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\ సంంపబ¦న (* + ఆ + o = !ం శబÁ5)
అలంక~ంన[

ఏ7కeî మZః
@ #s
$
మంత@!జః
¶ మః
rర´

(!ం అనబ) ఏ7కeర5 మంత@!జ5, కలవృకe5 అ)
R+N ^ Vª~.
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2.3 మంత01
(ఏVక^ర
0 ంగ16)
మం_

అర34వ16

బ@¸= 5)ః &+
cయత@ం ఛంò
!¢ అస& Jవ<

(ఈ !ం ఏ7కeర మంత@5నv) బ@హ= ఋö, cయt@
ఛందrø, !5 Jవత అ¥ఉనiR.

,ర- అB|ం´ uజ
అంc) v!&+
వai ఆత=Ô

- కeర
అzi ఆత=áన “*” )Mకeర5నv, “ఆ”7ర ,!
)జ5Z, అర|చంద@ )జ5Z (o) సంం ఆI
క!ంగ O&స5 uj

మÔః )జ శs
ఆ).న ఇ p BP
R)yజ£+

మనrøZ Êల శs యం´ ఆ)Mకeర5Y (!ం
అZj) శ̀ద|Y R)yzంచవíZ (త1.! మనrøZ
.త=యం´ లయం యవíZ).

2.4 మంత01 (!మ
ఏVక^ర మంత01నK
G&న1)

అర34వ16

సర/ ·Bన మం1ర
07 పంకజ ఆసh

సర/ న ·ర5నం´, మం1ర వృకe
0కÐద, కమËసన5 నం´,

&మం !సన ఆéనం
N న 5ò@ప 'Dతం
M

(Ïల Uఘ) &మ వరC5Y, !సన5
N న 5ద@Y 'DంనiK,
0r), M

Kమ ఊbన&ః త+ హసsం
é<లకe êణ సంuతం

p vనiK,
ఎడమ Yడ§ ఎడమ హసs5 Ì[
é<లకe êHలY ¦uనiK,

అ0కe ;ణం ఆ<=నం
ఆత=న&ం ఇత Çజసం

అంతb=0 తన ఆత=యంJ తన మనrø
s నiK,
kPt ం స.8ప ÇజrøZ er

Qద|ః స1Éక సం7శం Äవలం
¢కe7ంకeI ంతయ¹

s నiKన ` !5)
Qద| స1Éక5 వT ప@7¨r
Äవల5 ¢కe 7ంకeY ంtంj,

పర;<=నం õZలకeం
జ¡+ మZం

పర;త=Z ధv 12 లకe^ (!ం
అZj) జపం యవíZ.

ఉప)ష+ ఉ1&నవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

!మ రహస& ఉప)ష+

2.5.1
మంత01
(\ం`
అక^ర1ల
మంత01)
వaiః
O!య(
O2& Mఠరః
Äవలః అª చ,
ద.కeî
మంత@!జః
అయం
స!.ëషpప@దః,
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అర34వ16

వai (*) , O!యణ (ఆ), Oడ& (ô), జఠ!zi (అ), Äవల
(Rసర4) )Mకeర5^ డc ( * + ఆ + ô + అ + ◌ః =
!మః)
[Oడ&ః = O5 వ&వసP]
ûం అకe!ల ఈ మంత@!జ5 (!మః) స!.ëషp5లZ
ప@ంZ,
ఏ7కeర (!ం) మంత@5నv వíh (. అకeర !మః
మంత@5నv ¼) ఋö ±దలÅనR మ³u
షడంగ5^ అ0 Vపబ¦నR.

తతః ఏ7కeర
ఉకsం
ఋ &
&+ ఆJ&న
షడంగకం

అనc !మః మంత@5నv బ@హ= ఋö, cయt@ ఛందrø,
!5 Jవత.
NOTE: షడంగO&స5 అనc మంత@5Z (T1 మంత@
)Mకeర5లZ) ఆb õగ5^c k అంÅ  
కరO&స5లY (అంÅ  య నమః, తర6 ÏÍ& నమః,
మధ&;Í& నమః, అO7Í& నమః, క)ö7Í& నమః,
కరతల పృ  Í& నమః) మ³u హృదI O&స5^Y
(హృదIయ నమః, ¨రÂ నమః, ¨ఖIయ నమః, కవùయ
Ã య నమః) V´b.
నమః, hత@త@Iయ నమః, అ
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2.5.2 మంత01
(L`
అక^ర1ల
మంత016)
<ర ;I ర;
అనంగ K7
స.)జః చ షÜ
Rధః త@కeî
మంత@!జః &+
స!.ëషp
ఫలప@దః,
2.5.3 మంత01
(Z6a
అక^ర1ల
మంత016)
ద.కeరః
@ ంY
చంద@భ1
.Rధః చnరకeరః,
ఋ & ర.వ+
.N యం ఏతyః చ
Rచకe9ః
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అర34వ16
ã ం), ర; ( ` ం), అనంగ (}\ం),
<రక5 (ఓం), ;I (ä
K7 (ఐం), స.)జ (!ం) )Mకeర5^ ఆb Rధ5^c
“!మః” మంత@5నv 5ం´న ~ Ê అకe!ల
మంత@5c జªంన8 ఆ త@య అకeర మంత@!జ5
స!.ëషp5ల ఫల5^ ప@ంZ.
ã ం !మః 3) ` ం !మః 4) }\ం
అనc, 1) ఓం !మః 2) ä
!మః 5) ఐం !మః 6) !ం !మః

అర34వ16
ûం అకeర5ల !మః మంత@5నv వర చంద@
మ³u భద@ ~న8 ûం Rధ5^c O^గకe!ల
మంత@5లÅZ.
అనc, 1) !మచంద@ః 2) !మభద@ః.
ఋö ±ద²న అంగ5లZ ర. మంత@5లv
VªనKÉవí ఈ ûం మంత@5లv ¼
RచకeH²నKb ^rనవíZ.
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2.5.4 మంత01 (ఐc
అక^ర1ల మంత01)

అర34వ16

సప@t:
p రÿ వ ఆ;
హృ+ పంùîC
మZర=తః,

(*) )జ5నv (ఆ) ప@tష )జ5 క<ª 1) వర
“ఆయ” మ³u హృదయ5Z (నమః ) క<ª
పంచ వరC5ల “!;య నమః” అZ మంత@5Z
;నWలv )BÁ¨ంపబ¦న,

@ కsః
R.త@ ఋöః $
పంsః ఛంò అస&
Jవ< !ంభò@ )జశsః
ప@థ;రCం ఇt క̀;+,

¶  ఋö,
!;య నమః మంత@5నv R.n
¶  Jవత, !ం అZ
పంs ఛందrø, !మభ´
ప@థ;రC5 )జశs అ) ఈ క̀మ5c Vపబ¦నR,

¤
¶ మÈ& హృ OD
ఊî.ః Øదyః
Rన&Âన=Zం

¤
¶ మధ&5నం´, హృదయ5నం´,
ODయం´, =డలయం´, Øద5లయం´
O&స5 యవలkనc Vపబ¦న.

షడంగం ర.వ+
@ ûCఃౖ
R1&+ మం<
మZO అసÃకం.
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@ రC5^, మంత@5Y O&స5
షడంగ5^, మం<
ర.5వT ^rనవíZ.
[!ం హృదIయ నమః, ;ం ¨రÂ .¸, యం
¨ఖIá ఫÜ, నం కవùయ Ùం, మః
hత@త@Iయ ?షÜ]
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2.6.1 మంత01 (\ం`, L`,
Z6a, ఐc అక^ర1ల !మ
మంత01లd eయవలfన G&న1)

అర34వ16

మÈ& వనం కలతîః ÊT షలత
ఆసh,

వన మధ&5నం´, కలవృకe5
Êల5న, షలత ఆసన5§
bనiK,

లకe ê¿న ప@Å@తం అకeః #¿న యకం,

లకe êH) చకµAÉpన O~ గల
ధనrøZ jనiK,

అ0కe ;ణం, Mన7& కృతవ&జనం,
ఈశ.రం,

అంతb=0నK, Mన
Rసనకర̀Y ÂRంబK,
ఈశ.b,

జBõర లస+ రC ం, &మం,
5)గæవృతం

¨రrø§ జటలY D^Eం´K,
(Ïల Uఘ) &5, 5Zల
ప~0öpంచబ¦నK,

లకe ê¿న ధృతః ఛత@ం అథK షక
ఉప~

p నc,
లకe êH ఛత@5 ప[
షక R;న5§
bనiK,

దస&మథనం ంతం స rÎ̀వ
Rëషణం

దశకంF) సంహ~ంనK,
ప@ంn, rÎ̀వ Rëషæ´ల
¦నK అ¥న

| ® జIwPn వరC లకeం జ¡+
ఏవం ల»
మZం,

ఈ 8ప5c లDంన ఆ
` !5) మంత@5 జయ5
\ జªంచవíZ.
#bK లకe b
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2.6.2 మంత01 (ఆh
అక^ర1ల మంత016)

అర34వ16

స.7మశs K7 ల}e ê
సsK1&ః పంచవరC7ః
షÜ అకeరః

ã ం), K7 (ఐం), ల}e ê
స. (!ం), 7మ (}\ం), శs (ä
( ` ం), సsవ (ఓం) ఆ)జ5లZ పంచవరC
మంత@5Y (అనc !;యనమః) జతక<ª ఆb
వరC5ల మంత@5^

షÜ Rధః &+ చnర.ర4
ఫలప@దః

ఆb Rధ5లc జªంన8 చnర.ర4
b రP5^ (ధర= - అరP - 7మ - ¢కe5^)
లDంZ.
[షÜ అకeర మంత@5^ = 1. !ం !;యనమః,
ã ం !;యనమః, 4.
2. }\ం !;యనమః, 3. ä
ఐం !;యనమః, 5. ` ం !;యనమః, 6. ఓం
!;యనమః]

పంచశ+ ;తృ7
మంత@వరC ప@Ç&క
ర.కం

[అ Zం¦ కe వరv] 50 వరC5లg అకeర5లZ
ప@Ç&క5c 5ం´ G జత యc

ల}e ê K7 మన=°ః చ
<! &+ అhక°

ల}e ê ( ` ం), K7 (ఐం), మన=థ (}\ం), <ర (ఓం)
)Mకeర5లY ¼ క<ªన8 అhక Rథ5^c
!మ మంత@5^ ఏరZ.

` !మ మన=థ ఏxకం
)M అంతర4Y మZః
చnర.రCః స ఏవ &+
షడ.îC KంHత ప@దః

2.7.1 మంత01 (i=j,
kంఫm, నమః
అం_&క^ర16)

మన=థ )జ5 (}\ం) ±ద²న చnర.రC
ఆ)జ5లZ ( ` ం, ఐం, }\ం, ఓం) ` !మ
మంత@5Y ~ షట.రC మంత@5^c k
జªంన8 సర. QభKంఛ^ k|ంZ.
అనc - ఓం !ం !మచంద@ః, ఓం !ం !మభద@ః,
` ం !ం !మచంద@ః, ` ం !ం !మభద@ః, ±దలÅ
మంత@5^.

అర34వ16
ఈ !మ మంత@5లv వరg .¸ T1
ÙంఫÜ T1 నమః రవZ,

ఉప)ష+ ఉ1&నవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

!మ రహస& ఉప)ష+

.¸ అంY ÙంఫÜ
అంY K నt అంY K
భ0+
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@ య .¸, ఓం !ం
[ఓం !ం !మచం1
@ య ÙంఫÜ, ఓం !ం
!మచం1
@ య నమః, ±దలÅ 8ప5లg
!మచం1
మంత@5^ ఉచÓ~ంచవZ]
N న5
[Ùం ఫÜ uK అనc అM
క^Å భయ5, ´ఃఖ5లZ =లzంK]

అయం అ p Rంశ+ ఉతsర
శత Iదః షÜ వరC ఈ~తః

ఈ Rధ5c షడకeర మంత@5లv qట ఇరG
ఎ) (128) Iద8ప5^ ఉనiR

బ@¸= సం¢హనః శsః
దeæÊ~sః ఏవ చ
@ 7
s
అగసsః చ ¨వః $
5నy అZక̀;+ ఇU,

బ@హ=, స¢=హZ, శs, దeæÊ~s,
s , ¨W - b వbసc ఆb
అగr
అకeర5లv ఋo^,

ఛంò cయత@ సంజNం చ
` !మః చ ఏవ Jవ<

cయt@ ఛందrøc ంచబన ,
` !5Ò Jవత

అథK 7మ)MJః
R.Y@ 5)ః మÔః

T1 7మ )జ5 (}\ం) ±దలÅనR (అనc
ã ం, !ం) ఈ మంత@5నv
ఓం, ` ం, }\ం, ఐం, ä
¶  ఋö అ)
)Mకeర5^, R.n
VపవZ,

ఛంò JK& cయ·@
!మభò@ అస& Jవ<

¶ 
cయt@ Jవ<´^ ఛందrø, !మభ´
Jవత,

)జశ}s య°ర.ం షÜ
వరC అZ Rన&Â+ క̀;+

శs)జ5^ ఇంతv ర.5 Vªన
Rధ5ch ఆb అకeర5లv క̀మ5c
అన.¥ంనవíZ

బ@హ=రంధ@ J
¶ Kర=È& హృ+
OD ఊbo Øదyః

బ@హ=రంధ@5నం´, ¤
¶ మధ&5నం´,
హృదయ5, OD, =డ^, Øద5లయం´

)Lః షÜ ,ర- uMs ఃౖ K
@ ûCఃౖ K షడంగకం
మం<

ఆb )Mకeర5ల ,ర- వరC5లY 7),
మంత@5లY 7) షడంగ5లZ కరO&స5
మ³u హృదయO&స5 VనవíZ
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2.7.2 మంత01 (ఆh అక^ర1ల
మop i=j, kంఫm, నమః
అం_&క^ర !మ మంత01లK
G&న1)

అర34వ16

7ల అంÍధర 7ంt 7ంతం అ)శం
!సO+ ఆkతం

ÏలUఘ7ంt వంÉ శwర Nయ
)రంతర5 గలK, !సనం
0r) bనiK,

@ ంM
N నమOం దనం అపరం
51
s ంజం MZ)
హ

N న5ద@g (M
N నమu)
M
ఉనiK, ఆ§న హసs5Y
పద=5 ధ~ంన భంzమg
ఉనiK,

é<ం ØరP®గ<ం సîbహక!ం
R´&+ )õం !ఘవం పశ&ంతం

p ) R´&ల\త వT
పద=5 ప[
ఉనi éత jడబనiK,

మvBంc RR కgః జ.Ëంగం
భ.

wటం ±ద²న RRధ
ఆభరణ5^Y
'DంనiKన !5)
భQంOiZ

2.8.1 మంత01
(ఏ` అక^ర1ల
మంత016)

అర34వ16

!మః చ చంద@ భద@
అంY .N అంY
నtuY .
సపs అకeî
మంత@!జః సర.
7మ ఫలప@దః
2.8.2
మంత01
(ఎ)WP

!మచంద@ మ³u !మభద@ వరన ఆయ అ) (చn~P
RభsY), 1) అంత5g నమః (హృదయ5)
జతయc ûం Rధ5^c
@ యనమః 2) !మభ1
@ యనమః ]
[ 1) !మచం1
ఏ అకe!ల మంత@!జ5^ అ¥ సర. QIచÓలZ
ఫ<ంప.uZ

అర34వ16
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అక^ర1ల
మంత016)

<!
సaతః సః
అª .RR
అ p కeî మతః

<రం !మ
చnరP అంతః
#̀డ అసÃం
వaiతలc

ã ం), ర; ( ` ం), అనంగ (}\ం), K7
<రక5 (ఓం), ;I (ä
s కeర
(ఐం), స.)జ (!ం) )Mకeర5ల సaత5c ఆ సØ
మంత@5^ ûం Rధ5^c అ p కeర మంత@5^c
¼ <యవZ
@ యనమః, ఓం !మభ1
@ యనమః ]
[ ఓం !మచం1
ã ం !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం !మభ1
@ యనమః ]
[ä
@ యనమః, ` ం !మభ1
@ యనమః ]
[ ` ం !మచం1
@ యనమః, }\ం !మభ1
@ యనమః ]
[ }\ం !మచం1
@ యనమః, ఐం !మభ1
@ యనమః ]
[ ఐం !మచం1
@ యనమః, !ం !మభ1
@ యనమః ]
[ !ం !మచం1
త~ంపu !మ శబÁ5Y వరన (చn~P RభsY) ఆయ
8ప5 క<ª అంత5g హృదయ (నమః) అసÃ5Y
“!మయనమః” అziసంyగమÅZ
[Note: “ఆయ” అZ1) “చnరP” OOరP5. !మ శబÁ
8ప5 చn~P Rభsg !;య <అనc !5) ఱv>
అÅZ. ]

అ p îC అయం
పî మంత@
ఋ &ః
&+
షడరCవ+

ఈ అ p కeర పరమ మంత@5లv ఋ
మంత@5 వT ^rనవíZ

నః
అ p కeరస&
అథ !మ ఏవ
ఋöః స=Àతః

మఱల అ p కeర మంత@5నv ¼ !5Ò ఋö అ)
Å~sంనవíZ

cయత@ం
ఛంద ఇt
అస& Jవ<
!మ ఏవ చ

cయt@ ఛందrø అ), ఈ మంత@5నv !5Ò Jవత అ),
మ³u

&´^ షడకeర

` )జ5Y ¦ శs)జ5^ జతపఱన !మ
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మంత@5^ త~ంపuనc <rనవíZ
@ యనమః, ఓం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ ఓం ` !మచం1
ã ం ` !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ä
@ యనమః, ` ం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ ` ం ` !మచం1
@ యనమః, }\ం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ }\ం ` !మచం1
@ యనమః, ఐం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ ఐం ` !మచం1
@ యనమః, !ం ` !మభ1
@ యనమః ]
[ !ం ` !మచం1

షడంగం చ
తతః v!&+
@ రCః ఏవ
మం<
|;¹

@ కeర5లZ R¦c షడంగ O&స5నv
ఆ మం<
(కరO&స5, హృదయO&స5) |మంn^
ం´పఱనవíZ

<రం
` )జuగ=ం
చ !;య
నమ ఉచÓB+

` )జ5Y క<ª !;య నమః (“ ` !;యనమః”) అ)
ఉచÓ~ంన8 త~ంపuZ

\ ం ఓం )జం
Ý
వJ+
;Iం
హృ+
!;య
నః చ <ం

\ ం, ఓం, ;I (ä
ã ం) )జ5^Y !;య మ³u
Ý
హృదయ5 (నమః) జతపఱ న కరణ5 (repeated
combinations) kన8 అR
ã ం !;య నమః,
[ 1) ఓం ` ం ` ం !;య నమః, 2) ఓం ä
\ ం ` ం ` !;య నమః, 4) Ý
\ ంä
ã ం !;య నమః ]
3) Ý

¨K ; !మ
మంY@ అయం
s
వస.రCr
వrప@దః

¨K;!మ మంత@5^ అనబనR, ఇR స.రCమయ
ఐశ.ర&5^ ప@ంనR

ఋöః
@ #s
స1¨వః $
cయత@ం
ఛంద ఉచ&Ç

É స1¨W ఋö అ), cయt@ ఛందrø అ)
VపబýZ

¨K ;
!మచంò@
అత@ Jవ<
ప~}~sతః

¶  É Jవత అ) వ~CంపబýZ
¨K ; !మచం´
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ã ం, ä
ã ం, ½
T ం, U
;I )జ5ల ,ర- స.ర5లY (¸
@ ం,
ã ం, హ
ã ః) షడంగ5^ !మ పంùరC5 (న¢!;య)
«
uకs5c O&స5^ VనవíZ.
ã ం ఓం న¢ !;య హృదIయ నమః, ä
ã ం ఓం న¢
[¸
T ం ఓం న¢ !;య ¨©á
!Iయ ¨రÂ .హ, ½
T ం ఓం
?షÜ, U
@ ం ఓం న¢ !;య కవùయ Ùం, ½
ã ః ఓం న¢ !మయ
న¢ !;య hత@త@Iయ ?షÜ, హ
Ã య ఫÜ]
అ

2.9.1 మంత01
(@rX!మ
G&న1)

అర34వ16

!మం t@hత@ం
å;ర|~ణం
V<నం పరం

¶ ,
(సర.Wవ!rలg) రంK, t@hn
అర|చంద@b, Vల~, (t@Åæత=క ప@కృt)
పర9నK,

భå=ః XYత
స!.ంగం కప~Áనం
ఉØస=Z

స!.ంగ5లం´ భస=5 ధ~ంనK అ¥న
కప~Á) (జB[ట~)) ఉØkంOiZ
s Oi5.
[ఇకµడ !5) ¨వ8ప5g &)r
అనc !మ ¨వ అIద5 ప@కÉంచబనi.]

!మ అD!మం
ßందర& é;ం
å;వతంk7ం

!5) ª@u!^, అత9న ßందర&ం కల,
@ 7ర కరC¤షణ5^ కల,
చం1

Øంvశ
ధZ!\ణధ!ం
&£+ t@gచOం

(దం¦ంటv) Øంvశ5Z, ధనrø
»ణ5లZ ధ~ంన

&యt ఏవం
వరCలకeం జపతరణ
తతరః

అ[వంÉ Øర.· స.8ªáన éతZ అకeరలకe
జప5 శ̀ద|Y k

]ల.పà@ః ఫ²ః ^_ః
tల-ఆLః పంకLః
Ùh+

]ల.పత@5లY, ఫల5లY, ష5లY,
ZW.^ `¥&Y, <మర ష5లY «మ5
యవíZ
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స.య;Iంt
)ధయః kద|యః చ
rర ఈªø<ః

స.య5c వ )వంÉK, k|
క<zంK మ³u Jవతలv ¼ #~న
ఇK

నః అ p కeరస& అథ
బ@హ= cIత@
!ఘKః

అ p కeర మంత@5Y పరబ@హ=áన !ఘW) మఱల
}~sంVదZ

s
ఋ &దయr
R.N Iః ` )జం మమ
శsకం

ఋ &´లZ ^r) ` ం )జ5Y hZ
శsస.8న

త+ a@ àR)yగః చ
@ ûCఃౖ అంగ కలO
మం<

@ రC5^ RభQం KÉY
!5) a@ tఱv మం<
అంగO&స5 క<ంVదZ

2.9.2 మంత01 (!మ
G&న1)

అర34వ16

Ä/ర అఙ4 ద కంక9ః
మ@గ9ః Rò&త;నం
స1

Ä/ర కంకణ5^ మ@గణ5^
s నi
శw!ంగ5లం´ ధ~ం ఎల\c ప@7¨r

!మం Øర.ణ చంద@#É
సదృశః ఛÇ@ణ G !Qతం

¶ లY స;న9న EÅY
#É రCచం´
\ నi !5)
R!Q^

Zమ సsంభ సహస@
%డశuÇ మÈ& మ¸
మణd ¡

పద¸b 0ల సsంభ5^ గల ల\) మ¸
మండప5 మధ&5న

J0శం భర<Dః
ప~వృతం !మ భ.
&మలం

p ఉనi
¶ , భరn ±ద²నKb e
J0ం´
ÏలUఘ&5న ` !5) భQంOiZ
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2.10.1
మంత01
(!మ అs
t క^ర
మహత&1)

అర34వ16

ం మంà@ః
బÙDః
Rనశ.రఫ²ః
ఆIస fః
వృ°

(!మ మంత@5 7vం¼ ఇతర5²న) అhక Rధ5²న
మంత@5^ ఎం´లv? అవÏi న¨ం$£ ఫల5T
ఇవ.గ<zనR. §c అR ంటv ఎంY ఆIస
ప@Iస^ పడవíZ. ఆ ఫల5లÏi వృ°£.

ం+ gభ
R<న ;త@
Rఫ²ః సంర
´ఃఖ ఆవUః

ంత ప@gభపఱ RకÉత9 వరv )ష1ల5 అ¥
సంర ´ఃఖ5Z ÌúpR.

ఏకః సనiª
సర.మంత@ఫలò
gõ ò%ః
Qతః

ఒÄఒకµ మంత@5Y సర.మంత@5ల ఫల5^ ఇన,
gభ5 (ఆశ) ±ద²న òష5^ జ¥ంపuన,

` !మః శరణం
మమ ఇt
సతతం మంY@
అయం
అ p కeరః

“ ` !మః శరణం మమ” అh ఈ అ p కeరమంత@5h సర.1
జªంచదzన.
ఈ అ p కeర మంత@5 చకµc ఏ Rధ5^c Vపబ¦న

ఏవం అ p కeరః
సమ&7 సపs
ప~}~sతః

@ యనమః, ఓం !మభ1
@ యనమః
1. ఓం !మచం1
ã ం !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం !మభ1
@ యనమః
2. ä
@ యనమః, ` ం !మభ1
@ యనమః
3. ` ం !మచం1
@ యనమః, }\ం !మభ1
@ యనమః
4. }\ం !మచం1
@ యనమః, ఐం !మభ1
@ యనమః
5. ఐం !మచం1
@ యనమః, !ం !మభ1
@ యనమః
6. !ం !మచం1
7. ` !మః శరణం మమ
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2.10.2 మంత01
(uWvP అక^ర1ల
మంత016)

అర34వ16

s కeî మంత@
!మ సØ
ఆద&ంÇ <ర సంuతః

s కeర మంత@5లv ±ద^ వర “ఓం”
!మ సØ
జతపఱన8

నవ అîC మంత@!జః
&+ dషం షడ.రCవ+
న&Â+
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ఇR నKకeర మంత@5^ @ యనమః ఓం
1. ఓం !మచం1
@ యనమః ఓం
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2.10.3 మంత01
(పP అక^ర1ల
మంత01)

అర34వ16

Mన} వల\భం
.N ంతం వZiః
MI Ùం
ఆకం

Mన} వల\భం అంత5న ఆయ (.N ) మ³u అzi õర&
(అనc .¸ Jవత) ఆ 5ం´ Ùం ~న8 “Mన}
వల\õయ Ùం .¸”

దశ అకeî అయం
మంత@ః &+ సర.
అëషp ఫలప@దః

ఈ దకeర మంత@5 సర. QIచÓ^ ఫలప@ద5 uZ

దశ అకeరస&
మంత@స& వk%

అస& ఋöః

ఈ ప అకeర5ల మంత@5లv వko
  ఋö

R!Ü ఛంò అస&
Jవ< !మః
é<Ø@ప~గ̀హః

R!Ü ఛందrø మ³u éతZ Ø@గ̀హణ5 kన
!5Ò Jవత

ఆò& )జం .ఠః
శsః 7Uన అంగం
`I మ<

,) ఆ)జ5లg ±దÉన !ం )జ5, .¸
\ ం, }\ం, 
\ ం, క\ః) అంగO&స
\ ం, M\ ం,
శs, 7మ)జ5 (7
ౖ ç
`యv ^rనవíZ
ã ం), K7
[ఆ)జ5^ = స. (!ం) , 7మ (}\ం), శs (ä
(ఐం), ల}e ê ( ` ం), సsవ (ఓం) ]

¨î లËట
¤
¶ మÈ& <^
కBCo హృ అª

¨రrø, Z´b, ¤
¶ మధ&5, <^ (అనc Ôb
మ³u 5vµ మధ&5న), VW^, హృదయ5
మ³u

OD ఊb MZ
C +
ØJo ద!
Rన&Â+ మÔః

P Oలg
OD, =డ^, ¢7gh, Øద5^ - ఈ ప
(దకeర మంత@5g)) ప అకeర5లY (కర మ³u
హృదయ) O&స5 VనవíZ
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2.11.1 మంత01
(!మ G&న1)

అర34వ16

అy&నగB
రతiÇ@ ßవరC మణd ¡

అy&నగరమం´ రతi5లY త@5లY
¦న rవరC మండప5నం´

మం1ర^_ః ఆబద|
R<h YరæంÇ

మం1రష5లY కÉpన Yరణ5^ అం^
క<zన

kం¸సh స;éనం
షక ఉప~ !ఘవం

షక kం¸సన5 Ðద చకµc b) ఉనi
!ఘW)

ర#e Dః హ~Dః JGః
వ&Iనగàః Qiః

!కerలత, Kనbలత, Jవతలత,
వ&R;న5లయం´నiK~, Qభకbల

s య;నం
సం
5)Dః ప@U®ః చ
ప~ÂRతం

s tంపబ¦నK, òkళhY
5Z^ చకµc r
నమసµ~ంచబ¦నK, మ³u భsY
ÂRంపబ¦నK,

éత అలంకృత Kమ
అంగం లకe ê¿న
సమ).తం

ఎడమ ప@కµన é<సaత అలంకృn, లకe êH)Y
¦uనiK,

&మం ప@సనiవదనం
సర. ఆభరణ ¤öతం

C , ప@సనi9న 5ఖ5 కలK, అ)i
&మవb
ఆభరణ5^ ధ~ంన !5)

&I+ ఏవం జ¡+
మంత@ం వరC లకeం
అనన& k

s దకeర మంత@5Z అనన& |Y అకeర
&)
లకe జªంచవíZ
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2.11.2 మంత01 (పP
అక^ర1ల మw
మంత01)

అర34వ16

!మం .N ంతం
ధZ ణ£ అంతః
&+ వai rందw

!మం వర ఆయ(.N ) తbKత ధZ ణ£ ఆ
వర అzi Öకµ õర&áన .¸ (అనc
“!;య ధZ ణ£ .¸”)

దశ అకeî అయం మంత@ః
&+ 5)ః బ@హ= R!Ü
s
స=Àతః ఛందr

ఈ దకeర మంత@5నv బ@హ= ఋö, R!Ü
ఛందrø అ) VపబýZ

@ #s !¢
Jవ< $
!కeసమరÁనః

!కeససం¸~áన !5Ò Jవత అ) VపబýZ

dషం n ర.వ+
v!&+ ùప»ణధరం
స=B+

z<నవÏi (అంగO&సం) ఇవరv
\ c ^r) ధZ!\ణ5^
Vపబ¦న[
ధ~ంన !5) స=~ంచవíZ.

ఉప)ష+ ఉ1&నవనం (Volume 6)

Drafted Copy Version 4 (Not For Publishing)

!మ రహస& ఉప)ష+

29/70

2.11.3 మంత01
(పదxం`
అక^ర1ల
మంత016)

అర34వ16

<ర ;I ర;
అనంగ K7 స.)Lః
చ ష¦.ధః

ã ం), ర; ( ` ం), అనంగ (}\ం),
<రక5 (ఓం), ;I (ä
K7 (ఐం), స.)జ (!ం) )Mకeర5లY ఆb
Rధ5^c
ప అకe!ల మంత@5ల సaత5c ఏ7దశ
మంత@5^ అÅZ

దశ అîC మంత@
!జ&+
C త=# మZః
bద@వ!
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2.15.5 మంత01 (ఇర
ఏ` అక^!ల మంత01)
అంÇ అª <ర సంuకsః
సపs Rంశt వరCకః

అర34వ16
వర ¼ ఓం (<రక5) uకs5c ~న8
ఇ ఇరG ఏ అకe!ల మంత@5 అÅZ.
@ య సకల
“ఓం }\ం ఓం న¢ భగవÇ !మచం1
జన వశ&క!య .¸ ఓం”

2.15.6 మంత01 (ఇర
ఎ)WP అక^!ల మంత01)

అర34వ16

<రం న¢ భగవÇ ర#e ఘi
Rశ1య చ

ఓం (<రక5) న¢ భగవÇ ర#e ఘi
(న¨ంపu) Rశ1య (సషp5c)
మ³u

సర.Rti¹ అంతః సమ ఉచ
ఆర& )K!య పదద.యం

సర. Rti¹ వరన ~ )K!య అZ
\ ~న
పద5 ûం b

.¸ అంY మంత@!p
అయం అ p Rంశt వరCకః
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.¸ అh అంత&5Y ఈ మంత@!జ5
ఇరG ఎ) అకe!^ కల.
“ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య
సర.Rti¹ )K!య )K!య .¸”
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2.15.7 మంత01
(ఇర uWvP
అక^!ల మంత01)
అంÇ <Bణ
సంuకs ఏ#న
t@ంశ+ అకeరః

2.15.8 మంత01
(1 అక^!ల
మంత01)
ఆm స.)జ
సంuకsః t@ంశ+
C త=# మZః
వ!

2.15.9 మంత01
(1 ఒక
అక^!ల మంత01)
అంÇ అª Çన
సంuకs ఏక
t@ంశ<త=కః స=Àతః
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అర34వ16
(ఈ ఇరG ఎ) అకe!ల మంత@5నv) వర ఓం
(<రక5) uకs5c ~న8 ఇ ఇరG ==
అకe!ల మంత@మÅZ.
“ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య సర.Rti¹
)K!య )K!య .¸ ఓం”

అర34వ16
(ఈ ఇరG == అకe!ల మంత@5నv) 5ం´ !ం
(స.)జ5) uకs5c ~న8 ఇ 5§_ అకe!ల
మంత@మÅZ.
“!ం ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య సర.Rti¹
)K!య )K!య .¸ ఓం”

అర34వ16
(ఈ 5§_ అకe!ల మంత@5నv) వర ¼ !ం
(స.)జ5) uకs5c ~న8 ఇ 5§_ ఒకµ
అకe!ల మంత@5c VపబZ.
“!ం ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య సర.Rti¹
)K!య )K!య .¸ ఓం !ం”
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2.16.1 మంత01
(1 \ం` అక^!ల
మంత01)

అర34వ16

!మభద@ మZ .స
రìర నృ$తsమ

| bడGన !మభ1
@ ! !+లg
మహతsర ధZ!
ఉతs5డGన రì!!

Í ద&ంత7=కం
¨`యం 1పయ Ja U

దశ50¦) అంత5 kనK¼! ;v d̀y
స@వంt Jహ5నం´ ప@ం5.
NOTE: ఈ ûం Øద5^ క<ª 5§_ ûం
అకe!ల మంత@5.

అZo
p భ ఋu
అZo
p పø ఛంò !మః
Jవ<

ఈ మంత@5నv అZo
p భ ఋö అ), అZo
p పø
ఛందrø అ), !5 Jవత అ),

!ం )జం అస& యం
శsః ఇ p BP
R)yజ£+

!ం )జ5 అ), యం శs అ), ఇ p రP5
k|ంట ఱv ఈ మంత@5Z
R)yzంచవíZ.

Øదం హృ చ Rన&స&
Øదం ¨రk Rన&Â+

ఈ మంత@5g) ±దÉ Øద5Y హృదIయ
నమః అ), ûండవ Øద5Y ¨రÂ .¸ అ),

¨©Iం పంచDః
యస& t@వûCఃౖ కవచం
న&Â+

అం´ ఐ´ అకeర5^Y ¨ఖIయ ?షÜ,
Ê అకeర5లY కవùయ Ùం అ),

hత@yః పంచవûCఃౖ చ
1ప£+ అసÃం ఉచ&Ç

ఐ´ అకeర5లY hత@త@Iయ ?షÜ మ³¥
Ã య ఫÜ అ) O&స5
“1పయ” అంe అ
VనవíZ.
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2.16.2 మంత01
(!మ G&న1)

అర34వ16

ùప»ణధరం
&మం స rÎ̀వ
Rëషణం

ధZ!\ణ5^ ధ~ంనK, Ïల వరC5
క<zనK, rÎ̀వ Rëషణ సan,

హ<.
!వణ;Iంతం
కృతః à@gక& రకeణం

!వH) ;యZ అంత5 k K)) (అనc
¶ WZ) సంహ~ం
7మ5 అh అంతఃశn
\ క5లZ రeంనK
5g

!ంచంద@ం హృ
&<. దశలకeం
జ¡+ మZం

¶ ) హృదయ5నం´ &)
s
(అ[వంÉ) !మచం´
పలకe^ !5) జªంచవíZ

2.16.3 మంత01
(!మ Yయ 0
మంత01)

అర34వ16

వJ+ 1శర°య
ఇt Rద=Z ఇt
పదం తతః

1శర°య అ) Rద=Z అ) పద5^ Vª KÉY

é<పదం స5+
ధృత& వల\õయ
తY వJ+

é< అh పద5Z వల\õయ అh పద5Z »Åc
సంం (అనc మనrøg é<!5ల 8ప5Z
s ) VపవíZ మ³u
&)

kమa ఇt వJ+
తÔi !మః చ అª
ప@8దI+
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kమa అ) Vj తÔi !మః ప@8దI+ అ) ¼
జతrనవíZ
“1శర°య Rద=Z é<వల\õయ kమa, తÔi !మః
ప@8దI+”
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2.17.1
మంత01
(ద& !మ
Yయ 0
మంత01)

అర34వ16

<!ః ఏ
cయ·@ 5sం
ఏవ ప@యచÓt

ఆద&5న ఓం7ర5 ~న8 ఈ (!మ) cయ·@ మంత@5
5sh ప@ంZ

;Iః
అª G´ష &ం
!;ః చ
¨`యం పదం

ã ం) ఆద&5న ~న8 Eప Rద.n
s ఇZ, !ం
;I (ä
(స.)జ5) ఆద&5న ~న8 సంపద క^గuZ

మదhన అª
s
సంu7
స¢=హయt
UÏం
పంచ ·@@ షÜ
అûCఃౖ చ ·@@
చ<.~ వరCxః

చ<.~ చ
చnః వûCఃౖ
అంగO&సం
ప@కల£+

)జ&Oకం
సర.ం v!&+
షÜ వరCవ+
క̀;+

}\ం (మదన / 7మ) )జ5 ¼ చకµc ~ జªంన8 ఈ
మంత@5 స¢=హO శs లDంZ
ã ం !ం }\ం 1శర°య Rద=Z é<వల\õయ kమa,
“ఓం ä
తÔi !మః ప@8దI+”
NOTE: ఇ ఇరG == (29) అకe!ల మంత@5.
ఐ´, Ê, ఆb, Ê, O^Å అకeర5లY క̀మ5c
O^Å మ³u z<న O^Å అకeర5లY
అంగO&స5 క<ంనవíZ
అనc,
1శర°య హృదIయ నమః, Rద=Z ¨రÂ .¸,
é<వల\õయ ¨ఖIయ ?షÜ, kమa కవùయ Ùం,
Ã య ఫÜ,
తÔi !మః hత@త@Iయ ?షÜ, ప@8దI+ అ
ã ం !ం }\ం - ఇt గ\ంధః / ఇt z.¢కః
ఓం ä
)జ5, &న5 ±దలÅనR ఆb అకe!ల !మ
మంత@5నv వT క̀మ5c rనవíZ
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2.17.2 మంత01
(న6బP ఏ`
అక^!ల మంత01)

అర34వ16

<రం న¢ భగవÇ
P ం
చn!
రìనందనం

ఓం న¢ భగవÇ రìనందOయ

ర#e ఘiRశదం తద.+
మlర ఇt వJ+
తతః

ర#e ఘiRశ1య మlర

ప@సనi వదనం జN
అంతం వJ+ అత
ÇజÂ

ప@సనi వదOయ అత ÇజÂ

బల!ÿ చnరP
అంn Ro
C జN
అంతం నtః తతః

బల!;య RషC0 నమః ఓం

@ #s ;Ë మZః
$
సపs చ<.~ంశvః
అకelః

అ) Vపబ¦న ;Ëరణ యదÅ ఈ
మంత@5నv న^బ ఏ (47) అకeర5^.
“ఓం న¢ భగవÇ రìనందOయ ర#e ఘiRశ1య
మlర ప@సనi వదOయ అత ÇజÂ బల!;య
RషC0 నమః ఓం”

ఋöః ఛంò Jవ<
ఆ బ@¸=Zo
p భ
!ఘKః

ఈ మంత@5నv బ@హ= ఋö, అZo
p భ ఛందrø,
!5 Jవత

సపs ఋn సపs దశ
షÜ bద@ సంwః
షడంగం

ఏ, ఆb, ఏ, ప, ఆb, పదం సంఖ&లg ఈ
మంత@5g) ఆI అకeర5లY క̀మ5c షడంగ
O&స5 V)

&నం దకeరం
@ కsం లకeం ఏకం
$
జ¡+ మZం

&న5 ప అకeర5ల !మ మంత@5నv వT
\ జప5
V) ఈ మంత@5Z ఒక లకeb
యవíZ
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2.18.1 మంత01 (_
షడక^ర మంత01)

అర34వ16

¨`యం é<ం చn~P
అం<ం .¸ అంY
అయం షÜ అకeరః

“ ` ం é<á .¸” అZన é< షడకeర
మంత@5

జన# అస& ఋöః ఛంò
cయ·@ Jవ< మÔః

ఈ మంత@5నv జనv ఋö, cయ·@
ఛందrø,

@ 7
s `ం
é< భగవ· $
)జం నtశsకం

é< భగవ·£ Jవత, ` ం )జ5, నమః శs అ)
VపబýZ

}లం é< చnరP
అంతం ఇ p BP
R)yజ£+

‘é<á’ అZన }లకం, ఈ మంత@5Z QIచÓ
~ంZటv R)yzంనవíZ

,ర- స.రu< ఏన
షÜ అంc) ప@కల£+

` ం, ` ం,
( ` ం )జ5Y) ,ర- స.రuకs5c (అనc 
x ం, y@ ం, z̀ం, శ̀ః ÉY) షడంగ5^ »Åc
V
క<ంనవíZ

C õం అంజక!ం
స.!
!మ ఆgకన త+
ప!ం

[&న5] స.రC7ంtY D^Åj, tg పద=5
ధ~ం, !5¦h తJక5c ఆgకన5c
jj,

&£+ షÜ #ణ
మధ&సP !మ అంక
ఉప~ సంkP<ం

!5) =డ§ b) ఉనi é<JR) ష{µణ (చక̀
P ªం
యంత@5) మధ&g õవ8ప5c సం
&న5 యవíZ
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2.18.2 మంత01
D క^ర
(లక^ ణ స
మంత01)

అర34వ16

ల7రం n స5|
ధృత& లకe êæయ
న¢ అంతకః

“లం లకe êæయ నమః” అZన ల7ర5Y చకµc
s కeర) మంత@5 ఇ.
ధ~ంన (లకe êణ సØ

అగసs ఋöరస&
అథ cయత@ం
ఛంద ఉచ&Ç

s  ఋö, cయ·@ ఛందrø
ఈ మంత@5నv అగr
అ) VపబýZ

లకe ê( Jవ<
@ #s లం )జం
$
శsరస& a

లకe êHÒ Jవత, లం )జ5, మ~u శs

s R)y}
నమr
a b రP
చnషp£

నమః అ), చn~.ధ b రP5^
(ధ!=రP7మ¢కe5^) ంZటv
R)yzంనవíZ

,ర- õM స.).న
షÜ అంc)
ప@కల£+

లం )జ5Z ,ర- స.రuకs5c (అనc Ëం, ~ం,
ం, ²ం, ం, లః ÉY) షడంగ5^ »Åc
క<ంనవíZ.

.Jజం స.రC
bర తZం పద=
)భ ఈకeణం

[&న5] ûం (kPర9న) Jజ5^ కలK,
స.రC7ంtమయ9న అంద9న Jహ5 కలK,
పద=పత@5లవంÉ hత@5^ కలK,

ధZ!\ణధరం
వంJ !మ
ఆ!ధన త+ పరం

ధZrø »ణ5^ ధ~ంనK, ఎల\c
!మÂKతతbన లకe êH) నమసµ~ంOiZ.
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2.19.1 మంత01
D క^ర
(భరత స
మంత01)

అర34వ16

భ7రం n స5|
ధృత& భర<య
న¢ అంతకః

“భం భర<య నమః” అZన భ7ర5Y చకµc
s కeర) మంత@5 ఇ,
ధ~ంన (భరత సØ

అగసs ఋöః అస&
అథ dషం ర.వ+
ఆచB+

s  ఋö మ³u z<న
ఈ మంత@5నv అగr
అంగ5^ ర.5 (లకe êణ మంత@5నv వT)
ఆచ~ంచవíZ.

భరతం &మలం
ంతం !మÂK
ప!యణం

[&న5] &మవరC5 కలK, ంn, !మÂK
ప!యHన భరn,

ధZ!\ణధరం రం
xÄO తనయం భ.

ధZrø »ణ5^ ధ~ంనK, bన xÄO
తనu¦) భQంOiZ

2.19.2 మంత01
 ఘz స
D క^ర
(శC
మంత01)

అర34వ16

శం )జంn
స5| ధృత&
¶ tiయ న¢
శn
అంతకః

¶ tiయ నమః” అZన శ7ర5Y భ7ర5Y
“శం శn
¶ ఘi సØ
s కeర) మంత@5 ఇ,
చకµc ధ~ంన (శn

ఋö ఆదy
య°ర.ం
R)y} అ~
)గ̀Z

ఋö ±ద²న అంగ5^ ఇంతv 5ం´ (లకe êణ
¶ WలZ జ¥ంZటv
భరnలv వT) V) శn
ఈ మంత@5 VనవíZ,

.Jజం స.రC
C భం !మ ÂK
వ!
ప!Iణం

[&న5] ûం (kPర9న) Jజ5^ కలK,
స.రC7ంtమయ9న అంద9న Jహ5 కలK,
!మÂK ప!యHన,

లవærర
హం<రం
@ తనయం
r<
భ.

@ తనu)
లవærb) సంహ~ంన r<
భQంOiZ.
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2.19.3 మంత01
(హ>మంC)
D క^ర మంత01)
స

అర34వ16

హృం హZ;¹
చnరPంత హృదంY
మంత@!జకః

“హృం హZమÇ నమః” అZన హృ17ర5Y
హZమంn) మంత@!జ5

!మచంద@ ఋöః
@ #s yజ£+
$
ర.వ+ క̀;+

¶  ఋö మ³u ఇతర అంగ5^
!మచం´
ర. మంత@5లv వT VనవíZ,

.Jజం స.రC
C భం !మ ÂK
వ!
ప!యణం

[&న5] ûం (kPర9న) Jజ5^ కలK,
స.రC7ంtమయ9న అంద9న Jహ5 కలK,
!మÂK ప!యHన,

ÿంW çaన
సaతం ;ం
&£+ !మ Âవకం
- ఇt.

p [
p vనi) ÿంW
(ధృఢ5c న5 e
çaన5 సanన !మ ÂవvడÅ నZi
(హZమంn)) &)ంచవíZ — ఇt.
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Lడవ అG&య1
(!మ యంత@5, Maఠ5)
NOTE:
ఇకµడ ప@tØంన యంత@5 Rవర5లv అం´v తzన Øం¦<&రr త^
Tక$Wట K) õవ5 రచయత ఇవ.Tక$WOi. Äవల5 ^Åg
అరP5 ;త@U ఇవ.బýZ.
3.1.1 మంత01 (ఠ1
a7ంA ప7ప0@zంJట)

అర31

సన71& 5నy
హqమంతం పప@Óః -

సనv) ప@5ఖ5c r) 5Z^
హZమంn) Rనయ5c ప@¨iం~ -

ఆంజhయ మ¸బల î.కs
@ æం Maఠం
మం<
¶ ät,
అZÕ

ఆంజhI! మ¸బË! ర.5 Vªన
మంత@5లv Maఠ5 ;v
Rవ~ం5.

హq;¹ హ ఉKచ -

హZమంn ఈ Rధంc VÌZ -

3.1.2 మంత01
(యంత01)
షణ1)

అర31

ఆm ష{µణం తన=È&
!మ)జం స ` కం,

5ం´c ష{µణం (hexagon) <ం, 1)
@ k,
మధ&g !ం మ³u ` ం )Mకeర5^ K

త+ అõo
.·Iంతం ధ&ం,

@ k,
1) `ంద ûండవ õగంg ధ&5Z K

)జ ఊర|®õo షషpంతం
ధకం,

)జ5ల §õగ5g షöRభs అంత&5Y
@ k,
ధక5Z K

ØBP® దృöp).,

@ k,
ప@కµలం´ దృöp )జ5లZ K

త+ ప~Y Wవ
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@ ణశsవశ&)M),
Ø

p Wవ, Ø
@ ణ, శs, వశ& )జ5^ K
@ k,
KÉ e

త+ సర.ం స5=ఖ
ఉZ=©õ&ం ప@ణKõ&ం
0షpనం,

KటÏi 5ం´ DZక 5ఖõగ5లg ûం
p Ép,
ప@ణవ5లY e

అÎi ఈZః Kuవః
రః పృ o షÜ #¿o
,ర- õంQ హృదI
@ ః
మం<

ష{µణ5నం´ ఆoiయ, ఈన&, Kuవ&,
qb, పడమర õగ5లం´ ,ర- స.ర
హృదI (అzi)జ ర7ర) మంత@5లY

క̀Uణ !ం wం 8ం lం
ం రః ఇt,

@ k,
క̀మ5c !ం, wం, 8ం, lం, ం, రః అ) K

,ర- õంQ త+ uకs
Ã ంతం
హృదI అ
షÜ #ణ ØBP® ర;
;I ).,

,ర- స.ర5లY uకs5c హృదIయ Zం
Ã య ఫÜ వరv ష{µణ5ల ప@కµలం´ ర;
అ
ã ం) )Mకeర5లZ K
@ k,
( ` ం), ;I (ä

#æò K!హం Ùం ఇt,

±దÉ #ణ5నం´ K!హ )జ9న Ùం
అ),

త+ )జ అంత!T
7మ)జం,

ఆ )జ5ల మధ&5నం´ 7మ)జ5Z (}\ం)
@ k,
K

ప~Y K7 భవం,

@ k,
అ)i ప@కµలం´ K7 )జ5Z (ఐం) K

తY వృతs త@యం స అషp
పత@ం,

అకµడ Ê వృతs5^, KÉ ప@t1)
ఎ) పత@5^ (దళ5^) Îr),

Ço ద o స.!¹
4 ¹ ప@tదళం
అషpవ!
;Ëం అZవరC షటµం,

ఆ దళ5లయం´ అషpవర45ల (అ, క, చ, ట,
త, ప, య, శ) Öకµ స.ర5^ ప@t
దళ5నం´ ఆb అకeర5ల న ;లవT
@ r),
K

అంÇ పంùకeరం,

@ k,
వరg పంùకeర5^ K
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3.1.3 మంత01
(యంత01)
అషtదళ పదv1)

అర31

త+ దళ క$To
C ¹ నః
అషpవ!
అషpదళపద=ం,

ఆ (వర) దళ క$ల5నం´ అషp వరC5ల ఱv
మరË అషpదళ పద=5Z r),

Ço ద o
O!యణ అ p కeî
మంత@ః,

KÉ దళ5లయం´ O!యణ అ p కeర మంత@5
(“ఓం న¢ O!యæయ” g) ఒµకµ అకeర5 ఒµకµ
@ r),
దళ5నం´) K

త+ దళ క$To
` )జం,

@ k,
ఆ దళ క$ల5లనం´ ` ం )జ5Z K

3.1.4 మంత01
(యంత01)
{=దశదళ
పదv1)

అర31

తY వృతsం, తY
1.దశదళం, Ço
ద o KrJవ
1.దశ అకeî
మంత@ః,

అకµ2 వృతs5, 1) ప`iం దళ5^, ఆ
దళ5లయం´ KrJవ 1.దశ అకeర మంత@5
(“ఓం న¢ భగవÇ KrJKయ” g) ఒµకµ అకeర5
@ r),
ఒµకµ దళ5నం´) K

త+ దళ క$To
e ం<¹,
ఆ7

@ k,
ఆ దళ క$ల5లయం´ అ Zం¦ కe వరv K
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3.1.5 మంత01
(యంత01)
డశదళ పదv1)

అర31

తY వృతsం తతః
%డశ దళం,

p ) పద¸b దళ5^
అకµడ వృతs5, 1) (e
<ం),

Ço ద o Ùం
ఫÜ నt సaత
!మ 1.దశ
అకeరం,

KÉ దళ5లÐద 1.దకeర !మ మంత@5 Ùం
ఫÜ నమః సaత5c (“ఓం న¢ భగవÇ
@ య Ùం ఫÜ నమః”) K
@ r),
!మచం1

త+ దళ క$To
;I )జం
సర.త@

ã ం) )జ5Z
ఆ దళ క$ల5లయం´ ;I (ä
@ r),
అ)i8టË K

ప@tక$లం
s హ
ã ం
.!వృ<
స@ం భ@ం వ@ం అం శ̀ం
జ@ం

\ హ
ã ం, స@ం, భ@ం,
క$ల5నv ఆవల ఒµకµ ûంb
@ rనవíZ.
వ@ం, అం, శ̀ం, జ@ం అ) K
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3.2.1 మంత01
(యంత01)
{=.0ంశ+ దళ
పదv1)

అర31

తY వృతsం, తY
1.t@ంశ+ దళ పద=ం,

అకµడ వృతs5, 1) 5§_ ûం (32)
దళ5లY పద=5 0k,

Ço ద o నృkంహ
మంత@!జ అZషpభ
మంత@ః

1) దళ5లయం´ నృkంహ మంత@!జమÅ
అZo
p భ ఛందrøY 32 అకe!ల మంత@5Z (ఒ#µ
@ k)
అకeర5 ఒ#µ దళ5§ K
“ఉగ̀ం రం మ¸Ro
C ం జ.లంతం సర.Y5ఖం
నృkంహం ëషణం భద@ం మృn&మృn&ం
న;మ&హం”

త+ దళ క$To
అషpవస. ఏ7దశ bద@
@ ః
1.దశ ఆత& మం<

1) దళ క$ల5లయం´ అషpవrWల (8),
¶ ల (11), 1.దశ ఆn&ల (12)
ఏ7దశ b´
మంత@5^

ప@ణK న¢ అం<
చnరP అం<ః క̀Uణ

ఓం న¢ అ) ±ద^ÌÉp ఆయ అంత&5Y
\ క̀Uæ (31 దళ5లయం´) K
@ r),
వన[

త+ బaః వషBµరం
ప~తః

(వ~ 32వ దళ5యం´) బయట వషÜ అ)
p K
@ rనవíZ,
e

3.2.2 మంత01
(యంత01)
ప0.ష6)

అర31

తY B© త@య uకsం
¤రం

అకµడ Ê BఖలY ¤ర5^ 0r),

e ః !¨ ఆ
1.దశ v
¤öతం

@ r),
ప`iం !Q^ అ)i vµలం´ K

అషp Omః అöతం

ఎ) OÅలZ ప@töం,

e
చnః v
Oరkంహ)జం,

e ం)
O^Å vµలయం´ Oరkంహ )జ5Z (ç
@ k,
K
Êల vµలయం´ (ఈన&, ఆoiయ, Kuవ&,
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e K!హ )జం,
Rv

@ r)
b·) K!హ )జ5Z (Ùం) K

ఏత+ స!.త=కం యంత@ం
సర.7మప@దం ¢కeప@దం
చ

ఈ Rధ9న స!.త=క5 ం యంత@5
అ)i QIచÓలZ మ³u ¢కe5Z
ప@ంన.

ఏ7కe! నKకeర
అం<Oం ఏత+
యంత@ం భవt,

ఏ7కeర మంత@5 Zం¦ నKకeర మంత@5ల
వరv ఈ యంత@5 చక5 అÅZ,

త+ దశ ఆవరæత=కం
భవt,

అ దశ ఆవరæత=క9 ఉనi,

ష{µణ మÈ& స అంగం
!ఘవం య.+,

ష{µణ5 మధ&g అంగ5లY స¸ !ఘW)
QంచవíZ,

షÜ #¿o అంmః ప@థమ
అవృtః,

ఆb #ణ5లయం´ అంగ5^ ప@థమ ఆవృt,

అషpదళÊT ఆ<=
ఆవరణం,

అషpదళÊల5నం´ ఆత= ±దలÅన
ఆవరణ5 (అనc K&ªs Vం ఉనi),

త+ అò హZమ1
ఆవరణం,

1) 5ం´ ప@కµ హZమంn ±దలÅKb
ఆవరణ5,

1.దశ ద o వk  
ఆవరణం

ప`iం దళ5లం´ వko
  ±దలÅKb
ఆవరణ5,

%డశ ద o ÏË
ఆవరణం

పద¸b దళ5లం´ (అzi JW) అంశáన)
Ï^ ±దలÅKb ఆవరణ5,

1.t@ంశ+ ద o l
¶ K
ఆవరణం

5§_ ûం దళ5లం´ l
¶ W
±దలÅKb ఆవరణ5,

@ 
¤!ంతర ఇం1
ఆవరణం

¶  ±దలÅKb
¤ర5లg ఇం´
ఆవరణ5,

@ 
త+ బaః వM
ఆవరణం

1) బయట వజ@5 ±దలÅనR ఆవరణ5,

ఏవం అభ&ర మZం
జ¡+

ఈ Rధ5c õRం Maఠ5Z
(యంత@5Z) QంచవíZ.

3.3 మంత01 (ఇతర
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అర31

అథ దశ అకe!
1.t@ంశ+ అకeర
@ æం
అం<Oం మం<
M aఠం ఉచ&Ç

ఇ ప అకe!ల మంత@5ల Zం¦ 5§_
ûం అకe!ల మంత@5ల వఱv Maఠ5
VపబZ,

ఆm షÜ #ణం త+ మÈ&
స.)జం త+ మÈ& ధ&
O;)

±టp±దట ఒక ష{µణ5 <ం, 1)
@ k, 1) మధ& ధ&
మధ&g స.)జ5 (!ం) K
O;^,

ఏవం 7మ)జ0షpనం
తతః ¨p న నKBCన
0షpనం

p 7మ)జ5Y (}\ం) K
@ k, z<న
1) e
p K
@ k,
== అకeర5^ e

షÜ #¿o షÜ అంc)
అÎi ఈrర Kuవ&
ర. పృ o

ష{µణ5^ యం´ అనc ఆoiయ5,
ఈన&5, bt, Kuవ&5, qb,
@ k,
ప¨మల G ఆb అంగ5^ K

త+ క$To ` ;£
#æò #̀ధం

ã ం)
KÉ క$ల5లయం´ ` ం, ;I (ä
)జ5^, 5ం´ ప@కµ #ణ5లం´ #̀ధ
@ k,
)జ5 (Ùం) K

తY వృతsం తY అషp దళం
Ço ద o షÜ
సంఖ&I ;Ëం
C ¹
అZవ!

అకµడ ఒక వృతs5 Îk, 1) ఎ)
దళ5^ 0k, ఆ దళ5లయం´ ఆb
అకeర5ల న Êలమంత@5Z క̀మ5c
@ k,
K

త+ దళ క$To %డశ
స.!ః

ఆ దళ5లయం´ పద¸b స.ర5^
@ rనవíZ.
(అ^) K

తY వృతsం త+ అ~త
e ంతం
ఆ7

p అ Zం¦ కe
అకµడ మî వృతs5, 1) e
వరv అకeర5^,

త+ బaః ¤రం స
అషp VËగ̀ం

1) బయట ¤ర5లం´ (1.ర5లం´)
ఎ) VËగ̀5లం´ (Vల5 వT ఏర¦న
ప@Jశ5లం´),

e Rv
e
v

qb, దeణ5, పడమర, ఉతsర vµలం´
మ³u ఆoiయ5, bt, Kuవ&5,
ఈన& Rvµలం´,

Oరkంహ K!Z

e ం) మ³u K!హ
Oరkంహ )జ5 (ç
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)జ5 (Ùం) <ంచవíZ.
ఏత+ మ¸యంత@ం
s  GషCవ aఠం
ఆరశ7

ఇJ మ¸యంత@5, ఆర శs Êల5, GషCవ
aఠ5.

అంmః ప@థమ అవృtః,
మÈ& !మం, Kమõo
é<ం

,) అంగ5T ప@థమ ఆవృt, మధ&g
!5, ఏడమ õగమం´ éతu,

త+ రతః ఙ4 ం శరం చ

K~ ఎ´ట ధZ!\ణ5^,

అషpదళ ÊT
హZమ1 .·య
ఆవరణం

అషpదళ Êల5నం´ హZమ ±దలÅKb
ûండవ ఆవరణం,

సృ p  తృ·య
@ Dః
ఆవరణం, ఇం1
@ Dః పంచÐ
చnwP, వM

¶ 
సృöp Êల9న Êడవ ఆవరణం, ఇం´
±ద²న Jవత^ O^గవ ఆవరణం, వజ@5
±ద²నR ఐదవ ఆవరణం,

ఏత+ యంత@ ఆ!ధన
ర.కం దకe!
మంత@ం జ¡+

అ[వంÉ ఈ యంత@5Z ప అకeర5ల
మంత@5 ±దలÅ !మ మంత@5లY జప5
s ఆ!ధన యవíZ.
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Z6గవ అG&య1
( ` !మ మంత@5ల Öకµ జప5v ఏ![ R)
4.1 మంత01 (!మ
మంత01ల రశరణ
అనY ఏ! SU
SGన16)

అర34వ16

సన71& 5నy
హqమంతం పప@Óః -

సనv ±ద²న 5Z^ హZమంn)
ప~ప@¨iంVZ -

` !మ మం<
@ æం
రశరణ Rం
¶ a ఇt.
అZÕ

` !మ మంత@5ల Öకµ జప5v ఏ![
R) V5.

హZ;¹ హ ఉKచ -

హZమంn ఈ Rధ5c VÌZ -

)త&ం t@షవణiO
పy ÊలఫË J7

)త&Ê Ê 0ళË iన5 k, Ø^
కందÊల5^ ఫల5^ JQంచవíZ,

అథK Øయస ఆ¸î
హRష & అOiద ఏవ K

T1 Øయస ఆ¸ర5Z, హR నi5Z
(]య&5Z `¥&Y ఉడకAÉpన)
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హZమంn ఈ ఉప)ష+ VÌZ.
బ@హ=K´ల ఉØkంచబన మ³u సర. Rద&లv, సర. శvsలv Êల
తతs®5 అ¥న ఏ? అనc - !5Ò పరబ@హ=, !5Ò పరంతప5,
!5Ò పరతతs®5, ` !5Ò <రకబ@హ=5.
!మ (తతs®) అంగ5^ Rవ~ంచబ¦నR.
ఎవ~xÇ షడకeర (ఓం-న-మః-¨-K-య) మంత@5నv Å8పJశ5
అ7ర5 కలò KB ఓం7ర ప@ణవ5నv అ7రం కలKb, అంÇ 7)
@ హ=Hలv, గృహr
P లv !మ మంత@5 జªంట
ఇతb^ 7b. కZక »
ఓం7ర ప@ణవ మంత@5 జªం ఫల5 లDంZ.
!మ Oమ మaమ Vపబ¦న. ఎవb )త&5 ప@ణవ õవ5Y !మ
Oమ5^ శ̀ద|c, a@ tY జªం´î Kb !మ పరబ@హ= మ&8ప
.<=Zభవ5 ందb.
!5) మంత@ స51య5 Rవ~ంచబ¦న. ప@t మంత@5నv ఋö,
ఛందrø, Jవత, )జ5, కర హృదయ షడంగ O&స5^ మ³u &న5
Vపబ¦నR.
!మ మంత@ స51య5 :Á రP8ప స;న5. !ం
1. ఏ7కeర మంత@5 = !ం. ఇ ఓం అZ1) శ»
s ఉండc తs Kసన^ త&Qం, మనrø తన Êల శsáన
అ) జª
.త=యం´ ల¥ంZ.
2. ûం అకeర5ల మంత@5 = !మః
ã ం !మః, ` ం !మః, }\ం
3. Ê అకeర5ల మంత@5^ = ఓం !మః, ä
!మః, ఐం !మః, !ం !మః
4. O^Å అకeర5ల మంత@5^ = !మచంద@ః, !మభద@ః
5. ఐ´ అకeర5ల మంత@5 = !;య నమః
6. ఆb అకeర5ల మంత@5^ = !ం !;యనమః, }\ం !;యనమః,
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12.
13.
14.

15.
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ã ం !;యనమః, ఐం !;యనమః, ` ం !;యనమః, ఓం
ä
!;యనమః. ఈ !మ మంత@5లv వరg నమః T1 .¸ T1
ÙంఫÜ రవZ.
@ యనమః, !మభ1
@ యనమః.
ఏ అకeర5ల మంత@5^ = !మచం1
@ యనమః, ఓం
ఎ) అకeర5ల మంత@5^ = ఓం !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం !మభ1
@ యనమః, ` ం
!మభ1
@ యనమః, ` ం !మభ1
@ యనమః, }\ం !మచం1
@ యనమః, }\ం
!మచం1
@ యనమః, ఐం !మచం1
@ యనమః, ఐం !మభ1
@ యనమః, !ం
!మభ1
@ యనమః, !ం !మభ1
@ యనమః. ` )జ5Y ¦
!మచం1
శs)జ5^ జతపఱన !మ మంత@5^ త~ంపuనc
@ యనమః, ఓం ` !మభ1
@ యనమః <rనవíZ - ఓం ` !మచం1
\ ం, ఓం, ;I (ä
ã ం) )జ5^Y !;య మ³u
±దలÅనR. Ý
హృదయ5 (నమః) జతపఱ న కరణ5 (repeated combinations)
kన8 అR ¨K;!మ మంత@5^ అనబనR - ఓం ` ం ` ం !;య
ã ం !;య నమః, Ý
\ ం ` ం ` !;య నమః, Ý
\ ంä
ã ం
నమః, ఓం ä
!;య నమః - ±దలÅనR. ఇR స.రCమయ ఐశ.ర&5^
ప@ంనR. “ ` !మః శరణం మమ” అh ఈ అ p కeరమంత@5h సర.1
జªంచదzన.
@ యనమః ఓం, ఓం
== అకeర5ల మంత@5^ = ఓం !మచం1
@ యనమః ఓం
!మభ1
ప అకeర5ల మంత@5^ = Mన} వల\õయ Ùం .¸, !;య
ధZ ణ£ .¸
పదం అకeర5ల మంత@5^ = ఓం !;య ధZ ణ£ .¸,
ã ం !;య ధZ ణ£ .¸, ` ం !;య ధZ ణ£ .¸, }\ం
ä
!;య ధZ ణ£ .¸, ఐం !;య ధZ ణ£ .¸, !ం
!;య ధZ ణ£ .¸
ã ం భర<గ̀జ !మ }\ం .¸,
ప`iం అకeర5ల మంత@5^ = ఓం ä
@ య, ఓం న¢ భగవÇ !మభ1
@ య
ఓం న¢ భగవÇ !మచం1
పదÊ అకeర5ల మంత@5 = ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ
ప1i^Å అకe!ల మంత@5^ = ఓం ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ,
ã ం ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ, ` ం ` !మ జయ!మ జయ జయ
ä
!మ, }\ం ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ, ఐం ` !మ జయ!మ జయ
జయ !మ, !ం ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ
పZZ అకe!ల మంత@5 = ` !మ జయ!మ జయ జయ !మ !మ
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16. పద¸b అకe!ల మంత@5 = నమః é<పత£ !;య హన హన Ùం
ఫÜ
17. పZ అకe!ల మంత@5^ = ఓం నమః é<పత£ !;య హన
ã ం నమః é<పత£ !;య హన హన Ùం ఫÜ, ` ం
హన Ùం ఫÜ, ä
నమః é<పత£ !;య హన హన Ùం ఫÜ, }\ం నమః é<పత£
!;య హన హన Ùం ఫÜ, ఐం నమః é<పత£ !;య హన హన
Ùం ఫÜ, !ం నమః é<పత£ !;య హన హన Ùం ఫÜ. [Ùం
N న5 క^Å భయ5, ´ఃఖ5లZ
ఫÜ uK అనc అM
=లzంK]
18. పÁ) అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ !;య మ¸
b య నమః
19. పం== అకe!ల మంత@5^ = ఓం ` ం న¢ భగవÇ !;య మ¸
ã ం న¢ భగవÇ !;య మ¸ b య
b య నమః, ఓం ä
నమః, ఓం }\ం న¢ భగవÇ !;య మ¸ b య నమః, ఓం ఐం
న¢ భగవÇ !;య మ¸ b య నమః
20. ఇరG అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ !;య సర. ßõగ&ం Ja
U .¸
21. ఇరG ఒకÉ అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ !;య
సకËప)iKరæయ .¸
22. ఇరG ûం అకe!ల మంత@5 = ఓం ` ం !ం 1శర°య é<వల\õయ
స!.ëషp1య నమః
23. ఇరG Ê అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ ర !;య సకల
¶ ¹ హన హన .¸
శq
24. ఇరG O^Å అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ ` !;య <రక
బ@హ=¿ ;ం <!య
@ య సకల
25. ఇరG ఐ´ అకe!ల మంత@5 = }\ం ఓం న¢ భగవÇ !మచం1
జన వశ&క!య .¸
@ య
26. ఇరG ఆb అకe!ల మంత@5 = ఓం }\ం ఓం న¢ భగవÇ !మచం1
సకల జన వశ&క!య .¸
@ య
27. ఇరG ఏ అకe!ల మంత@5 = ఓం }\ం ఓం న¢ భగవÇ !మచం1
సకల జన వశ&క!య .¸ ఓం
28. ఇరG ఎ) అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య
సర.Rti¹ )K!య )K!య .¸
29. ఇరG == అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య
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సర.Rti¹ )K!య )K!య .¸ ఓం
5§_ అకe!ల మంత@5 = !ం ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య
సర.Rti¹ )K!య )K!య .¸ ఓం
5§_ ఒకÉ అకe!ల మంత@5 = !ం ఓం న¢ భగవÇ ర#e ఘi Rశ1య
సర.Rti¹ )K!య )K!య .¸ ఓం !ం
5§_ ûం అకe!ల మంత@5 = !మభద@ మZ .స రìర
నృ$తsమ | Í ద&ంత7=కం (దశస& అంతక! అ=కం) ¨`యం 1పయ
Ja U ||
!మ cయ·@ మంత@5 = 1శర°య Rద=Z é<వల\õయ kమa, తÔi
!మః ప@8దI+
ã ం !ం }\ం 1శర°య Rద=Z
)Mద& !మ cయ·@ మంత@5 = ఓం ä
é<వల\õయ kమa, తÔi !మః ప@8దI+
న^బ ఏ అకe!ల మంత@5 = ఓం న¢ భగవÇ రìనందOయ!
ర#e ఘiRశ1య మlర! ప@సనi వదOయ అత ÇజÂ! బల!;య
RషC0 నమః ఓం ||
é< షడకeర మంత@5 = ` ం é<á .¸
s కeర మంత@5 = లం లకe êæయ నమః
లకe êణ సØ
s కeర మంత@5 = భం భర<య నమః
భరత సØ
s కeర మంత@5 = శం శn
¶ tiయ నమః
భరత సØ
s కeర మంత@5 = హృం హZమÇ నమః
హZమంn) సØ

!మ అ p కeర మహత&5 :- (!మ మంత@5 7vం¼ ఇతర5²న) అhక
Rధ5²న మంత@5^ ఎం´లv? అవÏi న¨ం$£ ఫల5T
ఇవ.గ<zనR. §c అR ంటv ఎంY ఆIస ప@Iస^ పడవíZ. ఆ
ఫల5లÏi వృ°£. ంత ప@gభపఱ RకÉత9 వరv )ష1ల5 అ¥
సంర ´ఃఖ5Z ÌúpR. ఒÄఒకµ మంత@5Y సర.మంత@5ల ఫల5^
ఇన, gభ5 (ఆశ) ±ద²న òష5^ జ¥ంపuన, “!మః
శరణం మమ” అh ఈ అ p కeరమంత@5h సర.1 జªంచదzన. ఈ అ p కeర
@ యనమః,
మంత@5 చకµc ఏ Rధ5^c Vపబ¦న - 1) ఓం !మచం1
@ యనమః 2) ä
ã ం !మచం1
@ యనమః, ä
ã ం !మభ1
@ యనమః 3)
ఓం !మభ1
` ం !మచం1
@ యనమః, ` ం !మభ1
@ యనమః 4) }\ం !మచం1
@ యనమః, }\ం
@ యనమః 5) ఐం !మచం1
@ యనమః, ఐం !మభ1
@ యనమః 6) !ం
!మభ1
@ యనమః, !ం !మభ1
@ యనమః 7) ` !మః శరణం మమ
!మచం1
!మ యంత@5, Maఠ5 తIb rZ Rన5 Vపబ¦న.
` !మ మంత@5ల Öకµ జప5v ఏ![ R Vపబ¦న.
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!మ Êలమంత@5Y R) అZస~ం జªంన8 అ@మ ±ద²న yగ
| ^ (అ@మ, మaమ, గ~మ, లమ, Ø
@ ªs, Ø
@ 7మ&5, ఈశత.5,
అషp k´
\ c లDంZ.
వ¨త.5) వb) వlW వ~ంన[
s లయం´
7Ï ఐaక 7ర&5^ k|ంట ఱv మ³u మ¸ Rపn
ఉపyzంచడ´. ఈ !మమంత@5 Äవల5 ¢కeధక5. ఐaక
ధ&5^ ం´ట ఱv !మÂవvన హZమంn) స=~ంచవíZ - అ)
హZమంnÒ VÌZ.
` !మ మం<
@ రP5 హZమంn) Rవ~ంచబ¦న.
O!యణ అ p కeర5g (“ఓం O!యæయ నమః” యం´ !) మ³u ¨వ
@ ణ)జ5²న అకeర5^
పంùకeర5g (“ఓం నమః ¨Kయ” యం´ మ) Ø
@ రP5.
ûం క<ªన అ “!మ” మం<
@ ణ5,
ర7ర5 (*) అzi )Mకeర5, p&tర=య5. “ఆ”-7ర5 Ø
P న5c రబ¦న. మ7ర5 (ô) ఉద¥ంట అh అరP5 వలన
జనన
అ ;య అ) ¼ }~sంపబనi. అనc అవ&కs9న తన&
@ ణం మ³u Êరs5)
ఆత=యం´ (*-7ర5 యం´) ఆ7ర5 (Ø
వ&కsమÅట - 1) ;య (మ7ర5) అ) )BÁ¨ంపబనi. 7Wన ఈ
!మ మంత@ శబÁ)జ5 స.}య9న ;యY vనi పరబ@హ=5 అ)
Vపబnనi.
ఏ Rధంc ఐÇ వట )జ5నం´ ప@కృtపర9న మ¸ వటవృకe5
అవ&కs8ప5c ఉనiò అJ Rధంc !మ )జ5నం´ ఈ చ!చర9న జగ+
అం< kPt క<z ఉనi.
!మ Êలమంత@5 01ంత మ¸Kక& స;న5. ! + మ = త+ త.ం అk
= అ£ (ఆ పరబ@హ=U) ÏW అ¥ఉOiW.
మZo^ అంద~} !మమంత@5 జªంటv, !5) ఉØkంటv
అ7ర5 కల´.
ఎల\c hZ !5¦h అ) <t.క5c ఎవb õRంనiî Kb ఇక
సంb^ 7b, అÒ !5 అÅ´b, ఇం´g సంశయ5 T´.
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