా� నగరమ� ఒక బ�్రహ్మణ�డ�ం�ే�� �ాడ�. అతడ� �గ�ల ద��దు్రడగ�
అనన్వసత్�మ�ల� ల�క ఆక� ��ధపడ�చు ప్ర� ఇల�్ల �ర�గ�చుం�ె�� �ాడ�. భగ�ా బ�్రహ్మణ
�ి్రయ�డ� �ావ�న ఆ బ�్రహ్మణ�డ� దురభ్ర���న కష్టమ�ను అనుభ�ంచుట ��ఇ ఒక వ��దద ్
బ�్రహ్మణ ర�పమ�ను ���ద్న�ా�ై ఆ బ�డ బనునక� ఎదుర�గ �� � 'ఒఈ బ�్రహ్మణ���! �వ
��ద �దుర�డ��ౖ య�ం�� ఇట�
్ ల ద��ద్రమ�ననుభ�ంచుచు �ర�గ�చుంట��? అ� అడ�గ�ా ప్రభ�
��ను ���్క� ద��దు్రడ, ���టన �ే ��ంచుచు��న్న, ��ల కష్టమ�లను
అనుభ�ంచుచు��న్ను. అతడ� బ�్రహ్మణ���! �� సతయ్���ాయణ �ా్వ� అవ��రమ�. ఆ
� �ం�న�� � కష్టమ�ల�ల్ల ��ల� ���వ�ను. కనుక �వ సతయ్���ాయణ �ా్వ
సతయ్ �ేవ�� �
వ్రతమ� ఆచ��ంప�మ��ను. ా్రత 
�
���నమ�ను �ె�ిప్ వృదధ్ బ�్రహ అచ్చట�� అంత�ాధ్
మ��య్ను
��ంట�� ఆ బ�్రహ్మణ� సతయ్���ాయణవ్రతమ�ను ��ప� �ే��దను అ� మనసున సంక�ప, ��ట�
�ా�్ర ఉ��స్హమ �దుర�ాక ఎట�్ల గ���ి మర���డ� �ా్రతః �ాలమ�న ల �తయ్కృతయ్మ�
��రవర�్చ���న�ా�ై ఈ ��� తపప్క వ్రతమ�చ ��ంచవల�ను. మనసుస్న దృడమ
�శ్చ�ంచు�� ���టనక� బయల��ే��ను. ఆ��నమ�న బ�్రహణ�నక� ఎనన్డ� �ానంత ద్రవయ్
ల�ం�న��. అతడ� బంధువ�లను �ి�� భ��త్శ�దధ్ల��సతయ్���ాయణ వ్రతమ�ను ఆచ��ం�ేను.
ప్ర��వమ వలన బ�్రహ్మణ�డ� సకల దుఃఖమ�ల� ���, సకల సంపదల� �� ం����ల
సం���ిం�ెను. అ�� �దల� ప్ర�మ�సమ���ను �డ�వక సతయ్���ాయణ వ్రతమ�ను భ��త్శ��
�ేయ�చుం�ెను. ఆ �ధమ��ా �ేయ�ట వలన ఆ బ�్రహ్మణ�డ� మ��ైశ్వరయ్ వంత�డగ�ట��
సకల �ాపమ�ల నుం�� �మ�క�త్�ె అంతయ్మ�న �కష్మ�ను ��ం�ెను. ఈ వ్రత మ�చ��ం�న�
సకల దుఃఖమ�ల నుం�� �మ���త్ �� ం��న�ా��� సుఖమ��ా నుందుర�.

41

ఓ మ�నుల��ా! ఆ �ధమ��ా అ�� హ�� ��రదునక� �ె�ిపన ఈ వ్రతమ�ను ఇప�ప్డ� �
�ె��ి��. అ� సూత�ల�ార� �ె�ిప్��. మరల ఆ మ�నుల� �ా���� �ట్ల���. ఆబ�్రహ్ వలన
��వర� ఈ వ్రతమ�ను �ే�ి�� స�సత్రమ��ా �ెల�ప�మ�న సూత�ల�ార� ఇట �ెప�ప్చు��న్ర�.
మ�ల��ా! ఆ వ్రతమ� ��వ��ే �ేయబ
�
�న
� � ో �ెప�ప్చు��న్న� �ను ఒకప�పడ� ఒక
ఆబ�్రహ్మణ�డ� ఈ వ్రతమ�చ��ం చుచుం�ెను. భ��త్ �ా���ల�� బంధు, సర్వజనుల� వ�్
ఆనందమ��� వ్రతకథ �నుచుం����. ఆ సమయమ�న ఒకకట� ్టలమ�్మ��తడ� � అసక�
దప�ప్ల�� నుం��య� బ�్రహ్మణ�డ� �ేయ�చునన్ దంతయ�, ఓ మ���్మ! �ర
�ేయ�చునన్ వ్రత�? ఈ వ్రతమ� �ే�న ఏ� ఫ�తమ� వచు్చన? దయ�� స�వరమ��ా
�ెల�ప�మ� అ� �ా��ధ్ం�ెను. అప�డ� ఆ బ�్రహ్మణ�డ� ఆ బ�్రహ్మణ�డ� సతయ్��రయణ
వ్రతమ�.  వ్రతమ�ను ఆచ��ం�న సకల ����కల �ి��ధ ్ంచును. సకల�ౖశ్వరయ్మ�ల� కల�గ�
�ెల�ప�ా కట�్టలమ�్మ�ాడ� �గ�ల సంత�ిం� ��హమ� �సు�, ప్ర�ాదమ�ను గ��ం� ��జనం
�ే�ిన �ిమ్మట �ంట��� ��డ�� ���ను
కట�్టలమ�్మ��త సతయ్���ాయణ వ్రతమ� �ేయ�టక� �శ్చ�ంచు��� మర���డ� ప�ల్లల �ా
భ�జమ� ��ౖ ��ట్ట��� ఈ �
�
�నమ� ఈ ప�ల్లల� అ�్మన ధనమ� ��� సతయ్��రయణ వ్రతమ
�ే��దను అ� సంక�ప్ంచు��� పట్టనమ�ల���� బయల��ే��న అతడ� ఆ ��నమ�
ధనవంత�ల�ండ� ����� �� � అమ్మ�ా ప�ర్వమ� కంట� ��ట�్టంప� ధనమ� వ�ె్చను. అతడ� 
� , ���, �ాల�, ��ధుమనూక �దలగ�న� �సు��� �ంట���
సం���ిం� అరట�పండ�్, �ె�్క
�ే��ను. తర��ాత అతడ� తన బంధు���్రదులను ఆ�్వ� య������ా సతయ్���ాయణ వ్రతమ
��చ��ం�ెను. అవరత ప్ర��వమ� వలన అతడ� ధనమ�న, ప�త్రప��్ర�ా్లను ��ం�� �
�ాలమంతయ� సకల సుఖమ�లననుభ�ం� అంతయ్మ� సతయ్ల�కమ�న ��ం�ెన
త�్ర����య్
ఓ మ����ష
� ��ా! ఇం��క కథను �ె��ప్దను �నుడ�. ప�ర్వమ� ఉల�్కమ�ఖుడను ఒక
� ్టల
ఉం�ె�� �ాడ�. అతడ� ఇం��్రయమ�లను జ�ం�న�ాడ�. సతయ్వ్రత, అతడ� ప్ర���నమ
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�ే�ాలయమ�నక� �� వ�చు, బ�్రహ్మణ�లక� ధన�, సం��ష��ట్టచుం�ెను.
�
ఆత� ��రయ్ ��
��ందరయ్వ� మం�గ�ణమ�ల� కల��. ఆ �ా� ఇట�్ల వ్రతమ� �ేయ�చుండ'�ాధువను' ��
��ౖ�య్డ� అనంత��న ధనమ��� ఒక పడవన �ంప���� �ాయ్�ారమ�న��� ఆ మ�రగ్మ�న ��వ�చ
�ా� �ేయ�చునన్ వ్రతమ�ను చ, తన పడవను ఒడ�్డనక� పం�ిం� �ా� వద ద్క� ��� ఇట
అ����ను. ఓ �ాజ�! � �ప�ప్డ� ఆచ��ంచుచునన్ వ్రతమ�ను గ���్చ స�వరమ��ా 
�ెల�ప��ర�చు��న్ను. దయ�� ��క� �ెప�ప్మన�ా �ా� ఇట�్ల �ె��ప్న��! ప�త�్రల
�� ందుట��� ��మ� �� సతయ్���ాయణ వ్రతమ� �ేయ�చు��న్మ�. ఈ వ్రతమ� �ేయ�టవలన
�ారయ్మ�ల� �ి��ధ్ంచున� వ్రత మ�చ��ంచు ���నమ�ను �ె��ప
��ౖ�య్డ అంతయ�ను ��, �ాజ�! ��క�ను సం��నమ� ల�దు. కనుక ��ను క��� ఈ వ్రతమ�ను
ఆచ��ం� సం��నమ� బడయ�ను అ� ప���, తన �ాయ్�ారమ� ప���త్ �ేసు��� తన ��రయ్��
�ల�వ��� వ్రతమ�ను గ���ం� �ెి� , ��క� సం��నమ� క���న�� తపప్క ఈ వ్రతమ� �
చ��ంచుదున� ప్ర�జ్ఞ �ే��ను. ధర్మ ప�ాయన��� భరత్�� సు�ం�న �ల�వ� గరభ్వ� అ�
ప��యవ మస్మ�న ఒక క�మ���త్ను క��ను. ఆ ��ౖశయ్ దంపత�ల� తమ క�మ�క� 'క��వ�' అ�
� �మ�దుద్�ా ��ంచుచుం����. ఆ క��వ� �క్లపకష్ చందు్ర� వల� �
��మకరణమ� �ే�ి, అల�ర
ప్రవరధ్మ�నమగ�చుం�ెను. అప�ప్డ� �ల�వ� తన భరత్ను, ����! మంక� సం��నమ�
క���న�� సతయ్���ాయణ వ్రతమ� �ే��దన� ప్ర�జ్ఞ �ే�ి��� గ��! మనక� సం��నమ� క��
కనుక వ్రతమ�ను �ేయ�డ� ప���ను. అందులకతడ� అమ్మ� ��ాహ �ాలమ�న వ్రతమ�
�ే��దను అ� �ాయ్�ారమ�నక� పట్టణమ�నక� ����ను. ��ంత �ాలమ�నక� క��వ��� య�క
వయసుస వ�్చన��. ఒక దూతను ప�� �వ� � �� అమ�్మ��� త��న వర�������� చూ
రమ్మ �ె��ప్ను. �ాధువను ఆ ��ౖ�య్డ�ట�
్ ల �ేప�, ఆ దూత కంచన నగరమ�నక� �� �
�గయ్�ైన ఒ ��ౖశయ్ క�మ�ర�� �� �సు��� వ�ె్చను. �ాధువ� అ�న్ �ధమ�ల తన క�మ���త
త��న�ాడ� అగ�ట ��, ఆ ��శ
ౖ య్ క�మ�ర�నక� తన క�మ���త్ ��్చ ��ౖభవమ��ా ��ం��్ల �ే�
ఆ అందమ�ల� ఆ ���
ౖ య్డ� సతయ్���ాయణ వ్రతమ� �షయమ� మర�. �� సతయ్���ాయణ
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�ా్వ��� ��ౖ�య్���ౖ ��పమ� వ�ె్చను. అప�ప్డ� �ాయ్�ారమ�న బహ� �ప�ణ��ైన ఆ ��ౖ�
అల�్ల�� క��� �ాయ్�ారమ� ��త త్మ� బయల��ే�� సమ�ద్ర �రమ�నగల రతన్�ాను ప�రమ�
�� ��ను. ఆ రతన్�ాను ప�రమ�ను చంద్ర��త� అను మ��ా� ప���ా�ంచుచుం�ెను. �ాధువ
తన వ్రతమ �ేయక�ండ�ట చూ� �� సతయ్���ాయణ �ా్వ� ���ిం�న �ా�ై అత�� శ�ిం�ెను
���� ��ర�ణ���న కట�న దుఃఖమ�ల� కల�గ��ాక అ� శ�ిం�ెను. ఆ �ా�్ర ��ందర� � ొంగల�
�ా��ా�� ధ���ారమ� ��ంత ధనమ�ను అపహ��ం� ఆ వరత ్క�ల� ఉనన్ ��ట��� �ేర�����
�ాజభట�ల� ఆ �ొ ంగలను పట�్ట��నుటక నల�మ�లల ��త�క�చూ తమ దగగ ్రక� వచు్చచుడ�
చూ� ఆ �ొ ంగల� ధనమ�ను ఆ వరత ్క�ల �ెంత వద �ా���� ���. �ాజభట�ల� ధనమ� అక్కడ
ౖ య్ల� � ొంగల� �శ్చ�ం� �ా� కట�్ట �ా�కడక� ���� ����. భట�ల�
య�ండ�ట చూ� ఆ ���
�ా�ను చూ� "ప్రభ�! ధనమ��� గ���ర�లను బట�్ �సు��� వ�్చ��. �����ం� త��న �క
���ంప�డ�"అ� �నన్�ం���. �ా� ఏ�య �����ంపక ���� �సు���
�� � �ా�ాగృహమ�న ఉంచుడ� అ� ఆజ�్ఞ�ిం�ెను.భట�ల� ��ౖ�య్లను �సు��� ��
�ా�ాగృహమ�న బం��ం���.
�ారందర� అట�
్ ల దు�ంచుచుండ�ా తన క�మ���త్నచూ� అల�్ల��! చూచుచుండ�ా�� ��వ�� గ�
మ����ట�� గ�� ఇ�� అంతయ� సతయ్���ాయణ �ా్వ� మహతయ్మ� అ� తలచు��ను
క�మ���త్న ��గ�ంచు��� �ల�ింప�ా��ను. కల�వ� తన భరత ్ చ�� �వ�ట చూ, అత�
�ాదుక�లను ������ �ాట��� సహగమనమ� �ేయ�టక� �ిదధ ్ప�ెను. ��ౖ�య్డ� అ�� చూ
దు�ంచుచూ ఇదంతయ� సతయ్���ాయ �ా్వ� మ�తయ్మ��, ��ర��ాద� �శ్చ�ంచు���
అందరను �ిల� తన అ��ా్రయమ� �ె�ి �ా్వ��� సష్టం�ా నమ�ా్కరమ� ే�ి 
�
��డ�����
అంత సతయ్���ాయణ�ా్వ� ��ౖ�య్� ��ౖ కర�ణ వ��ం� ఓ ��ౖష�య్��! � క�మ���త్ �� ప్
భ��మప్క�మ్డ భరత్ను చూచుటక� వ�్చన��. ఆ�� ఇంట�� � ��� ప్ర�ాదమ� �సు��� వ
అంతయ� �భమగ�న� �ె��ప్ను. ఆ �ధమ��ా ఆ�ాశమ�నుం�� �నబ��న మ�టల� ��
�ాల�వ� ��ంట�� �ంట��� �� � �ా్వ� ప్ర�ాదమ��ీ్వక��ం� వ�ె్చను. ఆ�� ����� స
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�రమ�నక� వచు్చస��� తనభర
�
��వ�� గ�డ ���
ౖ � �ే� య�ం�ెను. అ�� చూ� అందరను ��ల
ఆనం��ం���. అప�ప్డ� కల�వ ౯ఇ తం��్ర� చూ� తన�� ఇంకను ఆలసయ్��ల ఇంట��� ��వ�ద
రమ్మ��ను. అప��� ��ౖష�డ� బంధు���్రదుల�� కల�ి అక్కడ�� సతయ్���ాయణ �ా్వ� 
ఆచ��ం�, �ిమ్మట సుఖమ�ా ఇల�్ల �ెర�����ను. తర��ాత్��ష
ౖ �డ� బ్ర��� య�నన్ంత �ాల
��ర్ణ� ��� యందున, ర�సంక�మణ ��నమందును �ి సతయ్���ాయణ �ా్వ� వ్రతమ� �ేయ
బ్ర��� య�నన్ంత �ాలమ� సకల సుఖమ�ల� అనుభ�ం� అంతయ్మ�న సతయ్ల�క �� ం�ెను.
పంచ���య్య
సూతమ�మ�� మరల� �ట�
్ ల �ెపప్�ొడ��ను. ఓ మ��మ � ద్�ల��ా! మ���క కథ �ె��ప్ద �ను
ప�ర్వమ త�ంగధ్వ�డ� అను �ా� ప్రజలను కనన్ �డ్డలవల� చూచు��నుచు �ాజయ్�ా
�ేయ�చుం�ెను. ఆ త�ంగధ్వ�డ� ఒక��డ� అరణయ్మ�నక� ��� అ��క జంత�వ�లను సంహ��ం
ఇంట��� వచు్చచ మ�రగ ్మ�ల� ఒక మ���డ� �ట�్ట ��ంద 
��ల్లల� బంధువ�ల�� క�డ����న �ా�ె
�
వ్రతమ �ేయచుండ�ట చూ�య� మ���ార్వమ�� �ా్వ��� నమ�ా్కరమ� �ేయక ప్ర�ాద
�ీ్వక��ంచ ��డ��� ��ను. తర��ాత ��ల్ లల� ప్ర�ాదమ��ె�్చ �ా� మ�ందర య�ం� మ
ప�జ�స్థలమ�నక �� � అందరను భ��త్�� ప్ర�ాదమ� భ��ం���. �ా� ఆ ప్దమ�ను
భ��ంపక�� తన నగరమ�నక� ��డ��� ��ను. అందులక� సతయ్���ాయణ�ా్వ��� �ా���
ఆగ�హమ� క���, ���వలన �ా��క్ నూర�గ్ర� క�మ�ర�ల� చ�� ����. సకల సంపదల�
హ��ం�ెను. క�మమ��ా ద��ద్రమ� సంభ�ం�ెను తర��ాత అ��క కష్టమ�ల� సం�ా్ర�ిత్ం�ె
�ా� తనల� ���ట్ లను����ను.ఆ�! ��ల్ లల� ��్చ��ర� �చమ��ా ���ం� �ా్వ� ప్ర�ాద
� ����ట�్ట � క���న��
బ��ంపక �రస్క��ం���. అందు�ే సతయ్�ేవ�నక� ����ౖ ఆగ�హమ� క�� 
ఆల��ంచు��� ��ంట�� �� � ఆ ��ల్ లల �ెంతక� � �� భ��త్ శ�దధ్ల�� సతయ్���ాయణ �ా్వ
వ్రతమ� ఆచ��ం�ెను. ిదప
�
ఆ �ా� మరల� ధనవంత��ై సకల కష్టమ�ల నుం� �మ���త్� � �ం��
ప�త్రవంత��ై బ్ర��� య�నన �ాలమ� సుఖమ��ా ఉం�� అంతయ్మ� సతయ్ల�కమ�నక� � ���ను
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మ�ప్ర��వ��� ఈ వ్రతమ�ను భ��త్శ�దధ్ల�� ఎవర� ఆచ��ంత��� ఎవర� ఈ కథ భ��త్ ��  �మ�
�ార� సకల సంపదల� �� ం��న�ా��� సుఖమ��ా నండూర�. ద��దు్రడ ధనవంత�డగ�ను. బంధనమ�
�� ం��న�ాడ� �మ���త్� � �ందును. భయగ�సుత్నక� భయమ� ��లగ�ను. సకల అ�ష్టమ�
�� ం��న�ా��� అంతయ్మ�న సతయ్ల�కమ�నక� ��వ�దుర�. కనుక సతయ్���ాయణ వ్ర
�ేయవల�ిన ఆవశయ్కమ�న, వ్ర ���నమ�ను, ఆ వ్రతమ�

�క్క మహతయ్మ�ను అందువ

ల�ంచు ఫ�తమ�ను �వ��ం�ెను. క�య�గమ�న సతయ్���ాయణ వ్రత ప్రతయ్కష్ ఫలప్రద���
��ందర� సతయ్���ాయణ� డ�య, ��ందర� సతయ్�ేవ�డ�య �ి�చు��నుచు��న్ర�. స��తను�ైన
హ�� క�య�గమ�న అ��క అవ��ర ర�పమ�ల� ధ��ం� భక�త్లన �ా�ాడ�ను. �ా�� ����్కల�
�ర�్చచుండ�ను. వ్రతమ� �ేయ�టక� శ��త్ ల�క�నన్ను ఎవ��� వ్రతమ�ను �ేయ�చుండ�ా
చూ�ననూ, భ��త్ శ�దధ్ల�� కథ �నన, సతయ్�ేవ�� అనుగ�హమ�వల సకల కష్టమ�ల�
��ల���� వ�ను. సకల సంపదల� కల�గ�ను.
ఇ� �� �ా్కం�ే ���ాఖం�ే సతయ్���ాయణ వ్రత క�� సమ�పత ్
ప�నఃప�జ - ప�నః �ా్ర����య�మయ- �� సతయ్���ాయణ మ���ద్శయ్ �� సతయ్���ాయణ  �ీ్రతయ్రధ
�� సతయ్���ాయణ �ా్వ��� నమః ప�నః ప�జ�ం క���, �� సతయ్��రయ �ా్వ��� నమః
��య్య�, ఆ�ాహయ��, రతన్�ిం�సనం సమరప్య, �ాదయః �ాదయ్ం సమరప్య,
హసత ్� అర్ఘ సమరప్య�, �ాన్పయ�, �దధ ్చమ�యం సమరప్య, వసత �య�గ్
్
సమరప్య�, యజ�్ఞప�తం సమరప్య, ��వయ్ �� చందనం సమరప్య, అకష్��
సమరప్య�, �����ధ ప��ాప్ణ� ప�జయ�, ఓం ��శ�ాయ నమః .... దూపమ� ఘ��పయ��,
��పం దర్శయ�� ధూ ���ానంతరం ఆచమ�యం సమరప్య��
��ౖ��దయ్ - ఓం భ�ర�భ్వసుస్వః .......... ప్ర��దయ�త్. సతయ్ంత్వ��త్న ప���ి
సతయ్���ాయణ�ా్వ� నమః అమృతమసుత్ అమృ�� పసత్��ణమ�
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