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!" #మనవ' వ" త)
గణప$%జ 

ఓం ," -./0న1మః, మ3456పత8 నమః, మ3 సరస;<8 నమః. హ>?ఓ@, 
ABంCచ మజనయంత A CGH ం Iశ;KLః పశMవదంO! GPమంA" ష RరS ం T3U AV#;గGX 
VపYZ[\]| అయం)_రH  Y)_ H̀ అaH|| య,bM Uమ KLc0ం dAI సర;మంగe ! 
తfసంసXరU]ghiం సర;j జయమంగళం|| 

lmn ం భరధరం IZqం శ,వరq ం చ].rజం|ప" సన1వదనం s08t సర;Iu1పvంత8||

తAవలగ1ం Y6నంతAC <#బలం చంద" yలనH Aవ! Iz0బలం {వబలనH Aవ ల|} ~ప� 
�ం�" �గంసX#'|| యత" f�vవర కృ�q  యత" L �̀  ధVద� రః| తత"  !"  IజfKrO T"C�OరXOరXమ|| 
సXృ� సకలక�0� cజనం యత" �య�| �.షసH మజం�త0ం C" �'స� రణం హ>ం|| సర;z సర; 
m�0Z U�H �vమ మంగళం| 8�ం�" 6�H  భగC� మంగeయతనం హ>ం| �c�H vం జయ�H �ం 
�త�H �ం ప#భవః|| 8v'ం6 వర�0� హృదయ�H  జUర� నః| ఆపzమప హ#H రం z<రం 
సర;సంపzం| �m�#మం !"  #మం �f�fనhh0హం|| సర;మంగళ hంగ�0 
,�స#;ర� G6 | శర¡0 త" యంబ  AI U#య� న�YH�|| 

!"  ల|} ~ U#యUc0ం నమః| ఉh మ£శ;#c0ం నమః| C¤ ?రణ0 గ#rc0ం నమః| 
v¥�రంధ#c0ం నమః| అ.ంధO వ,�[ c0ం నమః| !"  ¦<#hc0ం నమః| స�;/0మ3జ§/0 
నమః| 

ఆచ)మ):

ఓం  శCయ G;3ః, U#య5య G;3ః, hధCయ G;3ః, ¨Iంzయ నమః, Iషq � నమః, 
మ©aదUయ నమః, O" Iక" hయ నమః, CమUయ నమః, !" ధ#య నమః, హృª vయ నమః, 
పదXUcయ నమః, z�ద#య నమః, సంకర« 5య నమః, CYACయ నమః, ప" T0h1య నమః, 
అ�.z� య నమః, �.�తH hయ నమః, అ¬క} �య నమః, ,Uర�ం3య నమః, అ0<య నమః, 
ఉ®ంz" య నమః, హర8 నమః, !"  కృ�q య నమః, !" కృషq  పరబ" హX¡ నమః

+, -.మ/: 
ఉOH ష[ ం] �త¯v°ః ఏ� �'cరmః ఏ��ం అI`²న బ" హXకరX సhర³. ఓం�ః ఓం ´వః 
ఓ-ం Yవః, ఓం మహః ఓంజనః ఓంతపః ఓ-ం సత0ం ఓంతతi I]ర;�ణ0ం భ µ̀  Aవస0 ¶మ? 
·ffనః ప" ¸దdt.

ఓh¹º0 »ర�మృతం బ" హX �.rవYiవ`ం. మ�LతH  T>తక} యz;# !" పర¼శ;ర ½6� స0 !"  
పర¼శ;ర ¾" త0ర¿ ం l³ Àభ§ )_�H  !" మ3I�q #జÁ d ప" వరH hనస0 ఆద0బ" హXణః 6;»య ప#�¿  
Â;త వ#హ క�g Ãవస;త మన;ంత� కÄ�Å ప" థమLA జంÇÈ;® భరత వ�«  భరతఖంÊ అ�X� 
వరH hన C0వ3>క °ంద" h§న సంవతiర) ®. .......... సంవతi�, .......ఆయ§, ....... 
h�, .......ప }  ,......O6, ,,,,,,,,Cస� lభfÅ lభకరణ ఏవం-ణ IÂషణ, I,�[ dం, lభOË !" h� 
... ¨త" ః ...Uమ²యః (ధరX ప»1 స¼తః) మమ ధ#Xర¿  mమ�క}  చ]>;ధ ఫల �.�ర¿  �ధ0ర¿ ం, 
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�త" Í<" �వృద� Îర¿ ం, స#;Ïష[  �ద� Îర¿ ం, మ3 గ5·పO ¾" త0ర¿ ం s0UCహU6 �డÀప°ర Ñ�ం 
క>Ò0, తదంగ కలv#ధనం క>Ò0.

కల23ధన: 

(కలశ)న� గంధ), �ం�మÓÔn ÕÖ[ ,ఒక �షgం, Ø6� 4 అక} తÙ��, �ÚÛOj కలశ)V R� ఈ 
|" ం6 మంత" )V ÝపgవÞV). 

Àn : కలశస0)ßIZqః కంà.ద"  సh,<" ః R�తత" �¿ j బ" హXమ²0 hతృగ5సXృ<ః
�á} ] Gగ#స�; సపH È;¹వYంధ# ఋÅ;ãథ యä�;ద Giమ�ã హ0దర;ణః
అంåశæ స?<స�; కలçంèసh," <ః ఆdం] !" వరలé} ~ Ñ�ర� ం T>తక} య mరmః
మం: ఆ కలÂ Zsవ� పI�"  ప>,చ0� ; ఉê¿ౖ ర0ìÁ Z వర� �, ఆ¹C ఇద-ం సర;ం 
Iv; �<U0పః L" 5Cఆపః పశవ ఆ¹న1h¹)"తhపః
సh" î¹I#îప స;#zపః చంz-v0¹ º0»-�0¹ యº-�0ప 
సత0hపసi#; Aవ<¹ �.rవYiవ#ప ఓం.
Àn .. గంÅచ య)§ïవ ¨zవ> సరస;O నరXA �ం© m�> జ��X� స�1·ం�. ఏవం కలశÑ�ః
కలÀదm� Ñ�ద" C0� సం¹" క} , Aవంసం¹" క} , ఆ<Xనం సం¹" క}  (అ� పðంñ ఆ �Ö� A½�ò, 
Ñ�ద" వ0)లò, తమò అంతóచలn వÞV.)

+, ణప, $ష7 :

మం: ఓం అY���నరGXY చ�} �నః L" 5'హP A?/గం| ºకg�0మ aర0)చæరం< 
మృళdU స;�H || అ)"తంÃ L" 5 అ)"తhపః L" U§వయz G¿ న )ప3;య�|| �H `భవ| 
వరãభవ| Y)ôభవ| Yప" సP1భవ| �H #సనం�. |

8)నం:

మం: ఓం గ5Uం<; గణపO-ం హCమ£! కIంకBU )పశ" వసH మం 
ì0ష[ #జం బ" హX5ం బ" హంణసgత ఆనl"ణ;õ1O �¦iద Gదనం|| 
!"  మ3 గ5·పత8 నమః | s0నం సమరgd'. ఆCహd' ఆసనం సమరgd' | Lదf Lద0ం 
సమరgd' | హసH f అరµ Îం సమరgd' | lద�  ఆచమ�యం సమరgd' |

:;< దక >?నం:

మం: ఆ¹?�[ మ f´వహ <న ఊ�S  దsతన మ£ర5య చక} Â|
fవ,bవత÷రసః తస0cజయ �హనః ఉష»>వ hతరః 
తGX అర5µ hమవః యస0క}dయ øన;ద ఆ¹జనయz°నః||
!"  మ3గ56పత8 నమః lã� దక G1నం సమరపd'. G1Uనంతరం lz� చమ�యం సమరgd' |

వసB ం:

మం: అ�వGù Yవసన న0.v�AV YT4ః Ñయhనః| అ�చంz"  భరH �P ?ర50భ0v; 
స" 6PAవ�మ|| 
!"  మ3 గ56పత8 నమః వసù �గXం సమరgd' |
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యDE పFతం:

మం: యºÁ పBతం పరమంపIత" ం ప" �ప\ú యతiహజం �రGH t| 
ఆ�ష0 మగ" Îం ప" O)ంచ lబ" ం యºÁ పBతం బలమYH�జః|| 
!"  మ3 గ56పత8 నమః యºÁ పBతం సమరgd' |

గంధం:

మం: గంధz;#ం T#ధ#bం �త0��[ ంకûü¤ం| ఈశ;û-ం సర;�<Uం <'ýప3;8 ," యం||
!"  మ3 గ56పత8 నమః గంzU� రd' | 

అకI JK:
మం: ఆయ§� ప#య¡ þ#;`హం] �üg¤ హz" శæ �న� ûm� స)ద" స0 గృ3ఇ¼ ||
!"  మ3 గ56పత8 నమః గంధ�0ప> అలంmర5ర� ం అక} <ం సమరgd' |
అధః�ÿ!Ñజd'. 
ఓం Y)"యనమః 
ఓం ఏకదం<యనమః 
ఓం క¯�యనమః 
ఓం గజక>1mయనమః 
ఓం లం/దరdనమః 
ఓం Iకóయనమః
ఓం Iఘ1#�యనమః 
ఓం 4U6Lయనమః 
ఓం þమ"  త� నమః 
ఓం గ5ధ0m} య నమః 
ఓం $లచంz" యనమః 
ఓం గ�నUయనమః 
ఓం వక" ]ంîయ నమః 
ఓం %రgక#q య నమః 
ఓం &రంcయ నమః 
ఓం స'ంzగ" �య నమః 
ఓం సర;�6� ప" zయmయ నమః 
ఓం !"  మ34U6పత8 నమః UUIధ ప>మళపత"  Ñ�ం సమరgd'.

Lపం:

వనసgOరrÃþò UUగం(Yసం�తం | ఆ)" యసiర; ACUం þ¹యం ప" Oగృ30<ం || 
ఓం !"  మ34U6పత8 నమః þపh4" పd'.

Mపం:

Gజ0ంO" వ>H  సం�కH ం వ�� Uంføతం "̄ యం -"3నమంగళం Èపం O" �ఖ0O'#పహం | 
భmH ÎÈపం ప" యvæ' ACయ పరhతX§ | <" ?hం నరmã* ర 6I0º0Oర1�YH� || 
ఓం !"  మ34U6పత8 నమః Èపం దరbd' | þపÈLనంతరం lద�  ఆచమ�యం సమరgd' ||
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NOద)ం:

మం: ఓం �.rవYiవః | ఓం తతiI]ర;�ణ0ం భ µ̀  Aవస0 ¶మ?| ·ffనః ప" ¸దdt || 
సత0నH +�H న ప>,ం°'| అమృతమYH|| అమృjపసH ,రణమ� ||
Àn : -�ద0ం షడ" �®తం ఫలల./క సం�తం | భక} Î /జ0 సh�కH ం ¾" Oప" O గృ30<ం || ఓం !"  
మ34U6పత8 నమః మ3 -�ద0ం సమరgd'. ఓం L" UయG;3, ఓం అLUయG;హః, ఓం 
C0UయG;హః , ఓం ఉzUయG;హః, ఓం సhUయG;హః మ²0 మ²0 L�యం సమరgd' || 
అ)"<¯<నమ� || ½తH #¹షణం సమరgd' || హ0H  ప" m} ళd' || L1 ప" m} ళd' || 
lz� చమ�యం సమరgd' ||

JంPలం:

23ఫ4 సh�కH ం #1గవÄn ద5.0తం | )mH 6రq  సh�కH ం <ంÇలం ప" Oగృ30<ం || 
ఓం !"  మ34U6పత8 నమః <ంÇలం సమరgd' |

Q3జనం:

మం: ?రణ0Lత" ం మ¬Ñరq ం దzO , hధM0స�O ఏకz బ" హXణ )పహరO , ఏక{వ ఆ�ÒH º 
దzO.
ఓం !"  మ34U6పత8 నమః �#జనం సమరgdం ||

మంత, RషSం:

Àn : Y)ఖ78క దంతశæ క¯� గజక>q కః | లం/ద9శæ Iక: Iఘ1#º గ5·పః || þh"  ]రµ Uధ0;}  
$లచంã" 4�ననః | వక" ]ండ%రgక<q  £రంభస'ందÑర;జః || �డ7<� Uh� యఃపà 
"Vdద¯ | Iz0రం³ IC£చ ప" �Â �ర*¼తz | సం4" ¼ సర; m�0Z Iఘ1స¿ స0న�య� | ఓం !"  
మ34U6పత8 నమః Yవరq  మంత" �షgం సమరgd' |

ప, దకI ణ నమ>Tరం:

Àn : d�m�చ LL� జUXంతర కృ<�చ, <�<� ప" నక} ÎంO ప" ద|} ణం పAపA || L¹హం 
Lపక#Xహం LL<X Lపసంభవః | <" ?hం �"పdAవ శర5గతవతiల అన0z శరణంU�H  త;¼C 
శరణంమమ | తGX<'.ణ0c�న రక} ర;}  గ5·పః || ఓం !"  మ34U6పత8 నమః 
ఆతXప" దక} ణనమG'రం సమరgd' || 
యస0YX=<0చ U�క0 తవః Ñజ |"d6Z | õ0నంసంÑరq  <h0Ö సã0వంA గ5·పం || 
మంత" &నం |"d&నం భ|H&నం గ5·పః | య>gøతం మdAవ ప>Ñరq ం తదYH� || అU0 s0న 
ఆCహU6 �డÀప°ర Ñ�§నచ భగC� స#;తXకః సర;ం !"  మ34U·పO Aవ< Y¾" < 
Yప" సన1 వరz భవ] | ఉతH � lభకరXణ0 Iఘ1మ�¿ O cవంj బృవం] || !"  మ3 గ5·పO ప" Gదం 
,రG గృ31?' ||
మం: యìÁ న యగ1మయదంతAC GH �ధ#X� ప" ధhU0స� �హUకం మ?hనసiచ§H  యత" Ñ�; 
Gs0సiంO ACః||
!"  మ34U6పత8 నమః యsG¿ నం ప" �vd', ÀభU��  �న#గమUయచ.



Greater Telugu Bhakthi Sri Rama Navami Vratham Telugu  Bhakthi Books online

V, 3మనవW వ, త %X+, రంభః
 8)నం:

Àn  || ;మ�ంగం Iv�క} ం ఇంద"  §ల సమప" భం, ద|} 5ంÅ దశరధం �<" ®క}  ణత తgరం,
వృష[ ంj లక} ~ణంAవం సచ@త" ం కనక ప" భం, L�XÎ భరత శత" A1 <ళ వృతక #½B,
అÅ" వ0గ" ం హVమంతం #hVగ" హ mం|} ణం. ఓం !"  #మచంz" య నమః s0d' - s0నం 
సమరgd'

ఆ[హనం:

Àn  || IÂ;శం �నé వలn భ ప" ´ం áస�0 తనయం IZqం !" #మంప" కృ�: పరం ||
సహస"  !�«  <0Cహనం, !" #hగచ@ భగవన"  CBరన1 ¹తH మ ||
�నm0 సహ#ìంz"  Y�¿ ర భవ సర;z #మభద"  మ£�;స #వ5ంతక #ఘవ
dవతU1�ం సh®0 హం<తi�1 ?jభవ || రCUయక #జ>«  న�#Dవ �చన,
రCనంద న�Aవ !" #h� మ/భవ || ఓం !" #మచంz" య నమః ఆCహd'.

ఆసనం:

Àn  || #�ధ #జ #ìంద"  #మచంద"  మ&ప� రత1 �ం3సనం ]భ0ం zG0' ¦;�. ప" / || �.ష8 
�ద '<0సనం || ఓం !"  #మచంz" య నమః నవరత1 ఖñత �ం3సనం సమరgd'. 

అర] ^ం:

Àn  || ప>Ñరq  ప#నంద న�ర hయ�ధ§, గృ3ణర* Îం మdదతH ం కృషq  I�q జUర� న, O" LA త0ర* Îం.
ఓం !"  #మచంz" య నమః హ0H : అర* Îం సమరgd'.

+ద)ం :

Àn  || \=�క0LవUనంత నమ�H  రC Uయక, Lద0ం గృ3ణ#జ�«  న�#Dవ �చన ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః Lద0ం సమరgd'.

ఆచమQయం:

Àn  || నమసi<0య lz� య �<0య �Á నK¯¡, గృ35చమనంUధ సర;�Eక Uయక, తGX6;# 
ఒ°0చ మనం, 
ఓం !"  #మచంz" య నమః ఆచమ�యం సమరgd'.

మ_పరTం :

Àn  || నమ!b= CYACయ తత; �Á న స;K¯¡, మ©పర'ం గృ3¡ దం �నé పత8 నమః
ఓం !"  #మచంz" య నమః మ©పర'ం సమరgd'
పం°మృత G1నం :

Àn  || పం°మృత మd�తం పfద6 C"తం మ© శర' #జల సం�కH ం !"  #మః ప" O గృ30<ం .
ఓం !"  #మచంz" య నమః పం°మృత G1నం సమరgd' 
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:;< దక >?నం :

Àn  || ఆ¹?�[ మ f´వః G¿ న ఊ�S  దsతన| మ£ర5య చక} �| fవ,bవత÷రసః||
తస0cజయ�హనః ½v»>వ hతరః| తGXదరంగhమM యస0క}dయ øన;ద ఆ¹జనయz°నః||
ఓం !"  #మచంz" య నమః lã� దక G1నం సమరgd' . 

వసB  `గaం :

Àn : స;#q ంచలం స;రq  Iñత"  À�తం| áÂయ �గXం ప>కÄgతంమd||
ఓం !"  #మచంz" య నమః వసù  �గXం సమరgd' 

యDE పFతం :

Àn  || బ" హX IZq మ£vUం �>Xతం బ" హX aత" కం| గృ3ణ భగC� I�q  స�;ష[  ఫలãభవ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః ఉపBతం సమరgd'

గంధం :

Àn  || !"  ఖండం చందనం 6వ0ం గంzడ0ం YమPహరం| I�పన YరÂ" ష[  ¾" త0ర� ం ప" O గృ30<ం|| 
ఓం !"  #మచంz" య నమః గంs� సమరgd'

ఆభరణం :

Àn  || స;cవ Yంద#ం4య UU శmH Î శ" dయ� | �ష5� Iñ<" � కలgd మ0మ#>æత ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః ఆభర5� సమరgd' 

RషS సమరSణ :

Àn  || °మంO mవ�ల చంపక Lట�| �U1గ �ø రGల మÄn E| Gల; ప" Cళ ]ల¦దళ ��g <;ం 
Ñజd' జగÈశ;ర|| ఓం !"  #మచంz" య నమః ��g� సమరgd'.

అ8ంగ %జ

!"  #మ చంz" య - L1 Ñజd'
#Dవ �చUయ - -Hr Ñజd'
#వ5ంత mయ - �V� Ñజd'
Cచసiత8 - ఊK Ñజd'
Iశ;KLయ - జం) Ñజd'
లక} ~5గ"  �య - కÖం Ñజd'
Iశ;RరH 8 - ¼డ" ం Ñజd'
Iv;'త"  "̄ d' - U� Ñజd'
పరhతX§ - హృదయం Ñజd'
!" కంóయ - కంటం Ñజd'
స#;సù z>¡ - y_ Ñజd'
రCద03య - )ఖం Ñజd'
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పదXUcయ - øహ;ం Ñజd'
z�ద #య - దUH ం Ñజd'

V, 3మ అbc dతe ర శతghవi

ఓం !" #hయ నమః
ఓం #మభz" య నమః
ఓం #మచంz" య నమః
ఓం vశ;<య నమః
ఓం #Dవ�చUయ నమః
ఓం !" మ� నమః
ఓం #ìంz" య నమః
ఓం రC�ంగCయ నమః
ఓం �న|వలn cయ నమః
ఓం I<" య నమః 
ఓం ø<'<" య నమః 
ఓం జUర� Uయ నమః
ఓం Iv;'త" "̄ dయ నమః
ఓం zంతయ నమః
ఓం శరన<" ణ తతi#య నమః
ఓం CÄప" మదUయ నమః
ఓం వం3X§ నమః
ఓం సత0CÛ నమః
ఓం సత0Iక" hయ నమః
ఓం సత0వ" <య నమః 
ఓం వ" తధ#య నమః
ఓం సzహVమz," <య నమః
ఓం ;స�dయ నమః
ఓం ఖరధ;�§ నమః
ఓం I#ధవధపం6<య నమః
ఓం I� ష ణప><" 5య నమః
ఓం హర;దండ ఖండ Uయ నమః
ఓం సపH <ళ ప" ³\Î నమః
ఓం దశ�" వ,`హ#య నమః
ఓం �మదగ1Îమ3ధరgదళUయ నమః 
ఓం <తmంతmయ నమః
ఓం �zంత G#య నమః
ఓం �zతX§ నమః
ఓం భవ`4స0³ ష�య నమః
ఓం O" RరH  8 నమః
ఓం O" -5తXmయ నమః
ఓం O" �mతX§ నమః 
ఓం O" �కరక} mయ నమః
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ఓం ధ�;§ నమః
ఓం దండ mరణ0వరH Uయ నమః
ఓం అహ�0vపశమUయ నమః
ఓం ¯తృ భmH య నమః
ఓం వరప" zయ నమః
ఓం ø�o6"  dయ నమః
ఓం øత;"Jయ నమః
ఓం øత '<" య నమః
ఓం జగTµర� నమః 
ఓం వృక} CనరసంK� నమః
ఓం ñత" �టసhశ" 8 నమః
ఓం జయంత <" ణవర zయ నమః
ఓం Y'<" �త"  �I<య నమః
ఓం సర;ACL ACయ నమః
ఓం మృత CనరDవUయ నమః
ఓం hdhû చహం�"  నమః
ఓం మ3ACయ నమః
ఓం మ3´�య నమః
ఓం సర;A వYH<య నమః 
ఓం 0h0య నమః
ఓం బ" హX50య నమః
ఓం )�సంYH<య నమః
ఓం మ3f3§ నమః
ఓం మMద#య నమః
ఓం Y�" � ¯iత #జ0zయ నమః
ఓం సర; �50Aక ఫÄ§ నమః
ఓం YX=త సi`;ఘUశUయ నమః
ఓం ఆ6 �.�య నమః
ఓం పరమ�.�య నమః
ఓం మ3 �.�య నమః 
ఓం �N0ద dయ నమః
ఓం దdG#య నమః
ఓం �.�తH hయ నమః
ఓం �XతవmH O=య నమః
ఓం అ'త cü¡ నమః
ఓం Ñర;cü¡ నమః
ఓం #ఘCయ నమః
ఓం అనంత -ణ గంÏ#య నమః
ఓం ¶`zతH  -NతH  hయ నమః 
ఓం hdhVష°><" య నమః
ఓం మ3AC6 Ñ ø<య నమః
ఓం �]కృ� నమః
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ఓం øతC#,8 నమః
ఓం సర; »ర�  మdయ నమః
ఓం హర8 నమః
ఓం v0hం4య నమః
ఓం Yంద #య నమః
ఓం %#య నమః
ఓం ¾త Cస§ నమః 
ఓం ధVర�  #య నమః
ఓం సర;య�Á ¶Lయ నమః
ఓం యø;§ నమః
ఓం జ#మరణ వరq  <య నమః
ఓం I³షణప" O�[ �"  నమః 
ఓం స#;వ-నవరq  <య నమః
ఓం పరhతX§ నమః
ఓం పరP~ బ" హX¡ నమః
ఓం సñzనంzయ నమః
ఓం పరP~º0O Ò నమః 
ఓం పరP~ s¼1 నమః
ఓం ప#mvయ నమః
ఓం ప#తi#య నమః
ఓం ప�vయ నమః
ఓం L#య నమః
ఓం సర;A వతXmయ నమః
ఓం పరP~ నమః 
!"  #h�[ తH ర శత UhవQ సhపH @

Lపం :

Àn  || వనసgO ర�þrj గంsã0 గంద )తH మ #మచంద"  మ&Lల R¹యం ప" Oగ1హ0<ం 
య]g.ష 'O Rపం. ఓం !"  #మచంz" య నమః Rప hK" పd'.

Mపం :

Àn  || º0O�ం పత8 ]భ0ం న�#hయ �ధ�, గృ3నÈ పకం ïవ \=�క0 O'#పహం ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః Gm} t Èపం దరbd'

NOద)ం :

Àn  || ఇదం6 C0న1 మమ" తంర Pషør సiమ�;తం, #చ మంA" శ -�ద0ం ¦<శ ప" Oగృహ0<ం ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః -�ద0ం సమరgd'

JంPలం :

Àn  || UగవSn  ద5ర0కH ం Ñ� ఫల సమ�;తం, <ంÇలం గృహ0<ం#మ కKg#6 సమ�;తం ||
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ఓం !"  #మచంz" య నమః <ంÇలం సమరgd'

Q3జనం :

Àn : నృ�Hౖ Î>µ  \శæC {Îశæ �#ణపట U6�: #º ప°9ర� 4సiం]�[ భవ #ఘవ ||
మంగeర� ం మ&Lల �#జన 'దంహ�; సంగ" 3ణ జగU1ధ #మచంద"  న�YH� కKgర �#జనం || 

మంత,  RషSం :
Àn  || సర;�క శర50య #మ చంz" య �ద�, బ" హXనం{క KLయ ¦<య|| పత8 నమః యìÁ  §O 
��gంజÄ: ||
ఓం !"  #మచంz" య నమః యsశ|H  మంత"  �షgం సమరgయ

నమ>Tర :

Àn : న�AC6 ACయ రCUsయ, ñనXdనంద KLయ �<యః పత8 నమః సLH  G0స�1Oన 
మG'రః

%Xఫల సమరSణk:

Àn  || యస0సXృ<0చ U�mH Î తపం Ñ� |"d6 Z, dన సంÑర<ంdO సã0 వంA తమ0త@
మంత"  &నం |"d&నం భ|H  &నం మ£శ;ర, య>gøతం మdAవ ప>Ñరq ం తదYH� ||
అనds0UCహU6 �డÀ ప°ర Ñజdచ భగC� స#;తXకః !" #మ Y¾" తYi ప" సP1 వరã 
భవ].

వ, త క8 +, రంభ/

1.    ,వ భ�HTన అగసH Îమ హర«  Y�షq  మహ>« j ఇÔn పÄêV. ఓ ' Y�షq  )� ' �� §V ఒక రహస0) 
ÝÕgదV.అ� ఈIధ)4 Ý�gట ÷దÙ ÕU[ V.
2.    ïత"  hస)న lకn  పక} 'U. సñæzనంద స;K¯Vన #మచంT". అవత>ంÝV. m½న ఆ 
`äన ఉపCస) ఉంÚ ఆ #O"  !" #)� �డÀ ప°ర)లÛ ఆ#·ంñ �#ణ)V పÖంñ (చ6I) 
�4రణ)Û� (�ద"  ¼W'�) మ.U. ఉదయ)న§ mలకృత0)Ù, Xర�.æØ� తన శ|H | త3న భ|H  
��Hలj !" #మచంT"� Ñøంñ Lయస)j అన1) Û� Õద�  C>�, బం©½లV తృ H̄  ప>ñ, ¨½. 
�', V½;Ù, బం4ర), వసù )Ù, ఆభరణ)Ù ఇñæ áస�0 �]" Tన (Ø.Eన) !" #మచంT"� 
ఆనం6ంపìయవÞV. ఇ� !"  #మ నవ' వ" త) భ|H 4 ఆచ>ం C� జUXంతర)ల Lప)ల అ�1 
న,ంV. ఇంm స`;తH మ Yన IZq పద) ల�ంV. ఈ ధరXం అంద>é ఇహపరW క)లంT 
/గ)V, �క})V కÄ3ంన6. m½న మ3L¯ఐన õ lñV ఈ వ" త)V ఆచ>ంటÛ 
జనXజనXల Lప)ల�1 �Á U31Û Uశన) అ-టÛ �m� #)డ- !" #)�వÞ అ�1 �క)ల�V 
ఉతH )T [Ù-V.
3.    !"  #మనవ' వ" త) `äన OXÚ న#ధ)న� నరక) కÙ-V. అ�1Ö కం\ ఉతH మYన 
ఈవ" త) Ûయక ఇం  వ" త) Û�న సఫల)mT. m½న ఈ వ" త) ఒక G> Û�, భ|H j ఆచ>ంñన¸ 
C> మ3Lప)Ù అ�1] ^ల3 కృ<.�Ù అ-T.. అంTవలన నవ' `äన !" #మ ప" Oమ 
( ÓమX) � Ñజ Ñ� IధU) Ûత ఆచ>ంC. )�H. అ-V. ఈత� పÙ�Ù I� 
Y��}_. ఇ� అ.- ం`V. ఓ �L)z" వ»! ఎ�gb ధన)�� C9న hన½ల� 
YలభYన ఉLయ) Ý�gమన4 ఆగYHÎ. ఇÔn పÙ�U1..
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4.    ఓ Y�క} 5! ద>T". అ- hన½. తన� కÄ3�న1 వరc స;రq  రజ<Tల� (అన4 బం4రం) 
d�Û -నõ òసల� ప) Ûయక !" #)� ప" OమV Ûeంñ ఈవ" తం Û�న¸ ఆ వ0|H  fక' 
సర;Lప)Ù ^ల3 ¹½V. m½న ఎ�åన ఈ వ" త)V Û� �నé mం]� Ñøంపవల�V. ఈ 
వ" త)V భ|H  Øల6 Ûయ�C. <ర C6 నరక)� ప.V. అ�న I� Y��}. ఓ అగసH Î మహ>« ! !"  
#మRల మంత"  ప" cవ) U� �ÙపవÞV. అ�న అగYHÎ. Iవ>ంU1.. సమసH )4న #మ 
మంత"  )ల�V, ' #మ షడక} > అV మంత"  #జ) ఉతH  మమ� G'ంద �#ణ). �క}  ఖండన) 
�� .ద"  �త యంT !" #)� g>æ .T".(,½.) Ý�gU1..
5.    ఓ #మ! మ� క>q క ఒ./న మరణ) hంA hన½� ద|} ణ కరq )న ( అంU �Ú ÝIయంT) ' !"  
#మ#h#మ' అV <రక మంత" ) ఉపA,ంÝV m½న �½ ' <రక మంత" ) ఉపA,ంÝV m½న 
�½ ' <రక పర బ" హX) ' అ� ¯Ùవబ.U1½. m½న ప>lద� ) LపUశన) Vన !" #మ నవi 
వ" త) శ" z�  భ|H  గల hన½ల� Ýపg త3న6. ఇం� mక బం4., [ంÚ, #3 ÷|| న �హ)ల� A�j 
-నõ !" #మ ప" OమV Ûeంñ అంT A½� ఆCహన) Û�, ఇంత� )ంT Ý¯gన Iధ)గ Ñజ 
Û�, ఆ ప" Oమ(ÓమX) దగµ ర !" #మనవ' `äన ఏmగ"  ñ]H T (అం\ మనYiV A½� యంA �Ä¯న 
CT) జప) Û�VంÚ, మ.U. �నః Ñజ Û� (అం\ మరల Ñøంñ) సంÑరq  /జన) 
ద|} ణ zన)లÛ y" హX_లV సంjüంప Û�టÛ �m� #)Tన !" #). అVగ"  ?ంV. 
(సంjüంV) m½న మVä. ధV0. అ-V. ఈ Iధ)గ పX1ం., సంవతiర)Ù Û�టÛ 
సర;LపకరXÙ న,ంñన Cడ-V.
6.    #మమంత" ) �Äయ�C. ఈ వ" త) `äన ఉపCస) ఉంÚ (అం\ /జన) ఇంm ఆ3ర 
పzర� )Ù ఏ'� »YØనక) !" #మ సXరణ Û�న ¸ అ�1 Lప)Ù ¹eన Cడ-V. మంñ -.½ 
వద�  మంత" ం �ÙY�న1 CT ప" O గంట �శæల Yన మనY కలCT, �క})V ;>నCT 
�øంC. సర;ãష)లÛ I.వబÚ Uశన)�� !" #మ <రక పర బ" హX)V hంTన� ' అగసH Î 
మహ>«  Iవ>ంÝV.


