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!"#$% మ, '(స#$% మ '(స#జ  

 

ఆ1ఢ 3ద5  6ర% 8 9: ;<ల> 9?! +@A?A +భCంCన'", 

అ1E దశ GHణ JHKత, పN OP నతN యకరS  అTన '(సమహ$V J #WంCన 

బN హKతY Z[5  క?!>.  

#*+,నం\ ]N తS  పంచ> _8`ద ప"OS "  <J`ద aయ(ం ;OS " 

ఆ aయ(ం `ద bN  దcde$S /bN  మ9fHయgh iద? ఈ9k lల నhm 

noడq పN Z[5  lంCన bN  bN  bN  చందN rఖtందN సరసYu మvOY8 '$ పరంపర 

వరx JమKlయ? అమ$y ఆ JమKlయల \z సమంతN ంA ఆ{ 

!"e"S ల> ఆ'హన mOS ".  అ|: '" తమతమ }~(ల� వCy 

#జలం�]ం�".  

#జ స��S  అ{(క ఆ aయ(ం భxS ? త� �h�: ��xJ��� తమ తమ 

ఇళ�\�  \J   aయ(ం డ��\ భదN పర�]ం�".  అం�కJ #జx వmy'" 

3భN �ౖ న �! mZన aయ(ం తప�Jస$A త\ �h�: ��y�'�  

1.aయ(ం, ]తS  వస� ం ల�K Cvf?  3భ సందH�\�  ల�Kn+J 

ఆvYJ�S  ఉండడం మనx �?�  

2.JమKప�� l>కA ఇmyప��  అ+ lర(Z[5  �COS T  

అం�వలన aయ(ం JమKప�� ఉంచడం ల�Kక��ం �COS T. 

 

       '(�ల '$ జనK[నం ��న మ>~(లం  తప�xం¡ ఒక £� కం ¤¥S ". 

“న§�S ¨ '(స +©ల ªn5   G�� ర+ం<యత  పతN  qతN  

«నతY{ @రత �ౖ ల #ర% : పN జY��  *¬ నమయ పN పః” 
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! చం$%ఖ'ం$సరస*+ మ-.*/ 01  

21మండలం  

! 56ద89:;<  ! మ=>?యAB  

! CహE (! CహE పంచకం)  

! సనక  

మహ;I  

! సనంద  

మహ;I  

! సనJKLర  

మహ;I  

! సనMNOP  

మహ;I  

! వRషT మహ;I  

! శV< మహ;I  

! ప?శర మహ;I  

!  కృషXYZ*[య\B  - 0]MB (! 0]స పంచకం )  

! ^క మహ;I 

! _డ[`a1]b  

! cdంద భగవPg`a1]b 

! శంకరభగవPg`a1]b (! శంకర పంచకం)  

! పదE[`a1]b ! హ.<మలha1]b  ! iటha1]b  ! M'శ*?a1]b  

! kbB 

(ఋm)   

!  nశం[య\B 

(యop) 

!  q/r  
(.మ)  

! MమంJB  

(అధర*ణ)  
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!"మండల�'హన +° 

 

గd9ం Y గణపuగ² ...... bN  మvగd°పత« నమః  

పN ³n´ సరసYu ...... bN  మvసరసY¨(నమః  

!"బN హK !"$Y~% µ..... bN  !"¶(నమః  

 

అప+తN ః ప+�N ' సHYవOP ంగ��9 యఃసKt· Gండ¸l�² 

స�v(భ(ంతర3¹Cః  

 

ఆచమ(: 

ఓం »శ'య OYvః, ఓం 9Hయdయ OYvః, ఓం �ధ'య OYvః 

½+ం<య నమః, +ష% ; నమః, మ¿�ద9య నమః, uN +కN �య నమః, 

'మ9య నమః, bN ధHయ నమః, హృÁ»©య నమః, పదK9@య నమః, 

<§దHయ నమః, సంకరV dయ నమః, '�n'య నమః, పN �(�fయ 

నమః, అJ"<Â య నమః, G"ÃతS �య నమః, అÄ�*య నమః, 

9రZంvయ నమః, అ�( య నమః, ఉÅం<N య నమః, హర« నమః, bN  

కృ1% య నమః, bN కృష%  పరబN హKÆ నమః  

 

_�Çyటన : 

ఉuS షE ంÉ _త�©Ç: ఏ¨ _8 @రl: ఏ 1మ+�ËనబN హKకరK 

స�రÌ మం N Jf చ�oÍ అ�త? తలÎౖ  >ంC �>క ;�]'�.  
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¥N d{మం:  

ఓం _ః, ఓం Ïవః, ఓÐ �వః, ఓం మvః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓÐ సత(ం, ఓం 

తతÑ+ÉరYtణ(ం భ�Ò nవస( ÓమÔ °ÕÕనః పN Öద{·|, |ఓ� 

×Ø(�రÙమృతం బN హK_"�వ�Ñవ�²  

 

మమ ఉ¥తS  సమసP  �$త�య <YH bN  పరÚశYర ÛN త(రP ²  3Ì  £భq 

ÜÝtS  bN  మv +Ã% HÞß య, పN వరS �నస(, అద( బN హKణః, [Y�య పHt5 , 

àYతవHహకá�, �ౖ వసYతమనYనS t, క�âã, పN ధమ¥n, జంäYÅ, భరతవtV , 

భరతఖంå , Ú�µ దcణ [A�ã bN  æౖ లస( ఈ©న( [à, కృ1%  ½<వ¸ Gణ( 

న ¥N ॓ �t, గంA l;è( మధ( పN nr, bN  lమ� సÚత ఏకÚé శYర OY8 

nవ  సJf,q, అZKê వరS �న '(వహ$క ÇనÂ ë �qన పN భ'[ షìE  

సంవతÑర మ,(dం .... ...సంవతÑt , ఉతS HయÆ  íN షK "î , ఆ1ఢ 3ద5  

6ర% 8 3భ uï , 'సరః 'సర�S  ____'సt  ____ 3భ న�N̈ , .....3భ 

Õã, ....3భ కరÆ, ఏవం!ణ+ðషణ +}©E {² 3భ uï bN �ê 

bN మతః____ ½�N ద�వస(,  ___9మËయస( ధరKప�f సÚతస(  సxñంబస( 

సప$'రసÚతస(,   సరY భlS 9² సః xñం�d²  òమ, óô ర(, +జయ, 

అభయ, ఆâH�గ( ఐశYH(öవృద(ర5 ² , దHKర5  lమ§� చÉ$Yధ ఫల 

G"1ర5  Zద(రP ², వtV  వtV  పN âకS    bN  '(స #$% మ మvపరYø Gణ([వà 

¥N తఃlల సమ« '(O#*ంతరÒ త  bN  !"మండల�'హనం  క$ð(   

 

క�©Hధన 
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కలశస( Üù +~% ః కంú "దN ః స�}N తః     

eá తతN Zû � బN హK మË( �తృగdః Zû  ః| 

xüÉ OగHసÑtY  సపS Y¥ వ�ంధH| 

ఋãYþథయ�tYద OÑమ;þ హ(థరYణః|| 

అం!ౖ శy సÔ సÑtY కల©ంª స�}N  ః| 

 

గంãచ యÜq కృð%  ½<వ$ సరసYu| 

నరKn Z>5  l;$ జáZKê సJf°ం x"|| 

 

ఇ|: గణపu #జ  m{� 

 

ÎదÂ పంచ "డoA పరC, Îౖ న aయ(ం ;Z, bN  !"మండలం  కN మం\ 

#�ంCన +ధంA ++ధ nవ   మ$$ !"e"S ల OP నÜల వదÂ   

JమKlయల \Jz  ఈ zN ం[ మంతN Üల�  ఆ'హనం ¤{(� 

 

,(నం 

స<}వ సమHం@² శంకHÇర( మధ(�ం 

అసK<Çర( పర(ంతం వంn !" పరంపHం  

 

9Hయణo పదKÏవం, వ}షE ం, శzS ంచ, తÉ�తN  పHశరంచ,  

'(సం, 3కం, %డ¥దం, మvంతం ½+ంద ÕíనÂ ë, మ,స( }ష(ం 
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1. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం bN   

Ú,దcde$S  �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

అ*' న u8Hంధస( *' 9ంజన శలl{  

చ(")K�తం«న తóౖ K bN  !ర;నమః    

 

దcd e$S  ÙS తN ² 

వట+ట� స`Å _8@ã Jషణ% ం  సకలÜJ జ99ం 

*' న< ర�H·  

uN Ïవన !"`శం దcde$S  +ౖ వం  జనన మరణ �ఃఖm,ద ద�ం 

న�8  

,(నం 

-న'(.( పN కkత పరబN హK తతYం â'నం  

వ$V 1û ం¨ వసదృì గ/ౖ Hవృతం బN హKJ01 ః |	 
ఆÇt(ందN ం కరక�త C>KదN �నందe$S ం 

OYతKHమం Ü[తవదనం దcde$S  `å || 

!" (2 భ;· �2 మంతN  (2 <$దN 'ê  

!"మంతN  దYయ (2 èరవం నరకంవN 3· 

 

ÙS తN ² 

+శYం దర�ణ దృశ(�న నగ¸ Éల(ం J*ంతరÒ తం 

పశ(9fతKJ  �య{  బÔ$45�తం  య6  JదN { | 

యOÑ7É8"¨  పN 9ధసమ«  OY KనÚ'దYయం 
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తóౖ K   bN !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 1 || 

 

:జO(ంత$'ంx� జగ[దం  ¥N జ' $Yకల�ం Gనః  

�{ క��త nశlలకల9 �ౖ CతN (C�N కృత² | 

�{´వ  +జృంభయ  త(� మvÕíవ యః àYచ,{ 

తóౖ K  bN !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 2 || 

 

యóౖ (వ �;రణం స<తKక  సత8��రP కం  @స¨ 

O7·  తతYమ<u   ;దవచO  Õ9ధయ (}N  ê | 

య Ñ7త8రd· భ;నfGనHవృuS µ భ'ం¶Jï   

తóౖ K bN !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 3 || 

 

99C,దN  ఘ>దర ZP త మvప పN @@సYరం 

*' నం యస( É చ(H[కరణ <YH బÔః స�ంద¨ | 

*9`u తÚవ @ంత  మ>@¨(త·  సమసS ం  జగ· 

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 4 || 

 

nహం ¥N ణమÛం[N {ణ(� చ�ం ª[5 ం చ ?న(ం +�ః 

<�  ��ంధ జ@ప�సS Yహ8u @N ం   భృశం '[నః | 

�{శzS  +�సక��త  మv'(§హ సంv$Æ 

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 5 || 
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HAగN సS  ['కtం� సదృ£ �{ స�Ç,ద9· 

స9KతN ః కర³ప సంహరణ� Õஉ_ÉÑ~పS ః G�ê | 

¥N గOYపÑ8u  పN ¶దసమ« యః పN త(ö*' య¨ 

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 6 || 

 

��([షY� *గN <[~ త6 సHYసY  వOP సY� 

'(వృ S  సY> వరS �న మహ8త(ంతః �;రంతం స< | 

OY Kనం పN కBక�u భజ ం Õ భదN { ÜదN {  

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 7 || 

 

+శYం పశ(u lర(lరణత{ సYOY8  సంబంధతః 

}ష(Çర(త{  తCౖ వ �తృG N <(తK9 Ìదతః | 

సYÅf *గN u ' య ఏష G"Ã �{ ప$@N 8తః 

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 8 || 

 

_రం @ంస(J\న\oబర  మహHfD  Ô�ం3ః G�ê 

ఇ (@u చHచHతKక8దం యóౖ (వ eరS (షE క² | 

9న(u8ంచన +ద(¨ +మృశ ం యOK·  పరOK[Y¶:   

తóౖ K bN  !"eరS « నమ ఇదం bN  దcdeరS « || 9 || 

 

సHYతK తY8u �;Bకృత 8దం యOKదÜìKê  సS ; 

¨9స(    శN వdతS దరP    మన9 <5 (9చy  సంEరS 9· | 
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సHYతKతY  మv+_u   సÔతం  O(శYరతYం సYతః 

Zn5 (  తÉ�నరషE , ప$ణతం¤ౖ శYర( మ'(హత² || 10 ||  

2. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం bN  

మ9fHయణ�'హ{8 OP ప{8 #జ{8  

9Hయ³పషJ· 

 

ఓం అథ G"Ã హ�ౖ  9Hయ³lమయత పN *ః సృ3«u| 

9Hయd �ë³ *య¨| మనఃసtYJÂ ë{ø చ| ఖం 'â�ß (uHపః 

పృF´ +శYస( ,$G|  9HయdH బN vK *య¨| 9HయdH "þN  

*య¨| 9Hయd[IÂ ë *య¨| 9Hయdత�ë*పతయ : పN *యqS | 

9Hయd <Yద©[ (ః "<N వసవసÑHYøచ ఛ9Â !ంZ| 

9Hయdnవ సÜత�ద(qS | 9HయÆ పN వరS qS | 9HయÆ పN KయqS || 

 

ఓ²| అథ J�( 9Hయణః|  బN vK 9Hయణః|  }వశy 9Hయణః| 3కN శy 

9Hయణః|  <('పృFL( చ 9Hయణః|  lలశy 9Hయణః|   [శశy 

9Hయణః| ఊరP Yశy9Hయణః|  అధశy9Hయణః|  

అనS ర�Ôశy9Hయణః| 9Hయణ ఏ;దగం సరY²|  య5�తం 

యశyభవ(²|  Jష8ళం� Jరఙ' I J$Yక\� JH.(తః| 3þ5  nవ ఏ� 

9Hయణః|  న [Y�ÕZS  క}y·| య ఏవం ;ద| స+~% tవభవu 

స+~% tవభవu|| 
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ఓ8త(ãN '(హt· |  నమ ఇuప©y·| 9Hయణ«É( ప$1E ·| 

8¨(l�ర²| నమ ఇunYఅ�t | 9Hయణ«u పంÇ�Hø| 

ఏత+ౖ Y9రయd1(1E �ర² పద²| Õహ�ౖ  9రయd1(1E �ర² 

పదమË(u| అనపªé వ సÑరY�â tu +నÂ ¨ ¥N జపత(!²| 

HయÙ�ష² %పత(²| త�మృతతYమ3f¨|  త�మృతతYమ3fత ఇu 

«వం;ద || 

 

పN త(AననÂ ం బN హKG"షం పN ణవసYNపం| అlర ఉlర మlర ఇu  

 qక, సమభరతS nతþ8u| యÜlS YÜచ(¨ ÕíజనK 

సంOరబన5 9·| ఓ² న§ 9Hయd«u మం�N ¥Oకః| 

�ౖ xంఠÏవన\కంగ8ష(u| త[ద² పరంGండ¸కం +*' నఘన²| 

తOKతS [<వ9KతN ²| బN హK³(nవE G�N  బN హKP(  మ¿�దI²|  

సరY_తసP Úక² 9రయణం|  lరణNపమlరపరబN QKం || 

 

ఏతధరY }�ÕÓ¨| ¥N తరÓ{I HuN కృతం ¥¥ం9శయu|  

OయమÓ{I [వసకృతం ¥¥ం9శయu| 

ధ(JÂ న�[త(öÜRÓ{నః | పంచమv¥త�¥తlత�ëÜచ(¨ | 

సరY;ద ¥HయణGణ(ం లభ¨ | 9Hయణ Oâజ(మ'×fu|  

bN మ9fHయణ Oâజ(మ'×fu|  

య ఏవం ;ద ఇÉ(పJష·|| 
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ఓ² న§ 9Hయdయ +దKS '�n'య ÓమT 

తIf+~% ఃపN Öద{· 

3.  OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

బN హK�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

bN బN హKకవచ² 

ఓం bN బN హKÆ నమః । 

కవచం శృg ÇరYVÒ  జగనKఙÒ ల9మక² । 

పఠ9<5 రdద(స( బN హKØ'  *య¨ ¿é వ² ॥ ౧॥ 

  

పర� K }రః ¥É హృదయం పరÚశYరః । 

కణû ం ¥É జగ �   వదనం సరYదృ2YÏః ॥ ౨॥ 

 

కè Ú ¥É +©Y K ¥Z ర�É CనKయః । 

సHYఙÒ ం సరY< ¥É పరబN హK స9తన² ॥ ౩॥ 

 

bN జగనKఙÒ లO(స( కవచస( స<}వః । 

ఋìశ,IÂ ఽ>~E au పరబN హK చ nవ  ॥ ౪॥ 

 

చÉరYరÒ ఫ�'Î^ ( +JÕగః పN E$S తః । 

యః పúద�ëహKకవచం ఋì9(సGరఃసర² ॥ ౫॥ 

 

స బN హK*' న�Oద( O7ద�ëహKమÕ భ;· । 
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_tß  +�ఖ( !klం సYర% OP ం ,H«ద([ ॥ ౬॥ 

 

కÆû  ' దcÆ �a సరYZ5 శY� భ;· । 

ఇ¨(త· పరమం బN హKకవచం ¨ పN l}త² ॥ ౭॥ 

 

ద<(· �N {య }1(య !"భlS య Óమ¨ । 

పc Y ÙS తN కవచం పN ణÚ ÑధlగN Gః ॥ ౮॥ 

 

ఓం నమàS  పరమం బN హK నమàS  పర�తKq । 

J"Ò dయ నమ�S భ(ం స5é ¥య న§ నమః ॥ ౯॥ 

 

ఓం bN బN హKÆ నమః ।  ఓం bN బN హKÆ నమః । ఓం bN బN హKÆ నమః । 

 

4. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

సనక మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8  

5. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

సనంద మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

6. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

సనÉ8�రమహ$V  �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

7. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

సన�Ñ* మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 
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8. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

వZషû  మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

9. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  శzS  

మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

10. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN  

పHశర మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

11. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

కృష% +ౖ Y¥యనమహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

'(సం వZషû  న¥S రం శ»S ః 6తN మకలKష² |  

పHశHతKజం వంn 3క తం త×J°²| 

 

'(Oయ +~%  N¥య '(సN¥య +ష% ; |  

న§ �ౖ  బN హKJధ« 'Z1û య న§ నమః| 

 

అచÉరYదI బN vK [Y�A రప�హ$ః  

అfల\చన శ¹oÏ: భగ'ê �దHయణః 

 

న§�S ¨ '(స +©ల ªn5   G�� ర+ం<యత  పతN  qతN   

«నతY{ @రత �ౖ ల #ర% : పN జY��  *¬ నమయ పN పః   
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12. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

�ౖ శం¥యనమహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

13. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

Îౖ లమహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

14. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

gౖ 8)మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

15. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

�మంత మహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

16. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

3కమహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

17. OంఙÒ ²,  Oâధం, స'హనం, సశzS  , ప�fGతN  ప$'ర సÚతం  bN   

Îౖ లమహ$V �'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

18. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  

%డ¥<Çర(�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

19. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  ½+ంద 

భగవ �<Çర(�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

20. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  bN  bN  

శంకరభగవ �<Çర(�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

శృu సKృu GHd9ం ఆలయం క"dలయం  
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న�8 భగవ· ¥ద శంకరం \క శంకరం 

 

bN  శంకHÇర(మ,స(  పదK¥దంచ హOS మలకంచ }ష(ంతం  

�టకం '$S క  lరమ9( నసK�Ò Nê  సంతత�న�ZK  

 

శంకరం శంకHÇర(ం »శవం �దHయణం  

�తN @ష(కృî వంn  భగవంî Gనః Gనః 

 

�ౖ �Oచల మధ(సP ం l8 hషE <యక²  

బN vK[¥N రP 9¥N పS [వ(�>ష+గN హ²  

 

భlS >గN హ/ౖ lనS  ©నS  OYనS  సÜజß Yల²  

సంయజ' ం  సంయ`9Â ëdం OరYiమం జగ�Ò "²  

 

zఙ8¸_తభ�^ నః పఙ8*త+£షణ²  

,({8 శఙ8HÇర(ం సరY\�ౖ కశఙ8ర²  

 

�టlషE కం 

+[ jల©స� �,జలË మÔ�పJష· కF రP JË  

హృద« కల« +మలం చరణం భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౧ || 
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క"dవ"dలయ ¥లయ �ం భవOగర�ఃఖ+5నహృద² | 

రచ{jలదర¹నతతS Y+దం భవ శంకర n}క Ú శరణ² ||- 2 || 

 

భవ  జన  �Ô  భ+  Jజ9ధ+Çరణ Ç"మ¨ | 

కల«శYరkవ+;క+దం భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౩ || 

 

భవ ఏవ భ'Ju Ú JతHం సమ*యత mతZ lÉz  | 

మమ 'రయ §హమvజల°ం భవ శంకర n}క Ú శరణం || ౪ || 

 

�కృ¨ఽ°కృ¨ బA, భవ� భ+  సమదర¹న�లస  | 

అuన8మం ప$¥లయ �ం భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౫ || 

 

జగ�మ+Éం క� కృతÕ +చరంu మvమహసశ,లతః | 

అÔ�ం3$'తN  +@Z !� భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౬ || 

 

!"Gంగవ Gంగవ»తన ¨ సమ మయ ం నÔ �ఽ� �Óః | 

శరdగతవతÑల తతS YJË భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౭ || 

 

+[  న మ{ +శ+ౖ కక� న చ zంచన lంచనమZS  !� | 

�é తÚవ +ËÔ కృ¥ం సహ*ం భవ శంకర n}క Ú శరణ² || ౮ || 
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21. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  

పదK¥<Çర(�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

22. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  �టlÇర(�'హ{8 

OP ప{8 #జ{8 

23. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం    bN  

�tశYHÇర(�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

24. OంఙÒ ²,  సశzS , స}ష( ప$'ర సÚతం     bN  చందN rఖtందN సరసYu 

మvOY8�'హ{8 OP ప{8 #జ{8 

ZKత Ø( Ñf ´C: }}రయÉ Ú  పమjలం  

దృ£$Â వ(ం �C$YదధÉ  త§ 9శమJశం  

వÖ<N �v� జనయÉ స<నంద మÉలం   

త×etS  OÑ7· యuxలప¨ r¹ఖర!� 

 

©ం కృuం Ôతవచః ప$@ష�ణం  

గంhర @వమÉలం +W $షట8²  

n´పదదYయ స�"హ\ల  భృంగం   

bN చందN rఖరయ�ందN  మహంన�8 

 

వÖ-నం Çద(ం తద> బAm @షణ మ�   

పN lమం +ౖ 'నం Jలయగమనం OYతKJరu  

సYE« 'న(ZKê Jరవ° ద{ Oమ(రÔ    
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+CతN ం మq(హం యuxలప¨ ryìE తమQ 

 

�ౖ �N ²  భజ jల హృH gౖ �N ² ఆతKవnవ పHన�పశ(త  

âద5 ం త(జత, స�H5 ² త(జత, త(జత పtషY  కN మ�కN మణం  

జన) పృ5 Y  lమదnàS  జన� nవః సకల ద{�:  

<మ(త, దతS , దయధYం జన ః  rN Õ _{·, సకలజ99². 

 

తదనంతరం మండల అ'Ôత nవతలx, ఋ~లx Ã@ÙపÇర #జ 

¤{(� 

 

భ; భ; న  ||  ¥దÕః  ¥ద(ం సమర�{8  

అu భ; భ;సY�ం   ||  హసS Õః అరo (ం సమర�{8 

భ4ద�'యనమః ||   Üù ఆచమ)యం సమర�{8  

'మn'యనమః  ||  Ofనం సమర�{8 

3(1û యనమః  ||  వస� âగK² సమర�{8  

rN 1û యనమః || యØ' ప´తం  సమర�{8  

"దN {నమః || +_u² సమర�{8  

l�యనమః  ||   bN గంధం సమర�{8  

కల+కరdయనమః || అ� ం  సమర�{8  
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జగ�Ò " bN  bN  bN  శంకHÇర( OY8 '$ అÃE తS రశత9�వ�   

1. bN శఙ8HÇర(వH(య నమః 

2. బN vKననÂ పN <యlయ నమః 

3. అ*' నu8H[ (య నమః 

4. �*' 9Ü�°చనÂ ëమà నమః 

5. వH% శN మపN u1û N̈  నమః 

6. bN మ¨ నమః 

7. ÜzS పN <యlయ నమః 

8. }Ã(పnశJర య నమః 

9. భlS hషE పN <యlయ నమః 

10. ��KతతS Yరహస(*' య నమః 

11. lH(lర(పN 9ధlయ నమః 

12. *' నÜ<N pyతకHయ నమః 

13. }ష(హృ S పvరlయ నమః 

14. ప$'N *శN §ద5 t�  నమః 

15. సరYతన� సYతన� °« నమః 

16. అ+ౖ YతOP ప9ÇH(య నమః 

17. O7చ,ఙ8రNపధృ¨ నమః 

18. షణKతOP ప9ÇH(య నమః 

19. తN q�రÒ పN lశlయ నమః 

20. ;ద;<నS తతS Y*' య నమః 

21. �HY[మతఖణr 9య నమః 
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22. �ౖ Hగ(Jర య నమః 

23. ©9S య నమః 

24. సంOHర% వ రlయ నమః 

25. పN సనfవద9§�*య నమః 

26. పర�రP పN lశlయ నమః 

27. GHణసKృuOర*' య నమః 

28. Jత(తృ¥S య నమః 

29. మహ¨ నమః 

30. 3చ« నమః 

31. J (న9Â య నమః 

32. JHత*8య నమః 

33. Jఃస*Ò య నమః 

34. JరK�తKlయ నమః 

35. JరK�య నమః 

36. Jరహ*8Hయ నమః 

37. +శYవనÂ (ప<Ü�*య నమః 

38. సతS YపN ,9య నమః 

39. స<�'య నమః 

40. స*s (�త!³జY�య నమః 

41. అనnయ నమః 

42. Oరహృద{య నమః 

43. �°« నమః 
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44. OరసYతపN <య నమః 

45. స (తKq నమః 

46. Gణ(b�య నమః 

47. Oఙs (Õగ+చ�dయ నమః 

48. త×Hశ« నమః 

49. మv¨జà నమః 

50. !ణతN య+@గ+n నమః 

51. క�nfయ నమః 

52. lలకరK*' య నమః 

53. త§!ణJ'రlయ నమః 

54. భగవ¨ నమః 

55. @ర�3 N̈  నమః 

56. ©ర<vYనపør  య నమః 

57. ధHKధరK+@గ*' య నమః 

58. ల�(ÌదపN దర¹lయ నమః 

59. 9దa>Â క�ö*' య నమః 

60. Õ2హృత�దK@స8Hయ నమః 

61. అ�JÂ ëయ*' నJధ« నమః 

62. J (Jత(+;కవ¨ నమః 

63. C<న9Â య నమః 

64. CనK{తKq నమః 

65. పరlయపN ;శకృ¨ నమః 
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66. అ�>షచ$ N t(య నమః 

67. òమ<Tq నమః 

68. ��కHయ నమః 

69. భ'(య నమః 

70. భదN పN <య నమః 

71. _$మÔÚf నమః 

72. +శYరఞß lయ నమః 

73. సYపN l©య నమః 

74. స<,Hయ నమః 

75. +శYబన5 ; నమః 

76. 3¶ద{య నమః 

77. +©లEరS « నమః 

78. 'í©య నమః 

79. సరY\కÔ�ÉÑlయ నమః 

80. �ౖ �స{ N స��ëపS చనÂ ë-�పN #జlయ నమః 

81. lvy(ం bN చకN H*ఖ(యన� OP పనc య నమః 

82. bN చlN తKక టఙ8�ì ��మIర6య నమః 

83. bN బN హK��N పJష<�1([గN నP కల�lయ నమః 

84. చÉ$Â కyÉH�fయ పN u1û N̈  నమః 

85. మvమత« నమః 

86. [YసపS uమ�m, N̈  నమః 

87. సరY[2YజయపN భ; నమః 
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88. l1యవసIÅ య నమః 

89. భÙK55 �త+గN vయ నమః 

90. *' 9తK�ౖ కదdr t(య నమః 

91. కమణr ?లసత8Hయ నమః 

92. !"_మణr �ÇH(య నమః 

93. భగవ �దసంజ' lయ నమః 

94. '(ససనÂ ర¹నÛN  య నమః 

95. ఓ² ఋష(శృఙÒ GtశYHయ నమః 

96. wనÂ ర(లహ¸Üఖ(బAÙS తN +,యlయ నమః 

97. చÉషV ìE క�ö*' య నమః 

98. బN హKH�స§�<య నమః 

99. bN మనKణr న8©N ఖ(సYయe�జయస>f య నమః 

100. �టlÇర(సe�*(య నమః 

101. పదK¥<$y Vo ëlయ నమః 

102. హOS మలకÕíనÂ ë బN హK*' నపN <యlయ నమః 

103. �tశYHఖ(సC,ష(స9f(OశN మ<యlయ నమః 

104. నృZంహభlS య నమః 

105. సదN తfగర�Sరమ�#జlయ నమః 

106. '(.(Zంvస9Ó©య నమః 

107. జగÍ�*(య నమః 

108. జగ�Ò ర; నమః 

bN మచ,ఙ8రభగవ �<Çర(OY8q నమః  
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బల+కరdయనమః || 99+ధ ప$మళ పతN  G1�ø సమర�{8 

బ�యనమః  || xప�AN ప{8  

బలపN మథ9యనమః  ||  పం దర¹{8  

xప¥నంతరం  3ద5  ఆచమ)యం సమర�{8  

yౖ ;ద(ం .....  ఓం _"�వ�Ñవః ...... అమృతమ�S     అమృ�పసS రణ8u.......  

సరY_తదమ9యనమః    ||yౖ ;ద(ం సమర�{8 

ఓం ¥N dయOYv   .....మË( మË(..... హÙS  ,,,¥þ...3ద5  ఆచమ)యం  

సమర�{8 .....  

మIనK9యనమః  ||  ంäలం సమర�{8 

అzt¶( థ½t¶( zర zర త t భ(: | సtY¶( సరY శtY¶( నమàS  ఆ�S  

"దN  NÅభ(: || కN�ర )Hజనం సమర�{8 

కN�ర )Hజనంతరం 3ద5  ఆచమ)యం సమర�{8  

తÉ�"1T+దKS మvn'య ÓమÔ తIf "దN  పN Öద{·  || �వర%  

[వ(   మంతN Gష�ం  సమర�{8 

ఈ©నసÑరY +<(9`శYర సÑరY_ 9ం బN vK°పuµ-బN హK³உ°పuµ-

బN vK }4 Ú అ�S  స< }4²  ||  ఆతKపN [cణ నమO8Hê  సమర�{8 
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bN ;ద'(స #జ  

,(నం: 

'(.(Ü[N క{ లసత8రతలం సþ(గ ÛఠZP  తం  

'Ú *>తá  ద,నమపరం హసS ం �+<(J°² |  

+పN ¥N తవృతం పN సనf మనసం ¥Ä"vంగ �(uం 

¥Hశర(మ�వ Gణ(చ$తం '(సం సKt· Zద5 « ||  

 

అచÉరYదI బN vK [Y�Aరప�హ$ః |  

అfల \చనశ¹ంÏః భగ'ê �దHయణః ||  

 

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  ,({8 సమర�{8 

 

ఆ'హనం  

;ద'(సం యuN rN షû ం +<(+గN హN�ణం |  

ఆ'హ{8 తం  భlS ( సరY_తÔ¨ రత²  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  ఆ'హ{8  సమర�{8 

 

ఆసనం: 

నమః శృu }రః పదKషండ �HS ండ eరS «|  

�దHయణ స*' య దతS �నస ÜతS మ² ||  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  రతfఖCత Zంvసనం  సమర�{8 
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¥ద(ం: 

ÜJం ZfA5 ంª<@సం ;ద'(సమకలKష² |  

;ద'(సం సరసY ('సం '(సం న�మహ(ం ||  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  ¥దÕః  ¥ద(ం సమర�{8 

 

అరo (ం  

బN హK�తN  కృ¨ తóౖ K ;ద'(స ;ధà   

గృvdరo (ం మ{దతS ం క�¥ప J'రక ||  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః హOS Õః అరo (ం సమర�{8  

 

ఆచ`నయం  

కృష%  +ౖ Y¥యనం '(సం సరY\కÔ¨ రత²  |  

;<�ß @స8రం వంn  శ�[Jలయం ÜJ² ||  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః Üù  ఆచ`నయం సమర�{8  

 

పంÇమృతOfనం  

పంచ_త +lH.(ం పంచ�శ పN #$తం |  

పంÇమృత8దం OY8ê పంచతY @N ంu ©ంత«||  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  పంÇమృతOfనం  సమర�{8 

 

3þ5 దక Ofనం 

పHశHతKజ ©¹ంతః శzS 6�N  !dంÏ°ః 
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మ�పకరV ణం  ¨Ú మIమల JవృతS « 

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  3þ5 దక Ofనం  సమర�{8 

 

వస� ం  

{HWనధరః bN �ê అ1E దశ GHణకృ· |  

దం| కమండ?ధరః  x"వంశ పN వరP కః  

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  వస� ం  సమర�{8 

 

గంధం  

వ}షû  న¥S  సరYØ'   +~% N×  ద{J°ః 

మv@రత కHS చ  సKృuకHS  మvక+ః 

ఓం bN ;ద'(Oయనమః  [వ(bN  గంధం  సమర�{8 

 

అ�త?: 

కృÃ%  ;ద+భlS చ  బN హK�తN  కృద దYయ  

మvÕíశYర w§( ధన(ః �ంగజ�ధరః  

ఓం ;ద'(Oయనమః అ� ê సమర�{8  

 

ఆభరణం: 

¥Hశ�(  జగదYంþ( +శY;ద మvJ°ః 

పHవరØ'  బN హK$V ః  క+ః సత(వN తః �Cః 

ఓం ;ద'(Oయనమః ఆభరణం సమర�{8  
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Gష�ం  

* � N శyయః సద(ః ఇ1E ( nహమ´వృధ·  

;<©yం°జã  OంAê  àuvOê  మv య©ః 

ఓం ;ద'(Oయనమః Gష�ం సమర�{8 

 

bN  ;ద'(స అÃE తS ర శత9�వ�: 

1. ఓం ;ద'(Oయ నమః  

2. ఓం +ౖ Y¥య9య నమః 

3. ఓం rN 1û య నమః 

4. ఓం స (తKq నమః 

5. ఓం �దHయdయ  నమః 

6. ఓం Üన«  నమః 

7. ఓం సత(వ�G N   నమః 

8. ఓం 3క  {  నమః 

9. ఓం త×Jధ«నమః 

10. ఓం వ}షû నÅ�    నమః 

11. ఓం సరY*' య  నమః 

12. ఓం +~% N¥య  నమః 

13. ఓం ద{Jధ«  నమః 

14. ఓం పHశHతK*య  నమః 

15. ఓం ©ం య  నమః 

16. ఓం శzS 6 N య   నమః 
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17. ఓం !dంªధ«  నమః 

18. ఓం కృ1% య  నమః 

19. ఓం   ;ద+భ»�   నమః 

20. ఓం బN హK�తN కృ¨  నమః 

21. ఓం ఆ'({య  నమః 

22. ఓం మvÕíశYHయ  నమః 

23. ఓం w�(య  నమః 

24. ఓం ధ9({  నమః 

25. ఓం జ�ధHయ  నమః 

26. ఓం {HWనధHయ నమః 

27. ఓం అ1E దశ GHణకృ¨  నమః 

28. ఓం bN మ¨  నమః 

29. ఓం దంhq  నమః 

30. ఓం కమండ?ధHయ నమః 

31. ఓం x"వంశ పN వర5 lయ  నమః 

32. ఓం JరK�య నమః 

33. ఓం JరహంlHయ నమః 

34. ఓం Jష8ళంlయ నమః 

35. ఓం Jరంజ9య నమః 

36. ఓం W¨ం[N {య నమః 

37. ఓం Wత�N ,య నమః 

38. ఓం సKృuకt�   నమః 
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39. ఓం మvకవ«  నమః 

40. ఓం తతY *' Jq  నమః 

41. ఓం తతY9ధకt�  నమః 

42. ఓం lbJ'సÏ;  నమః 

43. ఓం మv@రతకt�   నమః 

44. ఓం Cరంk+q   నమః 

45. ఓం మvమత«   నమః 

46. ఓం సజß 9>గN హపHయ   నమః 

47. ఓం సత('[q   నమః 

48. ఓం దృఢవN  య  నమః 

49. ఓం బదH(శN మ సంÇరøq   నమః 

50. ఓం �k�ర(సమపN @య   నమః 

51. ఓం uN GండN  +�సత;�య   నమః 

52. ఓం అ1E +ంశu Nపభృ¨   నమః 

53. ఓం ర´ం�8É }1(t(య    నమః 

54. ఓం �b�య   నమః 

55. ఓం యu#W య నమః 

56. ఓం �ౖ {(ఘé చరKవస9య    నమః 

57. ఓం C>KదN  +�స 8రయ  నమః 

58. ఓం "<N ��� _1t(య   నమః 

59. ఓం క�¥పJ'రlయ   నమః 

60. ఓం ధHKశYÚధ సంnðE ë  నమః 
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61. ఓం సంజయ*' న దృìE <య  నమః 

62. ఓం ధృతHషE ë GతN  ద$¹q   నమః 

63. ఓం +�H[ �#W య  నమః 

64. ఓం GతN §హ'(x�తKq   నమః 

65. ఓం జనక *' న<యlయ   నమః 

66. ఓం కరK}య    నమః    

67. ఓం రo nvt(య  నమః 

68. ఓం దH�<9య   నమః 

69. ఓం వరపN <య   నమః 

70. ఓం యÜ9Yప*న9య   నమః 

71. ఓం §~¥య పN దర¹lయ   నమః 

72. ఓం ఋì#*(య   నమః 

73. ఓం బN హKJధ«   నమః 

74. ఓం }.వ¨   నమః 

75. ఓం జk�య  నమః 

76. ఓం పHయ  నమః 

77. ఓం  అ1E ంగÕగ Jర {   నమః 

78. ఓం సరYZ[5   సమJY య   నమః 

79. ఓం Aం,$ గర�సంర�lయ   నమః 

80. ఓం ¥ండవÛN u సంâ య   నమః 

81. ఓం వ�_¥ల ZÔ N య    నమః 

82. ఓం þN ణ నందన ©ప<య   నమః 
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83. ఓం   '(సlb 'Oయ   నమః 

84. ఓం నర9Hయdరylయ   నమః 

85. ఓం J�(ప'స సంÉ1E య   నమః 

86. ఓం పరÔంO పH>K.య   నమః 

87. ఓం }వ#gౖ క  Jర {   నమః 

88. ఓం �H�ర �#W య   నమః 

89. ఓం సరYòతN  J'Zq   నమః 

90. ఓం సరY�రP  అవAహ9య   నమః 

91. ఓం â°ìû  Höð»�    నమః 

92. ఓం సKృu� N పS  సJfద5 «   నమః 

93. ఓం uN lల*' య   నమః 

94. ఓం +3<5 తKq   నమః 

95. ఓం J$YlHయ   నమః 

96. ఓం JHమ{   నమః 

97. ఓం ఊర5 Ytతà   నమః 

98. ఓం �తృభlS య   నమః 

99. ఓం J}y9S య   నమః 

100. ఓం JరK�శ{య   నమః 

101. ఓం N¥ంతర చHయ   నమః 

102. ఓం #*(య   నమః 

103. ఓం స<}ష(స�వృ య   నమః 

104. ఓం öòశYర పN u1û N̈    నమః 
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105. ఓం JHవ,(య   నమః 

106. ఓం Jరంx©య   నమః 

107. ఓం సరY_త హృ<'Oయ   నమః 

108. ఓం సtY1E రP  పN <యlయ    నమః 

 

ఓం ;ద'(Oయ నమః 99+ధ ప$మళ పతN  G1�� ê సమర�{8 

 

xపం  

సత8రK సద5 రK �గంధ సంâతం  శN <Â భlS ( సంస8ృత దYందYయìE |  

*' 92f9 ÕWతం �P ల��K nహదYయం  గృv(  8షE xపం ||  

ఓం ;ద'(Oయ నమః xప�AN ప{8  

 

పం  

అ*' 9,Yంత C S 9ం పN lశయu «Jశ²|  

తS̈ ల� పం <O(8 *' నపంచ nÔÚ ||  

ఓం ;ద'(Oయ నమః పం దర¹{8  

 

xప¥నంతరం 3ద5  ఆచమ)యం సమర�{8  

 

yౖ ;ద(ం  

J�(ప'స సంÉషE ః సరYZ[5  సమJYతః  

Jత(తృ¥S య yౖ ;ద(ం <O(మ(ంత $Y3ద5 «  
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ఓం ;ద'(Oయ yౖ ;ద(ం సమర�{8 

 

ఓం _"�వ�Ñవః ...... అమృతమ�S     అమృ�పసS రణ8u.......  

సరY_తదమ9యనమః    ||yౖ ;ద(ం సమర�{8 

ఓం ¥N dయOYv   .....మË( మË(..... హÙS  ,,,¥þ...Üù 3ద5  ఆచమ)యం  

సమర�{8 .....  

 

)Hజనం  

uN lలజ'  +3<5 తKê సంజయ *' నదృìE ద|  

)Hజనం పN <O(8 హ(*' న ,Yంత©ంత« ||   

ఓం ;ద'(Oయ నమః )Hజనం సందర¹{8  

 

మంతN Gష�ం   

;ద'(సం ;దగమ(ం న§ భగవ¨ హtః 

*' న శlS (వ Hయ  శ}ష(ం పN ణ�మ(హ²  

 

ఓం  ;ద'(Oయ +దKS  పరబN హKÆచ ÓమÔ  తIf !"ః పN Öద{· ||  

ఓం ;ద'(Oయ నమః �వర%  [వ( మంతN G1�ø  సమర�{8 

 

పN [cణ నమO8రం  

�దH(శN మసంÇ¸ నర9Hయdరyకః |  

పN [cణం క$1(8 నమàS  భకS వతÑల||  
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ఓం ;ద'(Oయ నమః ఆతKపN [cణ నమO8Hê  సమర�{8 

 

Gనః #జ  

 

ఓం ;ద'(Oయ నమః  ఛతN ం అÇ,ద{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః  Çమరం ´చ{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః నృత(ం దర¹{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః íతం ©N వ{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః ఆ©Yê ఆ�హ{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః గ*ê  ఆ�హ{8  

ఓం ;ద'(Oయ నమః ఆంþ�lరం ఆ�హ{8 

 

ఓం ;ద'(Oయ నమః సమసS  HØపÇర, n4పÇర, భ�S (పÇర, 

శ�S (పÇర  #*ం సమర�{8 

 

��¥N ర5 న: 

యస(సKృ (చ 9§lS ( తపః #*zN {[~|  

�(నం సం#ర%  ం యu సþ( వంn తమ�(తం ||  

 

మంతN Tనం zN {Tనం భzS Tనం ;ద'(సః  యÍ�Wతం మ{ nవ 

ప$#ర% ం తద�S ¨  
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సరY6Høక క, సంపN <య మv!"²  

కృష% +ౖ Y¥యనం వంn పHశర త�భవ²  

 

 

అ9{,(9'హ9[ Ãడ£పÇర #*{చ భగ'ê సHYతKకః  

;ద'(సః  �ÛN � �ÑపN సIf భవÉ||  

 

ఏతత;లం bN కృ1% ర�ణమ�S   

 

ఓం ©ంuః ©¹ంuః ©¹ంuః 
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!"6ర% 8 ('(స 6ర% 8) +}షE త 

 

!lరశyంధlర�S  "lరసS Jf �ధక: అ*ß న AN సకం బN హK !"tవ న 

సంశయ:  

''!'' అం� అంధlరం/ {కk అJ అరP ం. ''"'' అం� �ల2ంచడం అJ అరP ం. 

అ*� నమq {కkJ �ల2ంm !"o O7ÉS  బN హK అనడం\ సంnహం á�.  

!"o అం� ఆ,(uKక *' 9Jf 9°ంm':. !"o> భగవంÉJz 

భxS Jz మధ( సం,న కరS A @+�S ం�" అ[Y�య�ౖ న !" పరంపరలx 

అల'లం మన @రతnశం. !"o> బN హK +~%  మSశYర సYNపంA 

#Wంm ఉత8షE �ౖ న సంస8u మన[. !"xల +<( +,నం అమ?\ ఉనf 

lలం\ !"o? +ౖ వం� స�నంA #Wంపబå'". ఆ !"o? �¡ 

}~(లJ తమ కనf aడr లక9f 8నfA ÅN 8ంm '". !" #$% మ> 

Gరస8$ం�xJ !"oల> సK$ంచడం వల�  uN e"S ల> #WంCన 

Gణ(ఫలం లö�S ం[.. 

ఆ[ Õ2, ఆ[ !"�ౖ న మv }o: ఆ1ఢ 6$% 89: సపS "V లx *� న9ధ 

m©డJ }వGHణం¤ªÉనf[. ఆ1ఢ 6ర% 8 ద S N̈ â: తన }~(లx 

*� న 9ధ mZన ��A దతS  చ$తN  ¤ªÉం[. '(స మvÜJ ఈ ��న 

సత(వ� పHశ"లx జJKంÇడJ, ]Jf సంవతÑHల తHYత ఆయన ఇn 

��న ;<ల> ª॓, య��, Oమ, అధరYణ ;<?A +భWంÇడ) పN �u. 

ఈ Gణ( +r1ల> G"స8$ం�xJ ఆ1డ 6ర% 8 9: !"#$% మA, 

'(స #$% మA జ"Gxం�Ü. 
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;ద'(�: జనK వృ S ంతం 

 

ఒక �� వ}షE  మహ$V  మనమ:, శzS  మహ$V  x�"¡Tన పHశ": ఒక  

న[ <ట¡Jz వOS :. అక8డ కJ�ంCన <శH� x��S , మతÑ( కన( 

సత(వu అం<Jf #Z §హపరవ3�ౖ న పH3": తన �$క 

�రyమ9f:. అT¨  ప�లx ఇ[ తగదJ సత(వu '$ంC9 

JగN Ôం��á×{:. �రÒ ంధ _$త�ౖ న   మతÑ(కన( శ¸రం అu\క 

ప$మళభ$తమ«(�, కన( YJf �¡ ¤h×xం¡ వరం పN O[ంÇ:. 

అ� '$ సంగమ ఫ�తంA సþ(గH�న జJKంCన 'å కృష% +ౖ Y¥â:A 

�?వబå '(�:. పyfంåళ�  ¥ñ ఆ� దగÒ ర Î$2న ;ద '(�: తప�Ñ 

m��¡Jz బయ?nH:. ���  Üం� కృ1% Wనదండ, కమండలం ధ$ంC 

అ�K 9 అవసరం వCyన|: న>f తల�xం� తప�క ఆ�ణÚ ) దగÒ రx 

వCy పJ #$S  mOS నJ ��¥:. \క క�(ణం �సం త×వనం\ zర 

తప�Ñ mZ బN హK >ంC వH? "ం<:.	lలకN మం \ భరతవంశం 

'ర�ల> �\�Tన త"ణం\ సత(వu (మతÑ(గం°) భరతవంశ 

Gన"ద5 రణ ]రx తన GÉé �ౖ న '(�J మనన మంతN ం m తన వదÂ x 

ర��ంCం[. భరతవం©Jf JలపమJ '(�Jz ఆn}ంCం[. త��  

ఆn©నf>స$ంC '(�: అంaకx దృతH~E ëJ, అం��కx ¥ం:H�J 

మ$â <bx +�"J పN O[ంC u$2 త×వ9Jz �ళ :. అ� bN  

;ద'(�: ++ధ Eలక సమ{\�  @రతం \ ఎIf +,? A ధరK 

ఉద5 రణx ���¡r �  అంద$E �ప$Cతం 

 



 40 

 ;దlలG సంస8ృuనం  9?! ;<\�  ఆయన సంకలనం mZన త"'త 

ఆయ>f ;ద'(�hA �లవడం ¥N రంöంÇ". ;<ల� ¥ñ మv@రతం, 

మv@గవతం� ¥ñ అ1E దశGHd? రCంÇ: '(�:. '(�: 

సపS Cరంkoల\ ఒక:. 

 

;దÜల> 3é É? (+నబhన+) అ), ఆ�fయÜ? అ) అం�". "+H" అq 

,Éox "��âట" అనf అH5 JfబkE  ;దÜ? భగవంÉJ<YH 

"�?పబhన+" అ), అ+ ఏ �నoలmత� రCంపబడá� అ) +©YసÜ. 

క>కq ;<ల> అ6"ðయÜ? అJ �¡ అం�". ;దÜల> 

��Z]నf ఋ~ల> దN షE ? అJ అం�". దN షE  అం� ద$¹ంCన': అJ అర5 ం. 

©O� ల పN lరం ;<ల> ఋ~? భగవంÉJ >ంh +J Aనం m©". 

అం�» ´kJ 3é É? అJ �¡ అం�". 

 

ఏనం +ందంu ;nన తOKnYదస( ;ద ,, (ఇషE ¥N �S , అJషE ప$vరం ) lవ�Ñన 

'kJ �$y అక8t� J 'kJ H�ం¡ mà ఆ,(uKక ఉ¥యÚ ;దం 

 

;దం\J ఋx8?, యజ�Ñ?, Oమ? అ)f క�Z ఒ» ఒక ;దH}A ఉంå[. 

ఎవరT9 ;దం q"yxq'" iతS ం ;దH}J అధ(యనÜ m{�Ñంn. 

కృతâగం >ంh <Yపరâగం వmyస$z ;దH}J అధ(యనÜ 

mయవ�నం� బAకషE మJ ఎx8వ మం[ అంతA ఉ ÑహÜ #�ంm '" 

l�. iదట కలగ?GA ఉనf ;దH} (;<ల>) J '(స మహ$V  ఒక కN మం 

పN lరం +భWంÇ:. ఈ ;దH}J '(�: ఋx8? అJfంkJ 
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ఋకÑంÔతA>, యజ�Ñ? అJfంkJ య�సÑంÔతA>, OమలJfంk) 

OమసంÔతA> +డZ అ�ã అథరYమం N ల)f ఒకÖట m$y 

అథరYసంÔతA త{" mO:. క>కq ఆయన భగ'>: ;ద'(�: 

అ{(డ) ¤ª ". అ� 9?! ;<? మనx లöంÇT. 

 

1. ఋãYదÜ 

2. య�tYదÜ 

3. Oమ;దÜ 

4. అధరYణ;దÜ 

 

'(�: అ� ;<ల> +భWంC తన }~(�ౖ న Îౖ ?:, �ౖ శం¥య>:, 

gౖ 8J, �మంÉ: అq'$z ఉపn}ంÇ:. '" తమ }~(లx 9°ంÇ". 

అ� !"}ష(పరంపరA ఈ 9?! ;<? ;ల సంవతÑH?A 

తరతHల� సంకN 8�S  వÇyT. ;<ల> ఉచ,$ంచడం\ సYHJz Ç� 

¥N Üఖ(త ఇOS ". 

 

;<? పN జలx z� షE �ౖ న+ అం��ñ\ áJ+ క>క ;ద'(�: ;ద 

ఉపJషÉS  Oరం� �hన అ1E దశ GHdల> రCంÇ:. '(�: 

�నవ*u కంతkE మంC ఆ,(uKక 'రస YJf 82�y �m�: lబkE  

ఆయ>f �న'�కంతkE !"oA @+�S ం�" 
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అ1E దశG GHdల Å"�   

 

మదYయం భదYయం ¤ౖ వ బN తN యం వచÉషE యం 

అ9ప[� ంగ�O8J GHdJ పృథ॓ పృథ॓ 

 

Îౖ న ¤��న 'k\: 

• "మ" దYయం -- మతÑ( GHణం, �ర8ంåయ GHణం 

• "భ" దYయం -- @గవత GHణం, భ+ష( GHణం 

• "బN " తN యం -- బN హK GHణం, బN హK �ౖ వరS  GHణం, బN vKండ GHణం 

• "వ" చÉషE యం -- +~%  GHణం, వHహ GHణం, 'మన GHణం, 'â 

GHణం 

82�న 'k Åర�  iదk అ�H? �తN Ú ��xJ £� క¥దం �రyటం 

జ$2ం[: 

• అ -- అ2f GHణం 

• 9 -- 9రద GHణం 

• పH -- పదK GHణం 

• �ం -- �ంగ GHణం 

• గ -- గ"డ GHణం 

• � -- �రK GHణం 

• స8 -- స8ంద GHణం 

 


