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యభ
వితరబన
ై
మజఞోవీతాన్నన
సకల
మజఞోచయణభులలో దివజులు ఉయోగిసత ఽాంటాయు. వటులకు
ఉనమన సాంస్ాయాంలో మజఞోవీత ధాయణ చూస్త యు.
మజఞోవీత ధాయణ ఫలాన్నన తూజసఽీ రస్దిసత ఽాందన్న ఱసత ర
వచనభు. దీన్నన ఫరహమ సాతరాం, మజో సాతరాం, వరత ఫాంధాం అన్న
కడా అాంటాయు. భాభూలు రడెక ఫాషలో జాంధయాం, జెాందుాం
లేక దాంధయాం అన్న కడా లుకుతేనానయు. మజఞోవీతాన్నన
వివిధ
సాందమాలలో
భాయుుకో
వలళ
వసఽతాంది.
జఞతాఱౌచానాంతయాం అనగ 11 మోజులు ుయుడె తీమిన తయురత
భమిము భితాఱౌచానాంతయాం అనగ బల
ై తీమిన తయురత
జాంధాయన్నన భాయుుకోరయౌ. కొన్నన యవ దినాలలో భుఖ్యాంగ
ఱరవణ పౌయణమి (జాంధాయల ూమిభ
ణ ) నాడె భమిము భకయ
సాంకరభణభు మోజున తన్న సమిగ నాతన జయాంధయాం
ధమిాంచాయౌ. మజఞోవీతాం విఛ్ఛిననబన
ై లేక జీయణబన
ై ుడె,
గరహణానాంతయాం స్ననభాచమిాంచి
అాందయౄ
విధిగ
మజఞోవీతాన్నన భాయుుకోరయౌ. వీల యనాంతవయకు ఱరష
ర ఠ బైన
రత్తతతో ఱసత ర ధ్ద త్తగ చూత్తతో వడుకూన నాతన
మజఞోవీతాన్నన ధాయణ చూమడాం చాలా భాంచిది.
అవసయబైన సాంధమాలలో ఏ మోజెయనా మజఞోవీతాన్నన
భాయుుకోవచఽు. నాతన మజఞోవీత ధాయణానాంతయాం జీయణ
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మజఞోవీతాన్నన శియసఽీ య ఫాగభు నఽాండు భాతరబే
విసమిజాంచఽట ఉతత భబైనదిగ చాలా భాంది

రయదిక రద

విజుో ల సాచన. విసమిజాంఫడున జయాంధాయన్నన ఎవయు తొకాన్న
రదూశాంలో వదియౌరమవల నఽ.
నాతన మజఞోవీత ధాయణకు కవయౌళన ూజఞ దరరయలు:
సఽు, కుాంకుభ, అక్షతలు, గాంధాం, ుష్లు, దీపలు,
దీు

నాన

లేక

నభయ,

అగయుఫత్తత ,

కయౄయాం,

తభలపకులు, వకాలు, ాంచ పతర, ఉదద మిణ, అమిరణాం,
నయరదాయన్నకూ గుడాం (ఫెలాాం) లేదా అయటి ాండెా, జాంధాయలు ,
య్ళాం. చుాంఫులో న్సళ్ైళ, కమోువడాన్నకూ ఆసనభు.
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యజ్ఞోవీత ధారణ విధి
శరీర వుదిి
ఇత్త శియళ భాయజ నాం కితావ (కూరాంది భాంతరభుతో తల య
కొాంచుభు న్సళ్ైళ చలుాకొనఽభు)
అవితరః వితోర ర సమవవస్థాంగతోஉర
మః సమమేత్ ుాండమీకక్షాం స ఫాహ్యయబయాంతయ వుుచిః II
ుాండమీకక్ష!ుాండమీకక్ష!ుాండమీకక్షామ నభః

ప్రారథ నా శ్లోకరలు
వుకాాంఫయధయాం విషే
ణ ాం శశివయణ ాం చతేయుాజాం
రసనన వదనాం ధాయభేతీయవ విఘ్ననఱాంతభే II
వకరతేాండ

భహ్యకమ

కోటి

సాయయ

సభరబ

న్నమివఘ్నాం కుయుబేదూవ సయవకమేయషే సయవదా II
జఞోనానాందభమాం

దూవాం

న్నయమల

సటికకిత్తాం

ఆధాయాం సయవ విదాయనాాం హమగీరవభుపసమఴేII
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గుయుఫరహమ గుయుమివషే
ణ : గుయుమేదరో భఴేశవయ:
గుయుస్ీక్షాత్ యఫరహమ తళయమ శ్రర గుయర నభ: II
ధాయన భూలాం గుమోయౄమమితః ూజఞ భూలాం గుమోః దాం
భాంతర భూలాం గుమోమవకయాం మోక్షభూలాం గుమోః కిపII
శిత్త సమిత్త ుమణానాాం ఆలమాం కయుణాలమాం
నభామి బగవతాదాం శాంకయాం లోక శాంకయమ్ II
గుయర సయవ లోకనాాం భిషజే బవమోగిణాాం
న్నధభే సయవ విదాయనాాం దక్షుణాభూయత భే నభః II
ూజఞయమ మఘ్రాందారమ సతయధయమ యతామచ
బజతాాం కలవిక్షామ నభతాాం కభధూనర II
ంనమనం
ఒాం ఆచభయ
ఒాం కేశరమ స్వహ్య
ఒాం నామమణామ స్వహ్య
ఒాం భాధరమ స్వహ్య (ఇత్త త్తరమచభయ)
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ఒాం గోవిాందామ నభః (ఎడభ అయచూత్తన్న కుడు అయచూత్తతో
మారజ నభు)
ఒాం విషణ ర నభః (కుడు అయచూత్తన్న ఎడభ అయచూత్తతో
మారజ నభు)
ఒాం భధఽసాదనామ నభః (ఫొ టనరయౌతో య దవిన్న
న్సటితో కుడు నఽాండు ఎడభకు తేడెవ వల నఽ)
ఒాం త్తరవికరభామ నభః (ఫొ టనరయౌతో కూరాంది దవిన్న
న్సటితో కుడు నఽాండు ఎడభకు తేడెవ వల నఽ)
ఒాం రభనామ నభః (శియసఽీ మీద జల పర ర క్షణ)
ఒాం శ్రరధమమ నభః (శియసఽీ మీద జల పర ర క్షణ)
ఒాం హిల఼కేఱమ నభః (ఎడభ అయచూత్త య జల పర ర క్షణ)
ఒాం దమనాఫామ నభః (మెాండె పదభుల య జల
పర ర క్షణ)
ఒాం దామోదమమ నభః (శియసఽీ మీద జల పర ర క్షణ)
ఒాం సాంకయష ణామ నభః (అన్నన ఇదఽ రళ్
ర ైళ భుడుచి ఆ
రళ్
ర ళ ముదళ్ళ తో గడడ భునఽ తాక వల నఽ)
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ఒాం రసఽదూరమ నభః (ఎడభ భుకుానఽ తాక
వల నఽ)
ఒాం రదఽయభానమ నభః (కుడు భుకుానఽ తాక వల నఽ)
ఒాం అన్నయుదాధమ నభః (ఎడభ కనఽననఽ తాక వల నఽ)
ఒాం ుయుష్ర తత భామ నభః (కుడు కనఽననఽ తాక వల నఽ)
ఒాం అధో క్షజఞమ నభః (ఎడభ చువిన్న తాక వల నఽ)
ఒాం నాయళాంహ్యమ నభః (కుడు చువిన్న తాక వల నఽ)
ఒాం అచఽయతామ నభః (నాభిన్న తాక వల నఽ)
ఒాం జనాయధ నామ నభః (హస్తగరభుచూ హిదమభునఽ
తాక వల నఽ)
ఒాం ఉేాందారమ నభః (చూత్త రళ్
ర ళనఽ తలనఽ తాక వల నఽ)
ఒాం హయభే నభః (ఎడభ బుజభునఽ తాక వల నఽ)
ఒాం శ్రరకిష్ణమ నభః (కుడు బుజభునఽ తాక వల నఽ)
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భూతోచ్ాాటన
ఉత్తత షఠ ాంతే I బూత ఱచాః I భే తూ బూమిఫాయకః I భే
తూష్భవిమోధూన I ఫరహమకయమ సభాయఫే I ఒాం
బూయుావసఽీవః II
(మంతాముతో అక్షతలు కొదిిగర ఎడమ వెైు వెనకకు
వేసుకొండి)

పరణామాభః
రణవసయ య ఫరహమఋల: యభాతామ దూవతా
దుయవీ గమత్తర చుాంద: పరణామాబే విన్నయోగ:
ఒాం బూః I ఒాం బువః I ఒ౦ సఽవః I ఒాం భహః I ఒాం జనః I
ఒాం తః I
ఒాం బూయుావసఽీవ: తతీ వితేయవమేణయాం బమోోదూవసయ
ధీభఴి ధియోయోన: రచ ోదమాత్ II
ఒభాపర జఞయతీ యస్ర உభితాం ఫరహమ బూయుావసఽీవమోమ్
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సంకలుం
శ్రర గోవిాంద - గోవిాంద - వుఫే ఱోబన భుహౄమేత - శ్రర
భహ్యవిష్రణ మజో మా రవయత భానసయ - ఆదయఫరహమణః
దివత్తమ మమేధ - ఱరవత వమహకలే రయవసవత భనవాంతమే కయౌముగే రథభపదూ - జాంఫూదీవే బయతవమేష- బయతఖ్ాండూ
బేమోః దక్షుణ దిగాగే శ్రరఱైలసయ రమువయ రదూఱర కిష్ణ
గోదావమోయః భధయదూఱర ఱోబన గిఴే (సవగిఴే/వసత్త గిఴే)
అళమన్ వయత భాన రయవహ్యమిక చాాందరభానన శ్రర ....నాభ
సాంవతీమే ఉతత మమణే/ దక్షుణామణే .........ఋతూ
............భాళే ........క్షే ..........త్తధౌ..........రసమే
వుబ నక్షతూ,ర వుబ యోగే, వుబ కయుణే, ఏవాం గుణవిఱరషణ
విశిష్ామాాం, వుబ త్తథౌ శ్రరభాన్ ..............గోతార అహాం
...........నాభ ధూమసయ భభ ధయమ తీనసబేతసయ
భభ ఱౌరత స్మయత విధివిఴిత, న్నతయకయమ సదాచాయ
అనఽష్ాన యోగయతాళదదయయథ ాం
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(జఞతాఱౌచ,భితాఱౌచ జన్నత దొ ష పరమశిుతాతయధ ాం)
ఫరహమతూజఞభివిదధ యయధ ాం, భభ ఉపతత సభసత దఽమితక్షమ
దావమ శ్రర యబేశవయ ఼రతయయధ ాం,నాతన మజఞోవీత ధాయణాం
కమిలేయ.

కలశ్రరరధన
(కలశభునకు గాంధాం, కుాంకుభ ఫొ టు
ా టిా, కలశాంలో
క ువువ, కొదిదగ అక్షాంతలు, క తభలపకు రళ,
కుడు చూత్తతో కలశాంయ భూళ టిా, ఈ కూరాంది భాంతారలనఽ
చువల నఽ).
కలశసయభుఖ్ే విషే
ణ ః కాంఠేయుదర సీభాశిరతః భూలే తతర
ళథతోఫరహ్యమ భధూయ భాతిగణా సమితాః కుక్షౌ తే స్గమ
సీమేవ సత దీవప వసఽాంధమ ఋగేవదో అథ మజుమేవద
స్ీభరదో హయథయవణః అాంగెైశు
సఴితాసీమేవ కలఱాంఫు సభాశిరతాః
గాంగేచ మభున చుయవ గోదావమి సయసవత్త నయమదూ ళాంధఽ
కరమి జలేళమన్ సన్ననధిాంకుయు.
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(చుాంఫులోన్న తభలపకుతో కలశభులో శ్రర అన్న
రరమాండు)
శ్రర గోవిాంద శ్రర గోవిాంద గోవిాంద
(శియసఽీ యన ూజఞ దరవయభుల యన న్సయు చలా వల నఽ)
ఆతామనాం సాంపర ర క్షయ, ూజ దరరయణి సాంపర ర క్షయ.

యజ్ఞోవీత సంస్రారం
(మజఞో వీతభులనఽ సఽు కుాంకుభలతో ఫరహమ
భుడెలతో కయౌ ఐదఽ చోటా అలాంకమిాంచి రాండీ/మగి
య్ాభులో టిా గమతీర భాంతర ఠనభుతో వుదధ
జలభుతో పర ర క్షుాంచ వల నఽ)

గరయత్రా మంతాం
ఒాం బూయుావసఽీవ: తతత వితేయవమేణయాం బమోోదూవసయ
ధీభఴి ధియోయోన: రచ ోదమాత్ II

మారజనాం
ఉవీత వుధయయథ మ్ ఉవీత పర ర క్షణాం కమిలేయ
ఒాం ఆపర ఴిష్ఠ  భయోబువ: తాన ఊమేజ దధాతన I
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భఴేయణామ ఛక్షళే I యో వశిువతమో యస: Iతసయఫా
జమతూ హన: I శతీమివ భాతయ: Iతస్మ అయఙ్ో భాభవ: I
మసయ క్షమామ జినవథ I ఆపర జనమథా చన: I
ప్రాణ ాాషప్
ఒాం అసఽన్సతూ ునయస్మసఽ చక్షు :ున :
పరణమిహనోదూఴి ఫయగమ్
జఞయక్ ఱరయభ సాయయభుచియ౦త
భనఽభతూ భిళ్మా న :సవళత :I I
ఇత్త పరణరత్తష్ాన౦ కితావ
ఒ౦ నమో నామమణామ I ఒాం నభశిురమ I
నవతంతు దేవతాహ్వానం
ఒ౦కమో‘గినశు నాగశు స్ర భ :తిరజఞతీ
రము: సామౌయ విఱరవదూర ఇతూయతాసత ౦తేదూవతా:
ఒ౦ త౦తేదూవతానారహమామి
ఒ౦కయ౦ రథభత౦తౌ ఆరహమామి
అగిన౦ దివతీమత౦తౌ ఆరహమామి
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నాగన్ తితీమత౦తౌ ఆరహమామి
స్ర భ౦ చతేయథ త౦తౌ ఆరహమామి
తీన్ ౦చభత౦తౌ ఆరహమామి
రజఞత్తమ్ షషా త౦తౌ ఆరహమామి
రము౦ సత భత౦తౌ ఆరహమామి
సాయయమ్ అషా భత౦తౌ ఆరహమామి
విఱరవదూరన్ నవభత౦తౌ ఆరహమామి
ఋగేవద౦ రథభదో యకే ఆరహమామి
మజుమేవద౦ దివతీమదో యకే ఆరహమామి
స్భరద౦ తితీమదో యకే ఆరహమామి
ఒాం ఫరహ్యమ దూరనామిత్త ఫరహమణేనభ:
రథభ గరాంథౌ ఫరహ్యమణ భారహమామి
ఒాం విషే
ణ మిత్త విషణ రనభ: దివతీమ గరాంథౌ
విషే
ణ భారహమామి
ఒాం కదఽరదారమమిత్త యుదారమనభ:
తితీమ గరాంథౌ యుదరభారహమామి
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యజ్ఞోవీత షో డశ్లచ్ార ూజ్
(రణరదాయరఴిత దూవత /ఒాంకమది నవ తాంతే దూవత)
ఒాం రణరదాయరఴిత (ఒాంకమది నవ తాంతే)
దూవతాఫయయననభ: ఆరహమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: పదయాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: అయ్యాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: ఆచభన్సమాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: స్ననాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: వసత మ
ర ుగమాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: మజఞోవీతాం
సభయమామి
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ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: గాంధాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: ుష్ణి
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ:
ధాభాఘ్ాామామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: దీాం
దయుమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: నయరదయాం
సమరుయామి
(చూత్తలోన్న ుషభుతో వుదధ జలభునఽ తీళకొన్న కూరాంది
భాంతరభు భూడె స్యుా చుుచా నయరదయ దాయథ భులయ
పర ర క్షణ చూమాయౌ)
ఒాం బూయుావసఽీవ: తతీ వితేయవ మేణయాం బమోోదూవసయ
ధీభఴి ధియోయోన: రచ ోదమాత్II
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కూరాంది భాంతరభు చుుచా నయరదయాం చఽటృ
ా న్సటిన్న ధాయగ
వదలవలమునఽ
ఒాం సతయాం తవమేతన మిషాంచామి (సామయసత భమాం
తయురత "ఒాం ఋతాం తావ సతూయన మిషాంచామి" అన్న
చువల నఽ)
ఒాం అభితభసఽత. అభితోసత యణభళ. శ్రర నమో
నామమణామ నభః ూమవపర శనాం సభయమామి
(ఉదధ మిణ తో ఉదకభునఽ నవత౦తే దూవత కు చాాంచి
తీయథ పతరలో విడెవవల నఽ)
ఇదాం గుడాం.... నయరదయాం న్నరదమామి
ుష హసత భులతో (ఐదఽ స్యుా) నయరదయ దాయథ భులనఽ
దూవుడుకూ చాసత ా కూరాంది భాంతారలనఽ చుాండు
1. ఒాం పరణామస్వహ్య
2. ఒాం అపనామస్వహ్య
3. ఒాం రయనామస్వహ్య
4. ఒాం ఉదానామస్వహ్య
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5. ఒాం సభానామస్వహ్య
భధూయ భధూయ పన్సమాం సభయమామి (ఉదధ మిణ తో వుదధ
జలభు తీయథ పతరలో విడెవాండు)
ఒాం అభితాధానభళ ఉతత మపర శనాం సభయమామి
(ఉదధ మిణ తో వుదధ జలభు తీయథ పతరలో విడెవాండు)
హస్ౌత రక్షాళ్మామి (ఉదధ మిణ తో వుదధ జలభు తీయథ
పతరలో విడెవాండు)
పదౌ రక్షాళ్మామి (ఉదధ మిణ తో వుదధ జలభు తీయథ
పతరలో విడెవాండు)
వుదధ ఆచభన్సమాం సభయమామి(ఉదధ మిణ తో వుదధ
జలభు తీయథ పతరలో విడెవాండు)
ఒాం రణరదాయరఴిత

దూవతాఫయయననభ: తాాంఫూలాం

సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ: కయౄయ
న్సమజనాం సభయమామి

16

ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ:భాంతర ుషాం
సభయమామి
ఒాం రణరదాయరఴిత దూవతాఫయయననభ:ఆతమ రదక్షుణ
నభస్ామన్ సభయమామి
ధాానం
భుకత విదఽరభ ఴేభ న్సల ధవళ్చాుభలైయుమఖ్ెమ ళ఼త క్ష
ర ణక్యః
ముకతమిాందఽన్నబదద యతనభుకుటాాం తతావయధ వమణత్తమకాం
గమతీరాం వయదా బమాాంకుశ కఱ వుుబరాం కపలాం గదాాం
శాంఖ్ాం చకరభథాయవిాంద ముగళ్ాం హళయవహాంతీాం
తత
బజే II
ధూయమ: సదా సవితిభ౦డల భధయవమీత
నామమణ సయళజఞసన సన్ననవిషా :
కేమూయరన్ భకయకు౦డలరన్ కూమీటీ
హ్యమీ ఴియణమమవు: ధిత శ౦ఖ్ చకర: I
ఉదఽతత య౦ జఞతరదసాం దూవ౦ వహ౦త్త కేతవ:
దిఱర విస్వమ సాయయ౦ II
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మజఞోవీతాం సామయమ దయు భతావ (నాతన
మజఞోవీతాలనఽ సాయయ బగరణుడుకూ చాాంచాయౌ)
రజఞతూయయతీహజాం వితరాం
కమీస సాతోరతావ ఫరహమసాతరాం I
ఫరహమతవ ళధ్ధ యు్ చ మశ: రకశాం
వరతసయ ళధ్ధ ాంి కుయు ఫరహమసాతరాం I
మజఞోవీతభళ మజో సీతావ మజఞోవీతూనో వహ్యయమి I

యజ్ఞోవీత ధారణమ్
ఆచభయ (ముదట చున విధాంగ ఆచభనాం చూమాండు)
ూమోవకత ఏవాంగుణ విఱరషణ విశిస్ామాాం వుబ త్తథౌ భభ
ఱౌరత న్నతయ నయమిత్తత క కమమనఽష్ఠన యొగయతా ళధయయథ ాం
నాతన మజఞోవీత ధాయణాం కమిలేయ
అసయ శ్రర మజఞోవీత౦ ఇత్త భ౦తరసయ, యఫరహమఋల:
యభాతామ దూవతా, త్తరషా ేప్ చు౦ద: మజఞోవీత ధాయణే
విన్నయోగ:
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(కూరాంది భాంతరన్నన ఠిసత ా కొాకా మజఞోవీతన్నన
ధమిాంచాయౌ. మజఞోవీతన్నన మెాందఽ చూతేలతో ఎత్తత టుాకొన్న
భాంతరన్నన ఠిాంచాయౌ. ఫరహమ భుడు కుడు చూత్తలో
ఉాండూటటుాగ చాసఽకోరయౌ. భాంతరాం ఠిాంచూటుడె
మజఞోవీతాం శమీమననాంటకుాండా భలత్తత టుాకోన్న భాంతర
ఠనానాంతయభు ధమిాంచాయౌ)

యజ్ఞోవీత ధారణ మ౦తా౦
రథభ మజఞోవీత ధాయణ౦
మజఞోవీతూతయసయ భాంతరసయ యబేల఼ఠ యఫరహమమిష:
యభాతామ దూవతా దూవీ గమతీర ఛాంధ: మజఞోవవీత ధాయణే
విన్నయోగ:
1. మజఞోవీత౦ యభ౦ వితర౦ రజఞతూయయతీహజ౦
ుయస్తత్
ఆముషయభగరయ౦ రత్తభు౦చ వుబర౦ మజఞోవీత౦
ఫలభసఽత తూజ:
దివతీమ మజఞోవీత ధాయణ౦ (గిహసఽథలకు భాతరబే)
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ఆచభయ (ముదట చున విధాంగ ఆచభనాం చూమాండు)
ూమోవకత ఏవాంగుణ విఱరషణ విశిష్ఠమాాం వుబ త్తథౌ భభ
ఉదావహ్యనాంతయ (గయహసథయ) కమమనఽష్ఠన యోగయతా ళధయయథ ాం

దివతీమ మజఞోవీత ధాయణాం కమిలేయ

2. మజఞోవీత౦ యభ౦ వితర౦ రజఞతూయయతీహజ౦
ుయస్తత్
ఆముషయభగరయ౦ రత్తభు౦చ వుబర౦ మజఞోవీత౦
ఫలభసఽత తూజ:
తితీమ మజఞోవీత ధాయణ౦ (గిహసఽథలకు భాతరబే)
ఆచభయ (ముదట చున విధాంగ ఆచభనాం చూమాండు)
ూమోవకత ఏవాంగుణ విఱరషణ విశిష్ఠమాాం వుబ త్తథౌ భభ
ఉతత మీమాయథ ాం తితీమ మజఞోవీత ధాయణాం కమిలేయ
3. మజఞోవీత౦ యభ౦ వితర౦ రజఞతూయయతీహజ౦
ుయస్తత్
ఆముషయభగరయ౦ రత్తభు౦చ వుబర౦ మజఞోవీత౦
ఫలభసఽత తూజ:
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ూమోవకత ఏవాంగుణ విఱరషణ విశిష్ఠమాాం వుబ త్తథౌ
నాతన మజఞోవీతూ భాంతర ళధయయథ ాం మథా శకూత గమతీర
భాంతర జాం కమిలేయ
భుకత విదఽరభ ఴేభ న్సల ధవళ్చాుభలైయుమఖ్ెమ ళ఼త క్ష
ర ణక్యః
ముకతమిాందఽన్నబదద యతనభుకుటాాం తతావయధ వమణత్తమకాం
గమతీరాం వయదా బమాాంకుశ కఱ వుుబరాం కపలాం గదాాం
శాంఖ్ాంచకరభథాయవిాంద ముగళ్ాం హళయవహాంతీాం
తత
బజే II
(కన్ససాం 10 స్యుా గమతీర భాంతర జాం చూమాండు)
ఒాం బూయుావసఽీవ: తతీ వితేయవమేణయాం బమోోదూవసయ
ధీభఴి ధియోయోన: రచ ోదమాత్ II
మజఞోవీత విసయజ న౦ ("జీయణ మజఞోవీతాన్న శిమోభామేోణ
సాంతయజేత్" మజఞోవవీతాన్నన ఎత్తత తలమీదనఽాండు
విసమిజాంచాయౌ. విసమిజాంచిన జాంధాయన్నన ఎవయు తొకాన్న
రదూశాంలో వదియౌరమాయౌ)
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ఆచభయ (ఆచభనాం చూమాండు)
ూమోవకత ఏవాంగుణ విఱరషణ విశిష్ఠమాాం వుబ త్తథౌ జీయణ
మజఞోవీత విసయజ నాం కమిలేయ
ఉవీతమ్ ఛ్ఛననత౦తే౦ జీయణ ౦ కశమల దాలత౦
విసిజఞమి మఱో ఫరహమవమోు ధీమ్ముయసఽతబే||
ఏతావదిదన యయాంతాం ఫరహమతవాం ధామితాం భమా
జీయణ తావత్ తవత్ మితాయగో గచు సాతర మథా సఽఖ్ాం
మజఞోవీతాం మది జీయణ వాంతాం
రదాాంత న్నతయాం య ఫరహమ సతయాం
ఆముషయ భగరయమాం రత్తభుాంచ వుబరహాం
మజఞోవీతాం విసిజసఽత తూజ: ఇత్త జీయణ మజఞోవీతాం
విసిజేత్

ఆచభయ (మజఞోవిత విసయజ నానాంతయాం మెాండె స్యుా
ముదట చున విధాంగ ఆచభనాం చూమాండు)
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ావర
చతేస్ీగయ యయాంతాం గో ఫారహమణేబయః వుబాం బవతే
…................రవమన్నవత …. ...... గోతోరదావసయ ….…
శయమ.......... అహాంఫయ అభిరదభే II

సమరుణ
మసయ సమితాయచ నామోకతయ తసీ౦ధాయ కూరమాదిషే
నాయన౦ స౦ూయణ తా౦ మాత్త సధో య వ౦దూ తభచఽయతమ్
భ౦తరఴీన౦ కూరమాఴీన౦ బకూతఴీన౦ యభాతూ
మతాిత౦తే భమా దూవ మిూయణ ౦ తదసఽతబే
అనన మజఞోవీత ధాయణేన శ్రర యబేశవయ ఼రమ౦తా౦
వయదో బవతే
కభేన రచా భనళేాందిరభలైమవ ఫుదాధయஉతమనా ర
రకితూ సీవఫారత్ కమోమి మదయతీకలాం యళయమ
శ్రరభనానమమణాభేత్త సభయమామి
సయవాం శ్రర కిష్ణయణభసఽత
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సంకలుం చ్ెుుకోవడానికి సూననలు
సాంకలాంలో చువలళన సాంవతీయ నాభభు,
అమన నాభభు, క్షాం, ఋతేవు, త్తధి, రయ
నక్షతరభు ముదల యనవి ాంచాాంగభు నఽాండు లేక
ఏదూన్న తులుగు కయల ాండయు నఽాండు
గరఴిాంవచఽునఽ.
తులుగు సాంవతీమలు
1. రబవ 2. విబవ 3.వుకా ,4. రమోదాత 5.
రజఞతత్తత 6.అాంగీయస 7.శ్రరభుఖ్ 8. ఫావ 9.
ముర 10.ధాతా 11.ఈశవయ 12. ఫహృధానయ
13.రభాదీ 14.వికరభ 15.విష 16. చితరఫానఽ
17. సవఫానఽ 18. తాయణ 19. పమిథవ 20. వయమ
21. సయవజిత్
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22. సయవధామీ 23. విమోధీ 24. వికిత్త 25.ఖ్య
26.నాందన 27. విజమ 28. జమ 29. భనమధ
30.దఽయుమఖి 31. ఴేవళ్ాంబి 32.విళ్ాంబి 33.వికమీ
34.ఱయవమీ 35.ా వ 36.వుబకిత్ 37.ఱోబకితే
38.కోరధీ 39.విఱవవసఽ 40.మబవ 41.ా వాంగ
42.కీలక 43.స్ౌభయ 44. స్ధాయణ 45.
విమోధికితే 46. మీధావి 47. రభాదీచ 48.
ఆనాంద 49. మక్షస 50. నళ్ 51. ాంగళ్ 52.
కళ్ముకూత 53. ళదధ ాదిర 54. మౌదిర 55. దఽయుమఖి 56.
దఽాందఽభి 57. యుధిమోదాోమి 58. యకతక్షు 59. కోరధన
60. అక్షమ
ంయనములు
1. భకయ సాంకరభణాం నఽాండు ఆయు నలలు
25

"ఉతత మమణాం" (జనవమి 14 నఽాండు జుల య 16
వయకు సఽభాయుగ)
2. కమాటక సాంకరభణ నఽాండు ఆయు నలలు
"దక్షుణామనాం" (జుల య 17 నఽాండు జనవమి 13
వయకు సఽభాయుగ)
భాసభులు - ఋతేవులు
చుయతర రయఱఖ్భులు వసాంత ఋతేవు
జేయషఠ ఆష్డభు లు గీష
ర మ ఋతేవు
ఱరవణ ఫాదరదభులు వయష ఋతేవు
ఆశవముజభు కమీతకభులు శయదితేవు
భాయో శ్రయష ుషయభులు ఴేభాంత ఋతేవు
భాఘ్ పలు
ో ణ భులు శిశియ ఋతేవు
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క్షములు
వుకా క్షాం అభారసయ ముదలు ూమిణభ వయకు
కిషణ క్షాం ూమిణభ ముదలు అభారసయ వయకు
రయభులు రటి సాంసాిత నాభాలు
ఆదిరయాం - ఫానఽ రసయ
స్ర భరయాం - ఇాందఽ రసయ
భాంగళ్రయాం - ఫౌభ రసయ
ఫుధరయాం - స్ౌభయ రసయ
గుయురయాం - గుయు రసయః
వుకరరయాం - ఫిగు రసయః
శన్నరయాం - భాంద రసయః లేక ళథయరసాం
ాథులు వరటి సంసాృత నామాలు
1. పడయమి - రత్తది/రత్తత్తత 2. విదిమ దివతీమామాాం
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3. తదిమ - తిత్తమామాాం 4. చవిత్త - చతేమథయాం 5.
ాంచమి - ాంచభాయాం 6. షలఠ - షష్ఠయమ్ 7. సత మి సత భాయాం 8. అషా మి - అషత భాయాం 9. నవమి - నవభాయాం
10. దశమి - దశభాయాం11. ఏకదశి - ఎకదఱయాం 12.
దావదశి - దావదఱయాం 13. తరయోదశి - తరయోదఱయాం 14.
చతేయద శి - చతేయద ఱయాం15. పౌయణ మి - పౌయణ భాయాం/
అభారసయ - అభావస్యమామాాం (ఫహృళ్ క్షాం చివమి
మోజు అభారసయ)
దవాములు
1.జాంఫూ దీవభు ఫాయత దూశాం, 2.ా క్ష దీవభు,3.కుశ
దీవభు, 4.కౌరాంచ దీవభు అబమిక, 5. స్క
దీవభు, 6.ఱలమయౌ దీవభు స్ౌత్ ఆపరక 7. ుషాయ
దీవభు
వరష ములు
1. ఫాయత వమేష, 2. కూాంుయుష వమేష, 3. హమి వమేష, 4.
ఇలావిత వమేష, 5. యభయక వమేష, 6. ఴైయణాయక వమేష, 7. కుయు
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నక్షతాములు
అశవన్న, బయణి, కిత్తత క, మోఴిణి, భిగశియ, ఆయుదర,
ునయవసఽ, ుషయమి, ఆఱరాష, భఖ్, ుఫబ (ూయవ
పలుోన్న) , ఉతత య (లుోన్న), హసత , చితత ,స్వత్త, విఱఖ్,
అనఽమధ, జేషఠ,భూల, ూమవష్డ, ఉతత మష్డ, శరవణాం,
ధన్నషఠ ,శతభిషాం, ూమవఫాదర, ఉతత మఫాదర, మేవత్త.
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