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సూ���ప�షత
�  
 

�ాం� �ాఠం 

ఓ� భద"ం క�#$%ః శృణ*య,మ .ే0ాః 

భద"ం ప�1�మ,2% ర�జ4�" ః 

5ి7�89 రం:89 సు� ష
< 0ాంస స�నూ%ః 

వ� �1మ .ేవ>?తం య.�య*ః | 

స@5ి�  న ఇం."ో వృదCశD0ాః 

స@5ి�   నః పEFా Gశ@ 0H.�ః 

స@5ి�  న Iా� ��J K అ�Mష< NHOః 

స@5ి�  NP బృహసS� రT�త
 || 

ఓం �ాం�ః �ాం�ః �ాం�ః 
 

మంత"ం 1:-     

ఓం అథ సూ�ా�థ�ా@ం:Mరసం  0ా�ఖ,�Iా�మః 

బ"W� ఋYిః, :ాయZ" ఛందః, ఆ.\4]� .ేవ4�, 

హంస I^_హ మ:M`N��ాయణయ*క�ం aజం, 

హృలcd ఖ, శef�ః Gయ.�.\ సరg  సంయ*క�ం ehలకం. 

చత
�M@ధ  పkరlFారC 5ిదC K�#C జ�m G�nగః . 
 

��న� 

షట_r�ారstేన aజ#న షడంగం 

రeా� ంబ*జ  సం5ి7తం స�ా� శ@రv\నం 

>?రణ�వర$ం చత
రlwజం పద�ద@య,2భయ వరదహస�ం 

eాలచకD ప"ణx4�రం yD సూర�N��ాయణం 

య ఏవం 0Hద స 0{ౖ బ}" హ�ణః . 
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మంత"ం 2:- 

ఓం భ~రlwవ సు_వః | 

తత_Gత
ర@ �#ణ�ం | 

భ��g  .ేవస� �మ>? | 

\n nనః ప"��దయ,� || 
 

మంత"ం 3:- 

సూర� ఆ4�� జగత స�సు7 షశ� 

సూ�ా�.ై@ ఖ�@మ,� భ~4�� జ�యNH�  | 

సూ�ా� ద�జ� ః పర�NP�2న`  మ,4�� 
 

మంత"ం  4:- 

నమ5m�  ఆ.\త�! త@��వ ప"త�2ం కర� క�ా� 5ి, 

త@��వ ప"త�2ం బ"W�5ి, త@��వ ప"త�2ం Gష
$ ర5ి,  

త@��వ ప"త�2ం రl."ో25ి, త@��వ ప"త�2ం ఋగ5ి, 

త@��వ ప"త�2ం య�ర5ి, త@��వ ప"త�2ం Iామ,5ి, 

త@��వ ప"త�2ం అథ�ా@5ి, త@��వ సర@ం ఛం.ో25ి. 
 

మంత"ం  5:-       

ఆ.\4�� .�@య* �ా� య4ే. ఆ.\4��దూwO �ా� య4ే. 

ఆ.\4�� .��^ జ�యNH� . ఆ.\4�� జ�� K� �ా� య4ే. 

ఆ.\4�� .ో@Kమ .\�� జ�యNH� . ఆ.\4�� .ేT0ా 

జ�యNH� . ఆ.\4�� .ే@.� జ�యNH� . 
 

మంత"ం  6:-     

ఆ.\4]� 0ా ఏష ఏతన�ండలం తప�! అస 

0ా.\4]� బ"హ�. 
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మంత"ం  7:-      

ఆ.\4]�ంతఃకరణ మNP బ*.\C  �4�� హంeా�ాః . 

ఆ.\4]� 0{ౖ 0ా�నస_మ,NP .�N��ాN�ః �"ా ణః 

ఆ.\4]� 0{ౖ ��D త"త@� చ� రసN� ఘ,� ణ�ః 

ఆ.\4]� 0{ౖ 0ాeాSణ��ాద�ాయ~పIా7 ః. 

ఆ.\4]� 0{ౖ సSర� శబTరsప రసగం�ః. 

ఆ.\4]� 0{ౖ వచN�.�N�గమన Gస�ాg నం.�ః. 

ఆనందమn Gజ�� నమn Gజ�� నమయ ఘన 

ఆ.\త�ః . 
 
 

మంత"ం  8:- 

న� O4�" య �}న0H,మృ4]� �ా� �ా>?, 

�}" �ష$0H Gశ@ >�త0H నమః. 
 

మంత"ం  9:- 

సూ�ా�దwవం� భ~4�� సూ�#�ణ �ా�4�� త
 

సూ�#�  లయం �"ా పk`వం� య సూ_ర� I^_హ 

��వ చ|| 
 

మంత"ం  10- 

చ� ��` .ేవః సG4� 

చ� ర` ఉత పర@తః 

చ� �ాC 4� ద�త
 నః. 
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మంత"ం  11:- 

ఆ.\4��య Gద�>�| సహస" efరణ�య �మ>?| 

తన`ః సూర�ః ప"��దయ,�|| 
 

మంత"ం  12- 

సG4� ప�ా�4�� �, సG4� పkరIా� �, 

సG4] త��ా4�� �, సG4�ధ�ా4�� �, 

సG4� న సు_వత
, సర@4���o, 

సG4�  NP �ాస4�ం, .�ర�మ,య*ః. 
 

మంత"ం  13:- 

ఓO 4ే�eా2రం బ"హ�, ఘ*� ణ��M� .ే@ అ2�#, 

సూర� ఇత�2రద@య�, ఆ.\త� ఇ� Z"ణ�2�ాణ�, 

ఏక5�ౖ�వ సూర�Iా�Fా< 2�� మనుః. 
 

మంత"ం  14:-  

య స_.� అహరహ� జప�, స 0{ౖ బ}" హ�ణ� 

భవ�, స 0{ౖ బ}" హ�ణ� భవ�. 
 
 

మంత"ం  15:- 

సూ�ా�%మ*ఖ� జ�ా� r మW 0ా�\ భయ,� ప"మ* 

చ�4ే, అల� � ర` శ��. అభ2�భ2ణ�� పE4] భవ�, 

అగమ,�గమN�� పE4] భవ�, ప�తసంగ �}ష 

ణ�� పE4] భవ�. అసత�సం�}షణ�� పE4] 

భవ�. 
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మంత"ం  16:- 

మ��>�` సూ�ా�%మ*ఖః ప¡#� స.ో�తSన` 

పంచ మW�ాతeా� ప"మ*చ�4ే. 
 

మంత"ం  17:- 

5�ౖFా IాGZ" G.��-  న efం�ద�ి న క5�ౖ��� 

ప"శంస¢£�. 
 

మంత"ం  18:- 

య ఏ4�ం మW�}గః �"ా తః పఠ� స �}గ�0ా¤ 

జ�య4ే, ప¥¤ Gంద�, 0H.�రCం లభ4ే. 
 

మంత"ం  19:- 

�"eాల ��త� జ�ా� r కDత
శత ఫల మ0ా�^`�, 

హIా� .\4ే� జప� స మW మృత
�ం తర�, 

స మW మృత
�ం తర�, యఏవం 0H.ేత
�ప�ష�. 
 
 
  

 


