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ఐ� గ్లౌNOమ్ వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���/రసితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���� స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������
ఐ� గ్లౌNOమ్ వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి  - శిఖ�య వారాహి క్�షట్
ఐ� గ్లౌNOమ్ అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - క్రమం����@������వచాహమ్ తదపి చ సద*య హ�మ్
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wత:త:య�య వారాహి క్�షట్
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - అస్�%7య ఫట్
చతvరత: వక్రమం����@������%? ట�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ణేశాయనమ� విన్ధిననమహఖ�m
ఆధ్యానం *ర� ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
అమ్ ఆతGతతే తవ చరణసరోజార*�య ఆధ్యానం *ర షక్రమం����@������%యే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 వారాహి క్�షట్ 
యధ్యానం * ఆధ్యానం *ర� న్ధిననమహక్షిప్త �ం��@�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ% 
ఐ� గ్లౌNO� ధ�మః��0������శ�kచి"షివం పరమషివే యోజయామి స్వాహాఆమ్�Kనమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO � ఊష్ట్రాశితాగ్ర�Gయే మయ తస త్వామిహియా చే���������� నమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO � జాతే తవ చరణసర�లనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKmనమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
 ఐ� గ్లౌNO� జాతే తవ చరణసర��లనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKmనమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO � విషv�ల�గ్లౌ��mనమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO � సFషివం పరమషివే యోజయామి స్వాహాఆమ్/:యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� 
ఐ� గ్లౌNO� సFర�పాయైనమహ  ॑ ఐం �యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO �  క్రమం����@������పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/ల�యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� ఐ� గ్లౌNO � హరాహి క్రమం�@ద వారాహి క్�హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�  
ఐ� గ్లౌNO� క్రమం����@������వm వారాహి క్�హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� 
ఓ� విదివారాహ*m తత%4య పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gననాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*య వారాహి క్�షట్ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�  
పాయైనమహ  ॑ ఐం �త:� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వష్ట్రాశితాగ్ర�6భే స్�m
ఐ� గ్లౌNO� హి క్రమం����@¢£� ఐ� మః��0������శహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������లక్షిప్త �ం��@¤Gస�రాహి క్రమం�@ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయరమః��0������శ స్��మిన్ధిననమహ ఊరX4ష�నm పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:వారాహి క్�హి క్రమం����@�ణేశాయనమ¥, స్uమః��0������శస�రాహి క్రమం��mగ్లౌ@w భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/క్షిప్త �ం��@�ణేశాయనమ¥, 
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయరమః��0������శ�క్తో నచాహ�ష భే స్�సFరాహి క్రమం�b, ఆగచ¦ ఆగచ¦, విష విష , పాయైనమహ  ॑ ఐం �త:� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వగ�హ§ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వగ�హ§ హoమ్ ఫట్ స్��హ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� 
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష్ట్రాశితాగ్ర���జాతే తవ చరణసరల� దతే తవ చరణసరోజార*�  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� తపి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKmనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� తే తవ చరణసరోజార*పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKmనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� ధ�మః��0������శ�kయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� మః��0������శరాహి క్రమం�~చాహమ్ తదపి చ సద¨K¦©నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� జాతే తవ చరణసర�ల�గ్లౌ��mనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� ర$చాహమ్ తదపి చ సద¨Kmనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� సFషvమః��0������శ�wయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� 
భే స్sగదివారాహ*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� విస్��యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకుsధ్యానం �నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKmనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� ధ్యానం *రాహి క్రమం�@ణేశాయనమªKmనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� 
క్షమః��0������శ�యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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స�రm క్రమం����@������లశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑�������������������������������������������������������������������� అభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/mర«¬ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�



మః��0������శ� షివం పరమషివే యోజయామి స్వాహాఆమ్/వతే తవ చరణసరోజార*�య స్uమః��0������శమః��0������శ�డంల�య నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు:హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������G�డంఖ�డంస�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/>త� అశాయనమః��0షరస స�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/S: త� ఆపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®రాహి క్రమం�@త�  
మః��0������శహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������పాయైనమహ  ॑ ఐం �త:� పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ¯య>ష రసమః��0������శ�వహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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అ� ఆ� , ఇం ఈం, ఉం� ఈ�, ఉ� ఊ�, ఋం ౠం,~ళుం ~ళూం, ఏం, ఐం� ౠం,~ళుం ~ళూం, ఏం, ఐం , ఓం,�,~ళుం ~ళూం, ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహµ� ~ళుం ~ళూం, ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ¶�, ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘం�, ఐ� , ఓ�, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘం, గ్ఙ్ం, చం, ఛం , జం, ఝం, � , అహ, అహ�, క్రమం����@������� ఖ�, గ�, ఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������, 
గ్ఙ్ం, చం, ఛం , జం, ఝం, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం,ºం, చం, ఛం , జం, ఝం, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం,�, చ�, ఛం , జం, ఝం, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వ� , జాతే తవ చరణసర�, ఝం, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం�, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్¿ం, చం, ఛం , జం, ఝం, జ్ఞ్ం, టం, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం,�, ట�, ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్షం  ॑॑  అహం త్వహ  ॑ ���, డం�, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్షం  ॑॑  అహం త్వహ  ॑ �����������������Ǹ�, ణేశాయనమ�, త�, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్షం  ॑॑  అహం త్వహ  ॑ �����������������Ǹ�����¦�com.sun.star.uno.�, ద�, ధ�, న�, పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�, ఫ�, బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు�, భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/�, మః��0������శ�, 
య�, ర�, ల�, వ�,  శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������, ష�, స�, హ�, ళుం ~ళూం, ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ�, క్ష�  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*మః��0������శ క్రమం����@������ల�నÃన� విధ్యానం *వm
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి – 
అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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ఐ� గ్లౌNOమ్ ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవతే తవ చరణసరోజార� వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - హ�దయ�య నమః��0������శహ
ఐ� గ్లౌNOమ్ వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���/రసితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���� స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������
ఐ� గ్లౌNOమ్ వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి  - శిఖ�య వారాహి క్�షట్
ఐ� గ్లౌNOమ్ అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - క్రమం����@������వచాహమ్ తదపి చ సద*య హ�మ్
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - దక్షిప్త �ం��@�ణేశాయనమనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wతే తవ చరణసరోజార�:
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - వారాహి క్�మః��0������శనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wతే తవ చరణసరోజార�:
మః��0������శ>ల మః��0������శన%��
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి – 
అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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వషట్  - స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������   - హ�మ్  - వారాహి క్�షట్  - ఫట్  - నమః��0������శహ  - పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష�� దతే తవ చరణసరోజార*�  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
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సరాహి క్రమం�b�ష� తతే తవ చరణసరోజార*�దివారాహ*�గSళి మోలÉ
సర� తతే తవ చరణసరోజార*�దివారాహ*�గSళి అగ్లౌb�
వారాహి క్�క్ వారాహి క్�మః��0������శ ఓరాహి క్రమం�!GలÉ
చిత% తద్ జాతే తవ చరణసర��ఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������Î
చక్షుహ్ తతే తవ చరణసరోజార*�ద స�ధ్యానం Ï
మః��0������శSఖ తతే తవ చరణసరోజార*�దివారాహ*�గSళి మోలÉ
గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ తతే తవ చరణసరోజార*�దివారాహ*�గSళిఅగ్లౌb�
జిహ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �ర«©యోహ్
స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�షివం పరమషివే యోజయామి స్వాహాఆమ్�6
క్రమం����@������iర$ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*భే స్Ð

5



క్రమం����@������iర$ జాతే తవ చరణసరఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్షం  ॑॑  అహం త్వహ  ॑ ��రాహి క్రమం�b
శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� ఉదరాహి క్రమం�b
వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m� హ�దయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1
ఐ� దక్ష స}�ధ్యానం �
గ్లౌNO� వారాహి క్�మః��0������శ స}�ధ్యానం �
టహ గళుం ~ళూం, ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ అపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయరాహి క్రమం�@భే స్�గ్లౌb
టహ హ�దయ�దివారాహ� దక్ష పాయైనమహ  ॑ ఐం �ణేశాయనమ¥ అ�త�
టహ హ�దయ�దివారాహ� వారాహి క్�మః��0������శ పాయైనమహ  ॑ ఐం �ణేశాయనమ¥ అ�త�
టహ హ�దయ�దివారాహ� దక్ష పాయైనమహ  ॑ ఐం �ద అ�త�
హ�మ్ హ�దయ�దివారాహ� వారాహి క్�మః��0������శ పాయైనమహ  ॑ ఐం �ద అ�త�
అస్�%7య నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*భే స్Ð
ఫట్ మః��0������శ>రXన్ధిననమహ
తత%4 నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*mస�:
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������O� సరాహి క్రమం���య 
క్షిప్త �ం��@�త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ క్తో నచాహbO� భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వారాహి క్�mయ అమః��0������శSÒ తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ హoO� ర$దివారాహ*:య వహి క్రమం����@�w తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1  నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ హి క్రమం����@ÓÔO� ఉగ్లౌ�� య వారాహి క్�యS తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ హÏO� ఈష్ట్రాశితాగ్ర�నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*య భే స్�నF తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ స్u� మః��0������శహదివారాహ�వారాహి క్�య స్uమః��0������శ తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ 
శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m� హ� మః��0������శహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������దివారాహ�వారాహి క్�య యజాతే తవ చరణసరమః��0������శ�న తతే తవ చరణసరోజార*�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్ 
ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘం, గ్ఙ్ం, చం, ఛం , జం, ఝం, � భీమః��0������శ�య ఆక్తో నచాహ�ష్ట్రాశితాగ్ర�ధ్యానం � పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయతయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1 నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
దివారాహ�వీ ధ్యానం *mన�
మః��0������శ>ల మః��0������శ�తే తవ చరణసరోజార�:ణేశాయనమ వారాహి క్�mపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయక్రమం����@������� క్రమం����@������iరాహి క్రమం��mత
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి – 



అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
పాయైనమహ  ॑ ఐం �ధ్యానం Ïర్ హరాహి క్రమం�~�ఠం, డం, ఢం, ణం, తం, థం, దం, ధం, నం, పం, ఫం, బం, భం, మం, యం, రం, లం, వం,  శం, షం, సం, హం, ళం, క్షం  ॑॑  అహం త్వహ  ॑ ��క్రమం����@������ఫ�, పాయైనమహ  ॑ ఐం �ధ్యానం Ïర్ హరాహి క్రమం�bGచక్తో నచాహ��, క్రమం����@������iట�ల ద�ష్ట్రాశితాగ్ర�a7�,  క్రమం����@������పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/ల�క్షిప్త �ం��@�దివారాహ�×తయ��, ఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������నక్రమం����@������iచక్రమం����@������i�భే స్��, 
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:ణేశాయనమతవారాహి క్��ఛితవదివారాహ*నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*m�, దక్షిప్త �ం��@ÙదXతే తవ చరణసరోజారÚ అరాహి క్రమం�@ఖడ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*Ã�మః��0������శSసల�, అభీత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ� క్రమం����@������రణేశాయనమmహ తద�త శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������ఖ� ఖbట� హల వరాహి క్రమం��న్ క్రమం����@������రాహి క్రమం��� 
తధ్యానం *నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*� సGరాహి క్రమం��మి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - సర్వదుష్ఠ ప్రదుష్ఠాణాం సర్వేషాం సర్వ వాక్ చిత్త చక్షుర్ ముఖ గతి జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్ - కోలముఖీం�.
అష6పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయత: షడంస%�, పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�చాహమ్ తదపి చ సద*స%�, త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ:అస%� బిందురక్షణార్ధం కోలముఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�దFరక్షణేశాయనమ*రX� క్తో నచాహ(లమః��0������శSఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�ాం, ��¨�����H�అన్ధే అన్ధిననమహ - రున్ధే రు�చక్రమం����@�������� విలీఖ�m  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
క్రమం����@������iసFమః��0������శ�దివారాహ�నీమ్ అభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/mర" -
ఐ� గ్లౌNO� స�ర§పాయైనమహ  ॑ ఐం �:క్తో నచాహ�రాహి క్రమం��యనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� సFదివారాహ*బిందురక్షణార్ధం కోలముఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑Xయే మయ తస త్వామిహియా చే��������1నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� వరాహి క్రమం��హదివారాహá�పాయైనమహ  ॑ ఐం �యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� వరాహి క్రమం��హపి చ సదయే మయ తస త్వామిహ¯ఠే��@�������వారాహ			వ�యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష్ట్రాశితాగ్ర��ణేశాయనమ¥ దతే తవ చరణసరోజార*� -
ఐ� గ్లౌNO� ఆ� ఆధ్యానం *రశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������క్రమం����@������%యే మయ తస త్వామిహియా చే��������1నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్రమం����@������i� క్రమం����@������âరాహి క్రమం��Gయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్రమం����@������� క్రమం����@�������దివారాహ*యనమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� అ� అన�తనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యనమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� ధరాహి క్రమం��Gయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� జాతే తవ చరణసర�¿నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ. ఐ� గ్లౌNO� ఐ� వారాహి క్JKరాహి క్రమం��గ్లౌ�mయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� ఐశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������రాహి క్రమం��mయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ  -  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� అధరాహి క్రమం��Gయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� అజాతే తవ చరణసర�¿నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ. ఐ� గ్లౌNO� అవారాహి క్JKరాహి క్రమం��గ్లౌ�mయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������రాహి క్రమం��mయే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� శ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�చషడంరపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� శ�దళాష్టకపద్మాసనాయäష6క్రమం����@������పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������తపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� సహస్�:రపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*యే మయ తస త్వామిహియా చే����������నమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� వహి క్రమం����@�wమః��0������శ�డంల�యనమః��0������శహ, స�రmమః��0������శ�డంల�యనమః��0������శహ,
 ఐ� గ్లౌNO� స్uమః��0������శమః��0������శ�డంల�యనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� ఆ� ఆతGనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� అ� అ�తరాహి క్రమం��తGనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wనమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�  పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయరమః��0������శ�తGనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wనమః��0������శహ, ఐ� గ్లౌNO� హరాహి క్రమం�~� జాతే తవ చరణసర�¿నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*తGనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wనమః��0������శహ, 
ఐ� గ్లౌNO� పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ�:తపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*య సదివారాహ*శివారాహి క్�యనమః��0������శహ.
మః��0������శ>రాహి క్రమం�@% క్రమం����@������ల�న� -
ఐ� గ్లౌNO� అలâ� అలâష్ట్రాశితాగ్ర�ఈ వరాహి క్రమం��హి క్రమం����@�మః��0������శ>ర%ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘం టహ టహ టహ టహ హo� ఫట్ 
గ్లౌNO� ఐ� ఇం ఈం, ఉంత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వరాహి క్రమం��హి క్రమం����@�మః��0������శ>రాహి క్రమం�@%� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:క్రమం����@������ల�య -
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ఆవారాహి క్�హి క్రమం����@�తే తవ చరణసరోజార* భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, స�స్��పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/తే తవ చరణసరోజార*భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, సన్ధిననమహwధ్యానం *పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/తే తవ చరణసరోజార*భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, సన్ధిననమహwదివారాహ*Xభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, సమః��0������శSGఖిభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, అవక్రమం����@������i�ఠే��@�������వారాహ			వ@తే తవ చరణసరోజార*భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, సFపి చ సదయే మయ తస త్వామిహ¯:తే తవ చరణసరోజార*భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ, 
సFపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:సనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*wభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ , వరదివారాహ*భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/వ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
దివారాహ�వీ అ�గయోహ షడం�గ�  వినwసm -
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - హ�దయ�య నమః��0������శహ
ఐ� గ్లౌNOమ్ వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���/రసితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���� స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������
ఐ� గ్లౌNOమ్ వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి  - శిఖ�య వషట్
ఐ� గ్లౌNOమ్ అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - క్రమం����@������వచాహమ్ తదపి చ సద*య హ�మ్
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wత:త:య�య వారాహి క్�షట్
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - అస్�%7య ఫట్ 
ఐ� గ్లౌNOమ్ అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - అ�గSష్ట్రాశితాగ్ర�aభే స్�m� నమః��0������శహ
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - తర�నీభే స్�m� నమః��0������శహ 
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మః��0������శధmమః��0������శ�భే స్�m� నమః��0������శహ 
ఐ� గ్లౌNOమ్ మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ  - అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*మిక్తో నచాహ�భే స్�m� నమః��0������శహ
ఐ� గ్లౌNOమ్ స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - క్రమం����@������న్ధిననమహష6క్తో నచాహ�భే స్�m� నమః��0������శహ
ష్ట్రాశితాగ్రuడంశాయనమః��0åపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయచాహమ్ తదపి చ సద*ర అర�ణేశాయనమ�
ఐ� గ్లౌNOమ్ క్తో నచాహ(ల మః��0������శSఖి మః��0������శ>రాహి క్రమం�b% నమః��0������శహ పాయైనమహ  ॑ ఐం �దm� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ అరæ©� తర�య�మి నమః��0������శహ - 
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఆచమః��0������శనీయ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ స్�wన� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ వస్u 
క్రమం����@������ల�య�మి  నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ గ�ధ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������� సమః��0������శర�య�మి నమః��0������శహ - 
ఐ� గ్లౌNOమ్ ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� 
తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ పాయైనమహ  ॑ ఐం �నీయ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ తే తవ చరణసరోజార*�బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు>ల� తర�య�మి 
నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ నీరాహి క్రమం��జాతే తవ చరణసరన� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ చత:� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ 
చాహమ్ తదపి చ సద*మః��0������శర� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ దర�ణేశాయనమ� తర�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ రక్షిప్త �ం��@ç� తర�య�మి 
నమః��0������శహ  - ఆఇం ఈం, ఉంమ్ గ్లౌNO� ష్ట్రాశితాగ్రuడంశాయనమః��0åపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయచర పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసర�� తర�య�మి నమః��0������శహ   ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
దివారాహ�వీ ధ్యానం *mన� : 
మ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[ఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑�������������������������������������������������������� మ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[చక్రమం����@������  - క్రమం����@������iట�ల ద�ష67  - క్రమం����@������పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/ల నయన  - ఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������న స�న మః��0������శ�డంల  - చక్రమం����@�������,ఖడంÃ,మః��0������శSసల,అభూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య  - శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������ఖ,ఖbట,హల 
వరపాయైనమహ  ॑ ఐం �ణేశాయనమ¥హి క్రమం����@�  - పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయదివారాహ*Gసితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���¯న వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి
దివారాహ�వీ తర�ణేశాయనమ�
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి – 



అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  - క్తో నచాహ(లమః��0������శSఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�ాం, ��¨�����H�అన్ధే అన్ధిననమహ - రున్ధే రు� తర�య�మి 
నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
అధ ఆవరణేశాయనమ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసర
త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ:క్తో నచాహ(ణేశాయనమ�   :   
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసర�భిన్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@�న్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ స%�భిననమః��0������శహ  - స%�భిన్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�చాహమ్ తదపి చ సద*రాహి క్రమం�b    -  పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�చ క్తో నచాహ(ణేశాయనమ�   :   
ఐ� గ్లౌNOమ్ అ�ధ్యానం �న్ధిననమహనమః��0������శహ  - అ�ధ్యానం �న్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ర$�ధ్యానం �న్ధిననమహనమః��0������శహ  - ర$�ధ్యానం �న్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసర�భిన్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@�న్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ స%�భిననమః��0������శహ  - స%�భిన్ధిననమహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
షటè}ణేశాయనమ�   :   క్తో నచాహ(ణేశాయనమ*గ�యో�  
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఆక్ష ఈ బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు:హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������Gణేశాయనమ¥ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఈల� ఈ మః��0������శహి క్రమం����@]శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑���������������������������������������������������������������������రాహి క్రమం�@ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఊహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������ ఈ క్తో నచాహNమః��0������శ�రాహి క్రమం�@ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ అర$స్� ఈ వారాహి క్JKష§వి శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఐష్ట్రాశితాగ్ర� ఈ ఇం ఈం, ఉంనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������*×7ణేశాయనమ¥ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘం, గ్ఙ్ం, చం, ఛం , జం, ఝం, వారాహి క్� ఈ చాహమ్ తదపి చ సద*మః��0������శS�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స� శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
స�గ్లౌ�� దివారాహ�   -  పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దక్షిప్త �ం��@�ణేశాయనమ�mన    -  క్తో నచాహ(ణేశాయనమ మః��0������శధmయో�   
ఐ� గ్లౌNOమ్ యమః��0������శరయ>� య�� యే మయ తస త్వామిహియా చే��������ä� య>� యే మయ తస త్వామిహియా చే����������� యN� యహ య�క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర� 
శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� తత ధ్యానం *త�� గ�హ§ గ�హ§ అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ రమః��0������శరయ>� రాహి క్రమం��� రాహి క్రమం�~� ర�� రాహి క్రమం���� రాహి క్రమం�N� రహ రాహి క్రమం��క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
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రక్రమం����@������%ధ్యానం *తv� పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.� 
ఐ� గ్లౌNOమ్ లమః��0������శరయ>� ల�� లీ� లâ� లêK� లë� లహ ల�క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
మః��0������శ��సధ్యానం *తv� భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/క్షయ భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/క్షయ అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ డంమః��0������శరయ>� డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*� డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స¤� డం�� డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స¨K� డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - సÏ� డంహ  డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
మ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[ధ్యానం Êధ్యానం *తv� జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ క్రమం����@������మః��0������శరయ>� క్తో నచాహ�� క్తో నచాహì� క్రమం����@������â� క్తో నచాహ��� క్తో నచాహN� క్రమం����@������హ క్తో నచాహ�క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
అసితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���/�ధ్యానం *తv� జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్ సమః��0������శరయ>� స్�� సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���¯� స�� సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/����K� స్E� సహ శాయనమః��0�క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
మః��0������శజాతే తవ చరణసర��ధ్యానం *తv� గ�హ§ గ�హ§ అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
మః��0������శధ్యానం �m   
ఐ� గ్లౌNOమ్ హమః��0������శరయS� హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� హి క్రమం����@¢� హo� హి క్రమం����@Óí� హÏ� హహ హ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������క్తో నచాహéన్ధిననమహ జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య జాతే తవ చరణసర�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/య మః��0������శమః��0������శ సర�శ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������త�:ణేశాయనమ*� 
శుక్రమం����@�������ధ్యానం *తv� పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు అణేశాయనమ¥మః��0������శ�దివారాహ� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������� క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ స్��హ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
షడంస:హ ఇం ఈం, ఉంర$పాయైనమహ  ॑ ఐం �ర«యో�  
ఐ� గ్లౌNOమ్ క్తో నచాహ(�ధ్యానం �న్ధిననమహ చాహమ్ తదపి చ సద*మః��0������శర గ�హణేశాయనమ¥ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� స%�భిన్ధిననమహ మః��0������శSశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������ల�యSధ్యానం *య నమః��0������శహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� ఆక్రమం����@������రïణేశాయనమ హల�యSధ్యానం *య నమః��0������శహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
దివారాహ�వి విగ�హ� ఎదFర$గ్లౌ� – 
క్తో నచాహN�� క్తో నచాహN�� చ�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - సÊ చ�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - సÊ చ�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*యనమః��0������శహ శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�

అష6దళాష్టకపద్మాసనాయòషv దివారాహ�వి విగ్లౌ�� దివారాహ� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దక్షిప్త �ం��@�ణేశాయనమ�mణేశాయనమ�షv 
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�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� అచలభే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
దివారాహ�వీ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�నహ్ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసర
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి – 
అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  - క్తో నచాహ(లమః��0������శSఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�ాం, ��¨�����H�అన్ధే అన్ధిననమహ - రున్ధే రు� తర�య�మి 
నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి –
అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  - క్తో నచాహ(లమః��0������శSఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�ాం, ��¨�����H�అన్ధే అన్ధిననమహ - రున్ధే రు� తర�య�మి 
నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNOమ్  - ఐ� నమో భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/గవత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి వారాహి క్�రాహి క్రమం��%ళి  - వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@� వారాహి క్�రాహి క్రమం��హి క్రమం����@�  - వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి వరాహి క్రమం��హమః��0������శSఖి –
అనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX అన్ధిననమహXననమః��0������శహ  - ర$నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������WX ర$న్ధిననమహXననమః��0������శహ  - జాతే తవ చరణసరమ్భే జమ్భిననమహ - మోహే మోహిననమహ – �������[\ జాతే తవ చరణసరమి\ననమః��0������శహ  - మోహి క్రమం����@] మోహి క్రమం����@�ననమః��0������శహ – 
స%�భే స్_ స%�భిననమః��0������శహ  - సర�దFషa పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ:దFష్ట్రాశితాగ్ర�aణేశాయనమ*� సరాహి క్రమం�b�ష్ట్రాశితాగ్ర�� సర� వారాహి క్�క్ చిత% చక్షుర్ మః��0������శSఖ గత్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑������� స%�భూదార వక్త్రాం���ll��/��������7�/IMPLEMENTATIONS/న� 
క్రమం����@������iర$ క్రమం����@������iర$ శఘ్రం వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������k� వశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������m�  - ఐ� గ్లౌNO�  - టహ టహ టహ టహ హoమ్ అస్�%7య ఫట్  - క్తో నచాహ(లమః��0������శSఖీంచక్రం విలీఖ్యా  ॑�ాం, ��¨�����H�అన్ధే అన్ధిననమహ - రున్ధే రు� తర�య�మి 
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నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
విధ్యానం �వత ష్ట్రాశితాగ్రuడంశాయనమః��0åపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయచాహమ్ తదపి చ సద*ర పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసర�� క్రమం����@������iరాహి క్రమం��mత -
ఐ� గ్లౌNOమ్ పాయైనమహ  ॑ ఐం �దm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ అరæ©� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ ఆచమః��0������శనీయ� 
క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ స్�wన� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ వస్u క్రమం����@������ల�య�మి  నమః��0������శహ –
ఐ� గ్లౌNOమ్ గ�ధ� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష�� సమః��0������శర�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ� 
క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNO� ఆచమః��0������శనీయ� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ 
-ఐ� గ్లౌNOమ్ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ పాయైనమహ  ॑ ఐం �నీయ� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ తే తవ చరణసరోజార*�బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు>ల� 
క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  - ఐ� గ్లౌNOమ్ నీరాహి క్రమం��జాతే తవ చరణసరన� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ చత:� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� 
గ్లౌNOమ్ చాహమ్ తదపి చ సద*మః��0������శర� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ దర�ణేశాయనమ� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ -ఐ� గ్లౌNOమ్ రక్షిప్త �ం��@ç� క్రమం����@������ల�య�మి 
నమః��0������శహ  -  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకులదివారాహ*న�
దివారాహ�వి క్తో నచాహé యే మయ తస త్వామిహియా చే���������దFర$గ్లౌ�
ర$ధ్యానం �రాహి క్రమం��నw�, హరాహి క్రమం�@దివారాహ*: నw�, మః��0������శహి క్రమం����@�ష్ట్రాశితాగ్ర�సల(మినFవ�లi), సతv%(యవల చ�రwమ్), పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�చదివారాహ*ర, మః��0������శదm�, త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ:ఫల, 
తే తవ చరణసరోజార�నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������J, త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ:జాతే తవ చరణసర�త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వమః��0������శSదÃ (పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ�సలi), మినపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయõ(మినపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ గS�డం), పాయైనమహ  ॑ ఐం �లi, పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ�ర$గS, నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Jయే మయ తస త్వామిహియా చే��������m, శుదివారాహÊ×ధ్యానం *నw� (తే తవ చరణసరోజార¨లiపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ� అనw�) 

 -- వీటన్ధిననమహwట�న్ధిననమహ బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు�గ్లౌ� క్రమం����@������లపి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/  -- దివారాహ�వి పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయక్రమం����@������}న ఎడంమః��0������శ వారాహి క్JKపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�న నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������Wల సFదివారాహ�X చాహమ్ తదపి చ సద�సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/���/  - ౧౦ (దశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������) (క్తో నచాహ(డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స�గSడంøù సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/����Kజుల�) - 
౧(ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘంక్రమం����@������) య�పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/ల్ సితామ్ చారు భూదార వక్త్రాం���ll��/����Kజులü పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*లi  - వీట� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయక్రమం����@������}న  - మః��0������శదm� చాహమ్ తదపి చ సద�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయలi, మః��0������శ��సమః��0������శSతే తవ చరణసరోజారÚ వ�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స�న క్రమం����@������âర పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ�ట�6ల
౧౦ (దశ) పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - స*లi హి క్రమం����@]తvక్తో నచాహ�దివారాహ� భే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �లక్రమం����@������iలక్రమం����@������i, ౧౧వదివారాహ�(ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘంక్తో నచాహ�దశ్యం - ఐం గ్లౌం - టహ టహ టహ టహ హూమ్ అస్త్రాయ ఫట్  ॑��������������������������������������������������������������������) పి చ సదయే మయ తస త్వామిహ/ద�, మః��0������శ��సపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�క్రమం����@������âర చ�డ్గాంముసలం, అభీతిం కరణ్యహ తద్వత్ శంఖం ఖేటం హల వరాన్ కరై తధానాం స్మరామి వార్తాళీం.� ళం, �������Ƙ�����¿�స్తంభే స్తంభిననమహ - సÊ చ�డం క్రమం����@������i 
-స�బైఒక్క మారులు ఈ మన్త్రం జపించాలి - శరీరంలోని సర్వాంగాలు, స్థానాలు తాకు�ధ్యానం �త మః��0������శ�తే తవ చరణసరోజార*:లతే తవ చరణసరోజారÚ అర�ణేశాయనమ చాహమ్ తదపి చ సద�య�ల  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయనాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������|"పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయచాహమ్ తదపి చ సద*ర పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసర
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� హి క్రమం����@]తvక్రమం����@������భే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� త్రినయన లసితామ్ చారు భూదార వ:పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�రాహి క్రమం���తక్రమం����@������భే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� అగ్లౌ@wజిహ�భే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� యమః��0������శజిహ�భే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�



ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� ఏం, ఐం , ఓం, ఔం , అహ, అహం, కం ఖం, గం, ఘంక్రమం����@������పాయైనమహ  ॑ ఐం �దభే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
నాషౌస్తు తస్మిన్ క్షణే వై��������JKవారాహి క్Wదm� క్రమం����@������ల�య�మి నమః��0������శహ  ॑�����������������������������������������������������������������������������������������������鿨௸鿨௶
�　௸㽌௸����������������������������������������Ĉ�����_�com.sun.star.�
ఐ� గ్లౌNO� క్షిప్త �ం��@N� క్తో నచాహ�లభే స్�Kరవ క్షిప్త �ం��@bత:పాయైనమహ  ॑ ఐం �ల శ� పాయైనమహ  ॑ ఐం �దFక్తో నచాహ�� పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ®జాతే తవ చరణసరయ�మి తర�య�మి నమః��0������శహ గ�ధ పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ�ష� ధ�పంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ దివారాహáపంవా������h�����(�యమ్ సన్కోచ శరీరం షోషయ 
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