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స ఏవ బ?హ#
ఉపJû.

అJ బ?¶#పJశ6.

2.3.2 మంత12 (ఈశD^L
తన `ల తతFa2W
వ9Nంbట)

అర56వ28

బ?హ#Âమః అహం, పవనః
Âమః అహం, పవã Âమః
అహం,

బ?హ#ప2రO6 gg, Ku తత/6 gg,
పQత?పఱ రసస/9ప6 gg,

జ)= మßNÁం Âమః
అహం,

| లX º?A¿ం Ðలశs) gg,
¯

జ)= పృcKcః Âమః
అహం, జ)= అ4hః Âమః
అహం,

పృcQKకÙ తత/6నv (properties)
Ðల6 gg, అzhKకÙ తత/6నv
(essence) Ðల6 gg,

జ)= రcసc Âమః అహం,
జ)= ఇంద?సc Âమః అహం,

Å నv
`cనv శs8రvడX gg, ఇం¯
º?రణ8రvడX gg,

జ)= ఉత Qÿ
B ః Âమః
అహం ఏవ ,

Qn
B VKకÙ Kcపక jOt తత/6నv
Ðల6 gg,

జ)= స యః చంద?మÂ

Å ) రసతత/6నv, Jవతలv, °ఃచం¯
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JKNం °`\వః
స/¸@NÁం,

¼వః-rవః Ð fక6లv ఆర6
gg,

సA/ ం f8Nం చ Qశ/ం
°తం ¼వనం,

అ)h fక6లv మ¹u పంచ°తక:న
Qశ/6నv, ¼వన6నv,

త?ం బÊ$తం,
$య<నం చ య+, సర/సc
Âìః అహం ఏవ జ)=.

త?:న అgక Q\a జ)ంన,
o నh ఏã ఉనh£ 2)కంతÎ}
Y
Â6 అనబ gg 5ద\.

Q/0 `£? మహ~Äః
_రణcగ¸\@ç అహం $య
<Nç పc,

Å డX, మహ~Ä), gX N
Q/vడX, `¯
యం¯ జ)ం _రణcగ¸\¯లX
iNhX,

y `£? అAh, y అh, య
ఓషän,

Å  అzh యం¯, $Î యం¯,
ü `¯
ఓషdలం¯ ఉNhN,

y `£? Q/ ¼వN
Q1bవం ఏవ అహం ఏవ ఆ=#
అంత¸=#,

Å  Qశ/ ¼వన6లX Kc¿ం
ü `¯
ఉNhN అ gg, gg అంతÎ} ఆత#X
అంత¸త#X,

బ?హ#]ctః య#+ న మWs
అనc+ ప¤ అహం ఏవ ప¤
Q/0

gg బ?హ#]ctr.X, J)xã ఇతర6
అg S£ అJ gX, gg ప`డX, gg
Q/vడX,

<ం ఏవ Q=/ అమృతత/ం
ఇt తరt ûకం

నXh \rXటత <త?T
అమృతత/6 ం ûక6 Xంµ
త~ంUద`,

<ం ఏK Q=/
ంసృt}ం `జం
? వH.
2

నXh \rXటత <త?T
సంరస?వంt ?ం 2ట1u¯X.

త#+ అహÁం `£?యః,
సA/ ం పర< గtః సః
అహం స¸/8రః.

Å డX, స`/లv పరమ గt
8Vన gg `¯
ఎవ/¤ ఆ స¸/8`డX gg.

2.4 మంత12 (GdDశD^)
ఉపeశ2)

అర56వ28

యW K ఇ<) °=)
$యంã, üన $=)

ఎవ) యం¯ ఈ °త6\ ('V\)
o నhï, ఎవ) వలన ÎoనQ
Y
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'వంt,

'Qంనhï,

య+ ప?యంt
అCసంQశంt, తం <ం
ఏవ Qత/ ఉó[త

ఎవ) యం¯ ప?1½ం లయ6 Uం¯నhï,
ఆ నgh \r) ఉójం

°ãCః J1Cః అaషoంW
అహం ఏవ,

O ల»¯¤ - అ
°త6\, Jవత\ ఈ¿.=`
gg!

a అ#క Kతః పవã,
aÿJt రcః,

N వలన భయ6 తg KuV ×నh,
N భయ6 తg `c,

a అ#క అzhః చ
ఇంద?ః చ,

Å 
N భయ6 తg అzh మ¹u ఇం¯
s Nh`),
(తమ ధర#6\ )ర/~sr

Âమః అత ఏవ y
అహÁం సA/ ం అ  =

gg Â6డX, 8Vన స`/లv అ  న
JవతX gg,

సA/ ం చ °=Nం
óలకః సః అహం

సర/ °త6లv óలvడX é gg,

పృc× సః అహం, ఆపః సః
అహం, ãజః సః అహం,
Kuః సః అహం, 8లః
సః అహం,

పృcQ gg, $` gg, ãజr. gg, KuV
gg, 8ల6 gg,

శః సః అహం, ఆ=#
మö సర/ం ప?t¨తం,

vÙ\ gg, ఆత# gg, N యంJ సర/6
ప?t¨త: ఉనh.

బ?హ# Q+ ఆ(ht పరం,

బ?హ#6X \rvనhK పర6X
ం¯X,

s స2
బ?హ# ½ï T అr
½ïం.

బ?హ#T =ôన ½V N యం¯ స2 Pభ6
` aక!

d ః Qశ/తః చv
d , అక¤B
అచv
Qశ/తః కరB,

కXh\ S)Kµ), Qశ/T కXh\a
ఉనhKµ), UV\ S)Kµ), Qశ/T
UV\a క¬zనKµ),

ఆó£ Qశ/తః óద,
ఆó÷ః Qశ/తః ó÷ః,

óద6\ S)Kµ), Qశ/T óద6\a
ఉనhKµ), m\ S)Kµ), Qశ/T
m\a ఉనhKµ),

అహం అ½¸ Qశ/తః ½¸,

½రr. S)Kµ), Qశ/T ½రr.a ఉనhKµ),

Q2c మంã? ఏక సంశ^y,

Q2c మంత?6లv (1ద6v) gg
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Q2c 9(, Q2c మy,
Qb/శ/¤ అహం, అజ¤
అహం,

M న9డX,
ఆశ^య6X, $
M నస/9డX, Qb/శ/`µ) gX,
$
6స¬తన6 (<`) Uంద)Kµ),

<ం ఏవం Q=/
సÁంసృt ó+
ప?6చcã,

నXh \rXట <త?6 తg సంర
óశ6లXంµ %»a Q6vsడ»X,

త#+ అహం
పPóశQìచకః,

8బÎo gX పPóశ6 ('వ |
సంvతత/6) Xంµ QìచvడX,

పశవః చ <నKంతం
మధcవ~sనః చ uకs
ఆ=#î యతంã <ం ఏవ
? 
ó
s ం,

పPVల Xంµ <నVల వఱv మధc ఉనh
'వ¸r\ )య=m#Õ ప?యthం నgh
ం¯¯`,

? పcంã <ం న నః
ó
ఆవరsంã, న నః
ఆవరsంã!

నXh ంన త`Kత t~z న¸వృts
ంద`, t~z న¸వృts ంద`!

t?eల aం 8áం అ ½^తc
తcకs ఆసï అ¿ మö ఏవ
సంQశంt

? ణ6\
t?eల సంఙMయ» 8áf ఉంµ ó
వ¬ëÎoనK` é N యంJ ప?1½ంm`.

ప?జ/ల+ వ_hÁం హQః
యø న యజ<నం
ఆదయt

యజM6f ప?జ/¬ం అzh) ంన హQr.
మర యజMకరsX ఎ ంద£

s Þ vణపం న
తø సంతc8
s దృశం
త=
? hవంt.
¸ó

? ణ6 Nf
అ మృతకfబర6 Qµన ó
లయ6 Uం మరల t~z జ)#ంచ¯.

ఏష ఏవ ఆJశ, ఏష
ఉపJశ, ఏష ఏవ పరì
ధర#ః, స=c+

ఇJ ఆJశ6, ఇJ ఉపJశ6, ఇJ పరమ
ధర#6, ఇ సతc6,

తత? క2+ న
ప?మతవcం తW?ః Èళన
? ²cం తø
t?ంé
? కdరõః తø మ+
`2
అరN+ చ,

| లన
@)) ఉºdంచ¸¯. భస# ఉ(మ#ట6), t?ండ?రణ (Ð
o 0వటం),
Nమ6\ శw¸ంగ6లయం¯ ëY
? కdరణ మ¹u N అరన Qస#~ంచ¸¯,
`2

ప?<Jన అ¿ న

రóYన é JKలయ అంతరంగ
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అంతA/ వసదg wషం
vరH+,
వ?=ç న ప?మతవcం,
త| తపః, త| తపః.
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? ంగణ6నం¯ wష6 Qస~1 ంచ¸¯,
ó
వ?త6 మ`వ¸¯, అJ తపr., అJ తపr..

2.4 & 2.5
మంత12 (fg
వరNన)

అర56వ28

8cమ ఏవ 6s
8<నం న త+
=cజcం, న త+
=cజcం.

6s ందù`K` 8á యంJ ఉంµ తపr.
వదల¸¯, తపr. వదల¸¯.

ìచ0 అహం
అQ6¦s
)వస=ం, న
s + పరం
అQ68
O నం,


d `
O లv gX 8á యంJ ఉNhX, 8á ం Mప
ì8
O న6 S¯


s +
న అQ68
O నం, న
పరం 
s + పరం
అQ68
O నం.


O న6 S¯, 8á ం Mప 
O న6
8á ం Mప 
S¯.

O N)
8cం 
చ=/~, ã ం
అభc~òతం
అంతర5èహంతః,
అ¿ అQ6కsం
అభc~òతం.

O న6\ N\», KÎf జc:న
8áయం¯ 
O న6
అంతర5èహ6, అం¯f అQ6కs 
బÊజc:న.

O N) పంచ,
తత? 
త+ మ:c
½Kaరం
అభc~òతం,

O న6\, K) మధcf
ఆ అQ6కs6నం¯ ఐ¯ 
½Kలయ6 6ఖc:న,

? Ócం
తత? ó
O నం,
ఐశ/రc
దdõHం
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O నం,
QÓలన
ప½<Hం
O నం,
<¸గc
ఉతs¸Hం
M న
O నం,
$

23/34

O న6, దdõన QÓలన (లయ)
అకÙడ )`న ఐశ/రc
O న6, ప½<న <¸గc 
O న6, ఉతs¸న

M న
O న6,
$

తj#ç యC
అంతZ )~Zపsం
అవcయం అN
అనంతం అbష
1ద 12ంత
1దcం

ఆ ½Kలయ6నం¯ ఎవ అంతర)~Z
s ,
అవcu, అN, అనంm, అbష
12ంత1¯c,

అ)A/ శcం అ)`కsం
అప?Ócవం
అసcం అÞతం
స¸/రం
అNరం

అ)A/ Pc (J)తp ంపబడS)K),
అ)`vs (వరBNßm) , అప?ÓcV
(పతన6S)K), అrc (jంపబడ)K),
అÞm (తనv Xండవ S)K), స¸/`
(సర/6నv =g ఆ`), అN`
(అNcర6 అవసరం S)K),

అ)wకd ం,
అహరహZ బ?హ#
Qn
B రంద¸
అమర వర ,Qతం
<ం ఏవ,

d  (ద~¥ంపS)K), ప?tన6 బ?హ# Qn
అ)wv
B
?  Jవతల ,QంచబK ఎవN K gg,
ఇం2

]ctఃస/9పం
¬ంగం <ం ఏవ
ఉójతవcం, త+
ఏవ ఉójతవcం,

]ctస/9డX, ¬ంగస/9డX అöన gg
ఉójంచదzనKడX, ఆ ¬ంగ6 <త?T
ఉójంచతzన.

న ఏవ ²సయంt
త+ ¬ంగం ²Xః
చంద?ః అzhః
Kuః,

Å  8), అzh 8),
ఆ ¬ంగ6X `c 8), చం¯
KuV 8) ²jంపయS`,

స/ప?8శం
Qb/శ/¸Cధం
ó=ళం అ
tషt, త+ ఏవ
ఉప)ష+ ఉ2cనవనం (Volume 6)
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అహం.
తత? అ~W
d +
అహÁం 8
అ~తః t?`ః
íల/దâః @êః
Ky
అCసంజü+,

d m
s నgh అ~ంచవ³X, Ð ఖ\నh
అకÙడ 8
<g ఆvలW @పKuVలW నgh చకÙa
åం,

మన#N, మయc
_=r, మయc
ఏవ అ~త అhల
క¸#,

NయంJ మనr. ఉం, నgh ఏ8గ^పర), N ఱv
కర#లX అ~ం,

భస# గ| అంù,
? కd ఆభరñ,
`2

? కd ఆభరõ\
శw¸ంగ6లం¯ భస#6 ధ~ం, `2
ధ~ం,

<ం ఏవ
సర/²1న ప?సîh,
మC ఏక $
)రతః
సంజü+

సర/²వ6ల N యంJ ప?సXh, నgh )రంతర6
అంతరంగ6f å,s ,

త+ అహం
అశN, తం
ìచH
సంసృt ó+,

s X, K)) సంర
2)) gX ఆ/
s X,
బంధ6లXంµ Q6vsµ) 

అహరహZ అభcర
Qb/శ/రం ¬ంగం
తత? `ద?Ps ఃౖ
అC¨చc,

ప?tన6 åం Qb/శ/`) ¬ంగ6X అకÙడ
`ద?కs6లW అC;ం,

త+ ఏవ సhపనం
పయj9 ఃi=/
మÀ óత¦+c
6చcã,

Z అC;కజలం =
? zన? మÀ
అకÙD శయ)ం, ప\<`
óప6ల Xంµ Q6vsడ»X,

న ûకం ఆ(ht,
6చcã సంర
బంధN+.

ûక6 ంద, సంర బంధ6ల Xంµ
Q6vsడ»X.
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2.6 మంత12
1 యSJతF2)
(R

అర56వ28

త+ అనభcర న
అáhH+ ఫలం అనhం
అనc+ K, య+
అáhH+ AW భ}d భ1+,

½V) åంచvంé ఫల6 8), అనh6 8),
మ¹ ఏ@ 8) tనడ¯, ఎవ
(åంచvంé) tంªN Aతr.
భdంనKడ»X,

న ఆపః ¿=+, య
¿=+ య( భ1+,

? గ¸¯, =
? zã (ం
(åంచvంé) $` =
Xంµ 8`) పస =zనKడ»X,

ప?<Jన ఏక2 త/
s Þ
అనభcర <ం, ¼8
+జö=/,

రóYన ఒక~ నXh åంచvంé
¼åంN ¼åంపjN,

¦) Kపö=/
గKcNం పఞసంగృహc
ఉ(ష c

? z,
తల¦శ6\ కdవర6 r), ùపంచక6 =
ఉపKస6 j,

జS `ద?hనం జº
t?Kరం `ద? అXKకం

Z
జల6W `ద?hన6 j Ð`
? XKక మంత?6\ జ¿ం
`2

ఆతcం పశcç
అCcయç స/కృత
కర#కృ+ k?ః ఏవ మం*? ః
v¸cç <ర1 నం

`c) ii c)ం )తc కర# r)
`ద?ం 5దÕన మంత?6లW (మనr.X)
Pభ?పర),

తW +జö=/
? హ#Nç W భవt,
%
అనcø పAW HతNం
అPhã.

? హ#Gల ¼åంపjన ¿మ#ట
%
Å డ»X, Svనh? మరణం త`Kత
పQm
Hతన\ అXభQంX.

ప*? ః ఫÕః K అôః K
అCజc Qb/శ/రం <ం
తW అáhH+.

పత?6లW ఫల6లW Sక ఇతర6లW
Qb/శ/`న నXh åం అ
¼åంచవ³X.

8¿Sన పయః అC¨చc
`ద?¦sన <ం ఏవ
½వ¬ంగ9¿ణం
బ?హ#హ=cHః W
భవt.

క¿ల (ùdమ వరB) ùV }dర6W
`ద?కs6లW ½వ¬ంగ9న నgh
అC;ంన? బ?హ#హ=c óతక6 Xంµ
Q6vsడ»X.
క¿లùV ë`»W (½వ¬ంగ6X)
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8¿Sన దhః అC¨చc
r¸óN+ W భవt.

అC;ంన? r¸óన6 Xంµ
Q6vsడ»X.

8¿Sన ఆlcన అC¨చc
స/రB ,s H+ W భవt.

క¿లùV ë`»W (½వ¬ంగ6X)
అC;ంన? బంaర6 Fంz¬ంన óప6
Xంµ Q6vsడ»X.

<dN అC¨చc
»`2ర గమN+ W
భవt.

ã! త (½వ¬ంగ6X) అC;ంన?
»`పth గమన6 Xంµ Q6vsడ»X.

jతH శరÙరH
అC¨చc సర/'వవ+
W భవt.

లZ) చకÙర (½వ¬ంగ6X) అC;ంన?
సర/'వ వధ Xంµ Q6vsడ»X.

}d¸ అCA*ః అC¨చc
స¸/ç అK(ht 8<ç.

ó\ 5దÕన $<z^W (½వ¬ంగ6X)
åంన (ధర# పర:న) అ)h 0~క\ ß`X.

ఇt ఏxకం మÀç
ప?సOశతం మÀç
ప?సOశత<ôః శ*ః
అCజc 60s భవt
సంర బంధN+.

s V వందల
ఈ Qధంa ఒ0Ù $వr
మÀప?సO6ల సంఖcలf S2 1ల సంఖcలf
సమ`v) (½వ¬ంగ6X) åంన?
సంర బంధ6 Xంµ Q6vsడ»X.

2.7 మంత12
(SవZంగ \$
G@న2, ఫలశృ.)
<ం ఏవ
½వ¬ంగ9¿ణం
/ _యం
ఆ¸
m~B<cం K
అ<KcHం K
మÀవcßóã గ^హð
^ ం=వ
సం8

అర56వ28
| _నకdత?6న
½వ¬ంగ9న నXh ఆ¸
m~BమN 8) అ<KసcN 8), ëద/
ఉపద?వ6ల, గ^హణ6ల సమయ6న,
^ ంt యం¯ 8)
సం8
[`c ప?t <jక6నv ఒక ¸½f
^ ంt అంª`. ఆ
ప?1½ంX, ఆ ¤þX సం8
^ ంm\
Qధంa ఒక సంవత.ర 8లంf 12 సం8
ఉంªö. ఉ2హరణv మకర ¸½f `c
^ ంt అంª`.]
ప?1½ంన అ మకర సం8

అC¨చc tÕః సః
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tలలWX తంల6లWX యవలWX చకÙa
åం, <g పత?6లW అ~ం,

8¿S ఆ$c)/త
గంధరÈêః
ప~కల

క¿ల (ùdమ వరB) ùVల !öcW గంధUకÙ
Èప6W ఏ¸Y r)

@పం ô1దcం జcం
ఉóÀరం
కలö=/+ ఆ2c+
 ంజ¬ం

@ప6 ô1దc6 ÒనhW ఉóÀర6 క¬ం
ష6లW నమÙర6 యవ³X,

ఏవం ప?యW అభcర
మమ uజcం ఇt.

ఈ Qథంa స9 Q_m åంన? N
uజc6 ం¯X.

శ*ః మÀప?nO ః
ౖ
అఖండÕః తంÕః
అC¨చc

వంద మÀప?సO6ల సంఖcf ఖంµత68)
తంల6లW (íయc zంజ\) åంన?

చంద?fక 8<+
చంద?fకం అK(ht,

చంద?fక6 0~న? చంద?fక6 ంద`,

tలః ఏ=వoః
అC¨చc Kufక
8ì Kufకం
అK(ht,

అJ సంఖcలf tలలW (నలZ XV/\W)
అC;ంన? Kufక6 0~న? Kufక6
ంద`,

<షః ఏ=వ\ః
అC¨చc వ`ణfక
8ì వ`ణfకం
అK(ht,

అJ సంఖcలf ëసలW అC;ంన?
వ`ణfక6 0~న? వ`ణfక6 ంద`

య<ః ఏ=వ\ః
అC¨చc రcfక
8మః రcfకం
అK(ht,

అJ సంఖcలf %~Z íయc zంజలW
అC;ంన? రcfక6 0~న? రcfక6
ంద`

ఏ*ః ఏ=వ\ః
/»pః అC¨చc
స/ర5fక 8మః
స/ర5fకం అK(ht,

Z ఆH zంజలW åంన?
×Î XంXY
స/ర5fకం ందù`K` స/ర5fకం ంద`,
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5 pః
శత`
అC¨చc బ?హ#fక
8ì బ?హ#fకం
అK(ht
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Z ఆH zంజలW åంన?
×Î N\»XY
బ?హ#fకం ందù`K` బ?హ#fకం ంద`,

ఏ*ః ఏ=వ\ః
5 pః అC¨చc
శత`
1 లం బ?హ#0శం
చm¸
య+ మృmcః న
అవపశct తమt ఇt

Z ఆH zంజలW åంన?
×Î వందXY
1 ల:న (అనh 0శ6, ó
? ణ 0శ6, మî
చm¸
M న 0శ6) బ?హ#0శ6 2Î ఎకÙడ
0శ6, Q$
మృmcV iడN అ 2Î

యం మ+ fక 8ì
మ+ fకం అK(ht,
Z 8+
న అనcం మf
పరం.

ఎవã N fక6X 0`Xî అత N
fక6X ం¯X, N fక6 కం¡ పర:న
fక6 S¯.

యం అKపc న ûచt,
న స న¸వరsã, న స
న¸వరsã.

అ ంన? ఇక QÓ~ంచ, t~z న¸వృts
ంద, న¸వృts ంద.

2.8 మంత12 (SవZంగ
ఉRసన, ఫలశృ.)

అర56వ28

¬ంగ9¿ణం <ం సంజc
| ః
ంతయంt yగనః, j2
j|ం గ=,

¬ంగ9డôన నXh %»a åం
y»\ (నgh cనలకd 6a)
| \ j|)
ంtంం¯`, j¯
ం¯¯`,

యజంt య$/î,

HåMv\ (నgh HగJవతa ²Qం)
యజM6\ nద`,

s వంt JK స
<ం ఏవ r
అంa స ఉప)ష+ స
ఇtÀ,

s \,
Jవత\, 1ద12ంగ6\, ఉప)షm
s tంం¯`,
ఇtÀస6\ నgh r

న మWs అనc+, అహం ఏవ
సర/ం, మö సర/ం ప?t¨తం,

Nకం¡ 1`a ఏ@ S¯, gg సర/6, N
యంJ సర/6 ప?t¨త: ఉనh,

తతః 8cం ప?య*ః ఏK
అహం అన/హం జcః,

అకÙడ 8á యం¯ ణcవ?mలv gg
þcడX,
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? నN
తత? గõ k2
NN6Ì NNశస9 ~ñ
NN9ప¸
NN_h=,s

అకÙడ గణ6\ kద?6H\,
NN6H\, NNశస9 `\,
s \
NN9ప`\, NN»`
ధ~ంనK`,

| ంa `2
? కdసA/ భస# a
ఆభరõః కృ=ంజలy
)తcం అCcయంt,

Kరంద9 భస#6X శwరమం= ధ~ం
? కd ఆభరGÕ కృ=ంజ\Õ )తc6 నgh
`2
c)ంNh`,

తత? ర/cం ½ బ?À#
కృ=ంజ¬ః అహ~hశం <ం
ఉó,s ,

అకÙడ )` vÙన బ?హ# కృ=ంజ\
ప?tన6 నgh ఉójంX

దdణcం ½ Qn
B ః కృ*Þవ
| ంజ¬ం <ం ఉó,s ,
Ð¸

దdణ vÙన Qn
B V ½రr. £j¬ ఒz5 నgh
ఉójంX,

ప?ßÓcం ఇంద?ః సః నత అంగ
ఉó,s ,

Å   o ంగ6a
ప½మ vÙన ఇం¯
s నgh ఉójంX,
నమసÙ~

ఉ@Ócం అzh8యం ఉమs %మ-అంగఅXర8
9 <ం
Q°షõ %మవ
ఉóసã,

ఉతsర vÙన అzh8u\, అంబ
ఉóసv\, బంa` Q°షణ`\,
బంa` వస9 `\ అంద9 నgh
ఉójంX,

<ం ఏవ JKః
చm9#~sధ¸.

gg N\» vÙల Jవ= Ð~s
స/9డX.

O నం
దdõHం ½ 6s
త+ 6s మంటప సంåMతం

O న6X ం
దdణ vÙన 6s
6sమంటప6న

తత? అgక గõః óల8ః
uః óపqత8ః

అకÙడ అgక గణ6\, óలv\,
ud\, óపqతv\,

తత? ఋషయః ంభKః
óPప= మÀbK

అకÙడ ఋn\, ంభ× ఉóసv\,
పPపt ఉóసv\, మÀbV\

12వతÁంసం bవం
పంÓకdరం జపంతః =రకం
సప?ణవం ìద<Nః
tషంt,

12త#9ప:న bవ పంÓకdర =రక
s
మంత?6 ఓం8ర స_త6a జ¿
సంWష6a ఉం¯`,

తత? ఏ8 రతh18 తత?
అహం ఆ[నః

అకÙడ ఒక రతh1క ఉనh, 2)ê gX
ఆ[Xడô ఉNhX,
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8cÁం సః తcకsÞ
vణóంbrKN$య
స/cం¦ స)h1శc

? ణ6\
8á యం¯ శwర6 Qడ ó
వ¬నK~) N ©డê ßr)

? కd°¨= అXపః
భjత `2
సèశcం

? కd °¨mలX $ÎW సè½ం
భస# `2

అ°త ఏã ం జన# మరsం
చ ఏt =రకÁం bవం మXం
ఉప,

×~ మరల మరs (మృmcVW µన) జన#
క\గvంaక అ) bవ =రక మంత?6
ఉపJ½ంUదX,

s <ం
తతః ã 68
M నమüన
అXQశంt Q$
అం4న,

M నమయ
అ K` 6vsÕ Q$
Jహ6W Nf ప?1½ంUద`,

న న¸వరsంã.

ఇక మరల న¸వృtssంద` (t~z మృmc
fక6f ¸`).

2.9 మంత12
(ఫలశృ.)

అర56వ28

Êత అశన ప?tషÁం
హQః ఇవ తత? ఏవ
6కsరOం ఉపశcã

¶<zhf Êత6 jన హQr. వS అకÙడg (8á
అంతరగృహ6f ఉనh రతh 1క యంJ అ[X
ఉనh ½V)) 6sఱx మంత?6
ఉపJ½ంచబX,

bï అయం మంత?ః
పంÓకdరః త+
O నం, తత
6s
ఓం8ర9పం,

O న6,
bవపర:న ఈ మంత?T పంÓకd~, అJ 6s
అJ ఓం8ర9ప6,

తW మద~త కర#õం
మ2Qషoతం
Å ప= భవt, N
మఅgc ం.

ఎవ` N ఱ¦ కర#\ (మ¹u కర#ఫ సs)
s ¤, N యంJ ఆ1శ~త:న మనr.
అ~
కలK¤, K` N 9పT ంద`, మA ఇత`\
8¯.

ఇయం బ?హ#QJc.

ఇJ బ?హ#Qదc.

అయం బ?హ#Q2c
66కdవః 8cం
ఏవ ఆ[N

M న6 ం¯ 66v
d V\ 8á యంJ
ఈ బ?హ#$
ఉంµనKk
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M నమయం
Q$
1 లం
బ?హ#0శం చm¸
బ?హ#0శం,
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M నమయ:న బ?హ#0శ6X
ప?యతhá\k Q$
1 ల:న (అనhమయ, ó
? ణమయ,
(అనa) చm¸
M నమయ) బ?హ#0శ6X
మîమయ, Q$

యం మృmcః న
అవపశct, యం బ?హ#
న అవపశct,

J)) మృmcV iడ£, J)) బ?హ#
(_రణcగ`\) iడSN,

యం ఇంద? అzh న
అవపbc=ం, యం
వ`ణ ఆదy న
అవపశcంt

Å , అzh iడS¤, J)) వ`G
J)) ఇం¯
5దల»K` iడS¤

తం ఏవ త+ ãజః

Z షQt ²వÁం
Sమం ఉ<ం
సం½Zష c

అYవంÎ jOt) ఏ ã]ంజ6\ S<వtàన
ఉమ (óర/t) KకÙ ²వ6 (హృదయ6)
uz¬ం) ఉనh£,

వసంతం చంద?0Î
సమప?భం
చంద?wటÁం

Z  చం¯
Z దకర:), 0ª
Å ల
వసంతమయ: (ఆÀ
స<న:న ప?భW, చంద?wట~à,

Âమ-రc-అzh
నయనం °t°¨త
Qగ^హం

Å ),
చంద? రc అzh gత?6\ కలK (t?gm
భస#ర Qగ^Êన,

½వం <ం ఏవం
అCcయంW
6కs¬o తcకsబం

s ఉనhKk, óప6
½Vన నgh ఏ8గ^6a c)
o vనhKk , బంధQ6vsÕ,
(MY

మö ఏవ ÑNః
భవంt.

N యంJ Ñనమ»¯`.

ü చ అgc 8cం
wష8~ణః
ప?tగ^హప¸ః,

ఇత`\ (స9 Q_తంa )వjంK`) 8á
s VలX
యం¯ wష6 Qస~1 ంK`, వr
o K`,
గ^_ం డvY

తcకs భస# రõః,
? కd రõః,
తcకs `2

? కd రణ
భస#రణ వSjనK`, `2
వSjనK`,

తcకs గ^హHaః, తcకs
Qb/రNః, తcకs

గ^హHగ6\ వSjనK`, Qb/శ/¸రన
QµëÎoనK`, పంÓకdర జప6 య)K`,
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పంÓకdర జóః,
తcకs wరKరN
wర×ం Ö¸ం
HతNం NNQం

wరKరన వ¬ëÎoనK` NNQధ6Õన
Öర:న wర× సంబంత Hతన\

s Þ
8cం పA= ¼8
| <ం
తతః P2
ప?పదcంã చ

8á యం¯ మర÷ంన త`Kత అXభQం
| Õ నXh ంద`, మ¹u
త`Kత P¯

అంతర5è% AW
Ðత?ం K Qసృజంt
త2 ã jంచã
¿తౄç,

8á అంతరగృహ6న Aతr.X, Ðత?6X
Qస~1 ంK` KÎW ¿తృతరణ jనKర»¯`,

తం ఏవ óప8~ణం
మృతం పశcç
$లf_W wరవసsం

అYవంÎ óóm# చ)(వటం ij
$లf_mన wరV

óతయt
అస9 మండS
జ/లజ1 ÞలనvంDn
అgcష /¿,

అస9 మండల6న జ/¬ం vండలయం¯
s ,
ఇతర6లయం¯ K)) óర1

తతః చ అప?<Jన
)వ,ద ప?<Jన
)వ,+ 8cం
¬ంగ9¿õcం.

8బÎo )రZకd 6 Svంé ¬ంగ9ప:న 8á యం¯
)వjంచవ³X.

ఇt ఉప)ష+.
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భస# $%ల ఉప)ష+ ]iంశ2
O న ¼rండ మహ~Ä భస#$
M న6 »~ం ఈశ/`)
$%ల మహ~Ä వంశr
ప~ప?½hం \rXట.
s tంట.
¼rం ఈశ/`) r
భస#6 (Eµద) 'వ-'గ+-ఈశ/ర అ§ద దృ¨o) ంX.
భస# Q Qవ~ంచబµన. అనa, tక:న భస#6 తH` r)
s , 2)) =t/క6a ఎ ²వన UHcf Uపబµన.
శwర6నం¯ ధ~
బ?హ#6X ఉójం మXnc) ప?న కరsవc Qషయ: ¼rం) ప~ప?శh ఏ )తc కరsవc6? ఎవ జ$u? ఎవ c)ంపదzనK? ఎవ
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