మ��వ�ా�్ర ��� క��� సం��వయ్తలను�ేజ�ర�్చ��క.మ��వ�ా�్ర �ాధన ��్వ�ా

�మ్మ

�ర� �ిదధ్ం �ేసు��ం�. ఈ శ��త్వంత���న ప్ర���య �క� ఆ���ాయ, �ి్ థర��్వ�న్ ఇం�ాఉ �ేత్జ

ఇసుత్ం�. అ�న్ంట��� �ం� ఇ�� �మ్మ�న్ మ��ా�్ర శక�త్లను గ���ంచ����� తయ�ర��ేస. ఈ
సంవతస్రం �ాధన��్వ� ఒక నూతన శ��త్� జ�గృతం �ేయం�.

మ��వ�ా�్ర �ాధ, �మ�న్ మ� �వ�ా��� సం�ిదధ్ం �ేసుత్ం. ఈ �ాధనను  ఎ����

సంవతస్�ాల వయసు ��ట�న �ార� ఎవ����� �ేయవచు. ఈ �ాధన� మ��వ�ా�్ర�� మ�ందు
40,21,14, 7 ల�క 3 ���ల� �ేయవచు్.

ప్ర� ��� �ేయ��స్న �ాధన ప దధ్� ఇల� ఉంట�:
•

ఖ�� కడ�ప��� 12 �ార�్ల �వ నమ�ా్కం�ేయ. ఆ త�ా్వత‘స��్వ��’ మం��్ర�న్ మ�డ

�ార�్ల సుత్��ేయ. ఇల� ���క� ఒక �ా��, సూ��య్దయ���� మ�ందు ల�క సూ�ాయ్సత్మ
త�ా్వత �ేయ�.

స��్వ��య్ మంత
ॐ స��్వ��య్�ే����య్
ॐ పంచభ���య నమః
ॐ �� సదు
గ ్ర�� నమ
ॐ �� పృ��్వ��� నమ
ॐ ఆ�� ���శ్వ�ాయ నమ

ॐ, ॐ, ॐ

( ��మ� ప�త్, ��వయ్ �వలంద���� ��మ� నమస్క��సుత్��న
��మ� పంచభ���లక� నమస్క��సుత్��న
��మ� �ాశ్వత గర�వ�క�  నమస్క��సుత్��న
��మ�  భ�మ�తక� నమస్క��సుత్��న
��మ� ��ాక� మ�ల���న �ా��� న
� మస్క��సుత్��న)
•

�వ నమ�ా్కర, మంత్రం పఠనం త�ా్, ��నబ�ట�్టన ఆక��న్ న�� , ���య�ల� 

�మ్మరసం�� క��ి ��గం�. ��ర���నగ పప�ప్�న్ క��� �నం. �ర� ��� �ే�� �ాంభ�
మ�మ�ద్ర ల�ంట� �ాధనలను �నకమ�ం�ే �ేయం�.
•

�వ నమ�ా్కరం �ేయట���� ���న్ సూచన:
o
o
o

గ��భ్ణ� ీ �్
త �ల� �వ నమస్కరం �ేయక�.

ఋత�క�మ సమయంల� క��� �ీత ్�ల� �వ నమ�ా్కరం�ేయవచ.

���న్య�
�
సమసయ్ ఉనన్ �ార� �వ నమస్కరం �ేయ����� ��ం�ెం ��ర��ా క
ల�క క���్చ� ఉప���ం��.

o

ఒక ను�� ���ా�న్ ఉదయ, �ాయంత్రం �����ంచం�. ��పం అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే 
ఒక ����్వ�త్ �����ంచవచ.

o

��పం  �����ం�న త�ా్వత �గ � ���శ్వ�ాయ మం��్ర�న్ ఉద12

�ార�్, �ాయంత్రం12 �ార�్ల చదవం�. ఇ��  సం��య్ �ాలంల� �ేయటం ఉత త్మ���ం.
��ండ� మ�ఖయ్���న సం��య్ �ాల�ల� సూ��య్, సూ�ాయ్సత్మయ���20
�మ��ాల� మ�ందు �దల�ౖ 20 ���ాల త�ా్వత మ�గ��ాత.

�గ �గ ���శ్వ�ా మంత్ర
�గ �గ ���శ్వ�ా
భ�త భ�త భ��ేశ్వ�ా
�ాల �ాల �ాల�శ్వ�ా
�వ �వ స��్వశ్వ�
శం�� శం�� మ��ే�ాయ
ఈ �ాధన మ��వ�ా�్ర ��� మ�గ�సుత్ం. ఉ��య్పనను ఈ�ా ��ా ��ంట��, ల�క �్ ాథ�క ఈ�ా
��ంట��్ల ల�క � ఇంట�్ల�� ��య్న�ంగం ��ట� ఎదుర��ా �ేయవ.
�ాధన ఉ��య్పన పదధ్� ఇల� ట�ం��:
•
•
•
•

�ాత్రం�� జ��ారం �ేయటం మ�ఖయ.

�గ �గ ���శ్వ�ాయ112 �ార�్ల సుత్��ేయ.

అవసరం ఉనన్ మ���గ్���� ఆ�రం�ా�  డబ�్బ�ా� ��నం �ేయ.

ఒక �ల్వ పత్/���ాక�/ 3 ల�క 5 ���ాల��ా ఉనన్ ఆక�ను ��య్న�ం�ా��� సమరప్
�ేయం��.

•

� �ే��� కట్ �టక�నన్ నల్ల గ �డ్డ�ిప్ ��య్న�ంగం ఎదుర��ా ఉనన్ నం�� దగగ్ర కట.
�ా్థ�క ఈ�ా ��ంట��్ల ల�క ఇంట �్ల�� �ేసుత్నన్ �ార� ఈ నల్ల గ�డ్డ, ఆ బ���దను 
�ేత�లక�, �ాళ్ళక� ఉ��య్పన త�ా్వత �ాసు��.

మ��వ�ా�్ర �ాధన అందర� �ేయవచు. మ���న్ �వ�ాలక� ఈ ��ం�� �ంక్ ��్వ
�ెల�సు��ం��.
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