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మా మాట
పరమేశ్వరుడ రుడు పసాదించిన ఈ మానవ జీవిత చిన ఈ మానవ జీవితము లౌకిక పరముగ
చూసిన సప ధాతువులతోన, ష( కారములతోన కూ(న అసి
, ప జరము. అద
ఆధా123క 45ష
7 తో చూసిన సమస జీవరాశులకన; ఉత=5ష
7 మ
? న శ్వరుడకిన
పసాదించిన ఈ మానవ జీవిత చి మోక్షమార
C మునకు పయత;ము చేసే అవకాశ్వరుడమున కలిI చాడు

? న ఈశ్వరుడ రుడు. అట
పరమ 4యాళువ
7 స4వకాశ్వరుడమున ప2 వ1కి తన

శ్వరుడకా1నసారము పయత;పూర కముగ ఆలోచి చి, ఆచR చి తR చగలగలి.
పె4
క5తయుగములో తప]^, తతాయుగములో యజ
U లు చెXYనట
a ము,
[

b పరయుగములో bనము, కలియుగములో నామ స3రణ ముకికి
మార
C హేతువులు. కాగ అట
C మునకు కూడ మన]^
7 తలికగ కనX చే మార
సహకR చక పోవటము మనకు సమాజములో కనXస ఉ టన;దించిన ఈ మానవ జీవిత.

మానవుల సమున;తో4
j రణకు, శ్వరుడరీరము, మన]^, ఆత3 సహకR చి

సమగమ
? న ఉ4
j 2కి పయ2; చాలి. య త, త త, భౌ2క శాస
n ర గములలో

అత1opతోన;2 సాq చిన, సాq చుచున; నేట సమాజములో ? న2క
విలువలు, మానవతా విలువలు వనకమార
అశా 2,
C ము పట
7 , మన చుట
7

v స, క్షణికమ
? న విలువల కోసము ఆరాట పోరాటాలు మనము గమనసనే

ఉనా;ము. శారీరక, మానసిక వికాసములతోడుగ ఆధా123క చి తన,
పరోపకార భావన, వ ట సనాతన ధర3 విలువలన పె } దించిన ఈ మానవ జీవిత చ వలసిన

అవసరము ~ ? తనా ఉన;దించిన ఈ మానవ జీవిత. మన పూర లు, ఇట
7 విషయములన, పRసి
, తులన

ఊv చి,

శాస
n ముల

b రా,

పురాణే2హాసముల

b రా

మానవ

తరుణోపాయమునకు అనేక ధరా3లన తలిక ప4
j 2లో స‡1 సమాజమునకు

దోహ4 పడేటట
7 ధర3ములు,
[ గ పచారము చేశారు. కాల పభావము వలన అట
i
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ఆ4రŠములు అడుగునబ( పోయ, క పూ1టరు
[ , సెల్ ఫోనలు, తకు=వ

? మన
సమయములో ~కు=వ ఐశ్వరుడ రా1లన అన‡వి చే మారా
C లు ~కు=వ

చుట
ఉన; వాతావరణము పభావితమ
7
? అశా 2కి, అసౌ”1మునకు bR
తీస దించిన ఈ మానవ జీవిత. సా2 కతతో కూ(న ‡కి భావాన; పె } దించిన ఈ మానవ జీవితచుటకు ఉడుతా ‡కిగ
చేయు పయత;ము ప]త విషయము.
పవిత క్షేతమ
? న వారాణసిలో, విశ్వరుడ నాథున క్షేతములో, ఉతర

వాvన™?న గ గ తీరములో, ‡గవాన్ శరామ చ 4 మూR పరణ

మూలముగ, సనా1స దీక్ష Ÿ కR చిన శ శ శ రామ ‡ద 4 సరస 2 సా మ

వారు ఆ ధ పజానీకమునకు పవిత కాశ క్షేతములో v దూ ధర3 ప4
j తులన

సకమముగ నర v చు కొనటకు శ రామ తారక ఆ ధ ఆశ్వరుడమమున
? న శ
సా
, X చుట జRIనదించిన ఈ మానవ జీవిత. వాR త4న తరము వాR పూరా శ్వరుడమ కుమారుడ
వేమూR శరామ చ 4 మూRగరు, వాR సహధర3చాRణి™?న శమ2

కు]మా బగRతో (మా పూజనీయ జననీ జనకులు) పాట కాశలో ఆ ధ

? న యా2కులకు సేవలన దించిన ఈ మానవ జీవితస
ఆశ్వరుడమములో నవసి చి, ఆశ్వరుడమమునకు, ‡కజనల
కాలకమేణ శివసాయుజ1మున } దించిన ఈ మానవ జీవితనారు. వాR b రా జన3} దించిన ఈ మానవ జీవితన మేము

ఇదించిన ఈ మానవ జీవితవరలో మా అమ3గR స352 చిహ;ముగ "శ కాశ సత కు]మ క4 బమ"
అన పరుతో కాశలోన దవతల సతములన, ఆధా123క సతములన } o
పRచి ఒకచిన; }తమున వలువR చినాము. అదించిన ఈ మానవ జీవిత బహుళ యా2క పజా4రణ

} oట మా భాగ1విశేషము.
ఆ తరువాత కొదించిన ఈ మానవ జీవిత
U కాలమునకు మా నాన;గరు వయో వ5o
j ?ల

? పరమ పవిత కాశ క్షేతములో దహతా1గము
అనారోగ1మువలన వా1qగ]ల

చేయుట స ‡వి చినదించిన ఈ మానవ జీవిత. మా జననీ జనకుల నసా ర
j సేవకు స352 చిహ;ముగ,
ii
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మన v దూ స పbయ, సనాతన ధర3మున ఆచR చుటకు చిన; పరేపణగ

? దవ పార
j నలు, ఆచార స పbయములు, సమాజో4
j రణకు ఉపయోI చు
? రా) భాగములు జో( చి ఒక చిన;
పాచీన గ థములు (శ్వరుడతకములు వగ

గ థమున వలువR చు పయత;మే ఈ పుసక స కలనము. మన తలుగు
సాvత1ములో సామాజిక సY5హ కలిY చు శ్వరుడతకములలో కొదించిన ఈ మానవ జీవిత
U భాగములు

ఇ o ఉ4హR ప బ(నవి. యువతలో ఇవి ఉతా^హమున పరేX చునన
భావన. ‡క జనలలో నామ స3రణము, ‡కి భావమున ఏ కొదించిన ఈ మానవ జీవిత
U మ దించిన ఈ మానవ జీవితలో? ననా ఈ
గ థరాజము పె } దించిన ఈ మానవ జీవిత చినచో మా పవిత జననీ జనకుల స352 చిహ;ముగ
మేము చేసిన ఈ పయత;ము సఫలీక5తమ
? నట
[ గ భావి చగలవారము.
ఈ పయత;ములో పురాణ గ థములన పRశలి చి, మ చి

విషయములన స కలనము చేసి ఇచి½న ప (తులు, విశా త ? ర¿

ఇ జనీరుగరు శ జానపాట బాలనరస అపYశ్వరుడ ర శాసి
n గRకి మేము
క5తజ
a లము.

మా

పయత;ములో

అనేక

విధములుగ

సహాయ

సహకారముల దించిన ఈ మానవ జీవిత చిన వాRకి మా అభివ 4నములు తలుపుకు ట శ
?
విశాలాక, అన;పూర
Å గ గ సమేత శ విశ్వరుడ నాథున అనగహము మానవాళిపె

పసR ప వలనన కోరుచునా;ము.

ఇట
[

బుధజన విధేయులు

వేమూR వే కట ] 4ర శాసి
n
వేమూR వే కట విశ్వరుడ నాథ

వేమూR వే కట Ÿతారామ
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ధర్ రక్షతి రక్షితః@Num
మానవజాతి మనుగడ దవకృపపై ఆధారపడియున్నది పప ఆధారపడియున ద. కృపపై ఆధారపడియున్నదినుకృపపై ఆధారపడియున్నది కృపపై ఆధారపడియున్నదిష
" ముల

ను%డి కాపాడబడుటకు మాతః@Num
" ములు రాకు%డ, సమస7
2 %పకృపపై ఆధారపడియున్నది, కృపపై ఆధారపడియున్నదిష
, మే దేవుని పా
, ర
సుఖములు సిద
; %చునట
2 %చుట ప
, ర
, తి వ?క7 కృపపై ఆధారపడియున్నదిరవ7 ?ము.
> నితః@Num?ము దేవుని పా
హి%దూ

స%ప
, దాయముననుసర%చి

పరమాతః@Num ,

తాను

ఆదమధా?న7రహితుడయినను ఏ జీవిక ఏ కోరకృపపై ఆధారపడియున్నది నెఱవేరPవలయున, ఆయ
దేవతః@Num రూపమున వారని ఆదుకొనుచుW డు. “జిYZకొకృపపై ఆధారపడియున్నది రుచి, పు]^కొకృపపై ఆధారపడియున్నది బుద
; ”
యను Wనుడి ననుసర%చి ఒకొaకృపపై ఆధారపడియున్నదిaరక ఒకొaకృపపై ఆధారపడియున్నదిa దేవతః@Numప పూర7 నమ కృపపై ఆధారపడియున్నదిము.

పూరZము పురాణ ప
; దేవతః@Numలనే f%దరునూ నh కొలిచెడివారు. కృపపై ఆధారపడియున్నదిలికాల
, సిద
ప
, భావమున తాము నh న, తః@Numమ కోరకృపపై ఆధారపడియున్నదిలు తీరPన గురువుల%దరునూ
జగదు
o రువులుగను,

మహాతు ల%దరునూ

పరమాతః@Num

సZరూపులుగను

కీర7%పబడుచుW రు. తః@Numతాaల ముఖ?మయిన fవసరములు తీరుటచ
జని %చిన

ప
, తి

జీవియూ

మరt%చువరకునూ

తాను

సుఖముగ

యుW ననువారు లేరుగదా! కృపపై ఆధారపడియున్నదినుకృపపై ఆధారపడియున్నది జనే లేకున జరామరణ బాధలు%డవు.
తః@Numతాaల

బాధలను%డి

సాయుజ?ముక7,

ఉపశమనము

fనగ

{%దననూ

జన రాహితః@Num?మునకు

మరల

జన లేని

పరమాతః@Num ను

పా
2 %పవలయును. మహాభారతః@Numమున,
, ర
బ
, హా కృపపై ఆధారపడియున్నది తః@Numయుగో దేవ త
, తాయ% భగవాన
€ ర
దాZపరే భగవానిZష
ƒ కృపపై ఆధారపడియున్నదిలౌదేవో మహేశZర

కృపపై ఆధారపడియున్నదిలికాలమున జన రాహితః@Num?మొసగునద మహేశZరుడని తాతః@Numˆర?ము.
బాలలు విదా?పా
2 న, సరసZతీ పా
2 న చతురు. ధనపా
, ప7క గురుపా
, ర
, ర
, ప7క
iv
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పా
2 న, Œస సౌభాగ?మునకు మ%గళగౌర పా
2 న, fట
, ర
, ర
> వారవార

మతానుసారముగ షణ తః@Num పా
; నలత ముక7దాయకృపపై ఆధారపడియున్నదిమగు మహేశZర పా
; నలు
, ర
, ర
’%దు {%దు పరుపబడినవి. నిద
, లేచినద మొదలుగ మరల పరు%డు వరకును
ముఖ?మగు పా
2 నలు fవశ?ము చయవలయును.
, ర
సWతః@Numన

స%ప
, దాయము

పాటించని హిందూ వ్యవస్థ ఛ%చని

హి%దూ

వ?వస
2

ఛిW

భిన మగును. తః@Numలిద%డు
— లు బిడ
o దరšకుల వార భవితః@Numవ?ము తీరP
™ లకు మార
దద
œ వలయును.

జానపాటించని హిందూ వ్యవస్థ ఛ బాలనరస fప్పేశ్వర శాస్త్రిˆశZర శాసి
Œ
సWతః@Numన ధర ప
, చారకృపపై ఆధారపడియున్నది
కాశీ వాసి

v
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శ కాశ సంకల్పము8 కల్పము8⽸楅 మ
... ... ... ... శుభే శోభనే మహూర శ మహావిష రాజయా పవర మానసంకల్పము8#

ఆ%# బ'()* +,తీయపరార
/ 0,త వరా'క2 4 వవసంకల్పము8,త మన, తర, అష
8
వి శతితమే కలియుగ, పథమ పాద, వికమ శక, బౌద
E వతార, జGHI,ప,
భరతవర
K , భరత L డ, మేN* %క్షి) +PQగ, వి R#S#తర ఆరా#వర
U కద0,

అసీ వర)యో ర(X#, అవిమక వారా)సీ క్షేత, ఆన %వనే, మహాశ(శానే, గొర
మఖ, తిక టక విరాజత , ఉతర వాహిc#* భాగీరf#* పghమేతీర,
బ'(cళ, మహామణికరకా క్షేత, శ వి0,శ,రా+ తయస
m శnoటి దవతా

గోబ'() 'ర'ర గురుచర) సంకల్పము8vwధ, అస(న్ వరమాన వా#వహారక

బర
z సంకల్పము8,త# మానేన ... ... ... ... ... cమ సంకల్పము8 వత{ర, | % సౌరమాcభా#

... ... ... ... cమ సంకల్పము8 వత{ర ... ... ... ఆయనే, ... ... ... ఋత, ... ... ...

మాస, ... ... ... పక్షే, ... ... ... శుభ తిథౌ ... ... ... వాసంకల్పము8ర, శుభ నక్షత, శుభ యోగ,
శుభ కరణే ఏవ గు) వి0ష) విgష
8 యా శుభ తిథౌ శమాన్/ శమతీ --- ----- గోత* / గోతా --- --- --- cమ Xయ* / cమXయా శ మత*/శమతా#*

--- --- --- గోతసంకల్పము8# / గోతాయా* --- --- --- cమ Xయసంకల్పము8# / cమ

Xయాయా* Rర(పతీw సంకల్పము8మేతసంకల్పము8# / సంకల్పము8భరˆకాయా* సంకల్పము8'కుŠ బసంకల్పము8# / సంకల్పము8'

కుŠ బయా* మమ క్షేమ స
Œ ర# 4 ధర# విజయ ఆభయ ఆయురాNŽ#
ఐశ,రా#భి వˆ%
E #ర
E Rరా(ర
E కామ మోక్ష చతుర,R ఫల్పము8⽸楅 పురుషర
/ స%
E #ర
/

ఇ'జన(v జన( జc( తరషు మనోవాకాoయ కర(భి* జcజనకˆత సంకల్పము8ర,
పాపక్షయార
/ శ విశాలాక్షీ అనwపూరా సంకల్పము8మేత శ కాశ వి0,శ,ర దవతా పత#ర
/
మహామణికరకా / భాగీరథీ žwన మ' కరŸ#.
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ధర్ రక్షతి రక్షితః呄H@తః呄H@耀.uno:
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1

2

ద#$వ చి&తః呄H@耀.uno:నమ (ద#$వ ప ర(న)

6

3

సూచిక&ధ్య+ వ&దనమ

9

4

ప ణాయామ+య మమ

10

5

సూచికర0ద1వతా స్తుత+ సూచిక34తి

14

6

సూచిక&కటనాశన +శన గణాయామ9శ స్తోత్రము彨慪䩟P慪; 4తః呄H@耀.uno:మ

25

7

ద+0దశ జ్యోతిర్> తిర్?@&గ స్తోత్రము彨慪䩟P慪; 4తః呄H@耀.uno:మ

26

8

ల&గాష్ షDకమ

26

9

శ కాల కార్ లభైరవాష్టకH$రవాష్టకము穟彨坔 షDకమ

28

10

శ విశ0నాశన +థాష్టకము潫圀@+షDకమ

30

11

శ చంద్రశ&దశేఖరాష్టకముNఖర్ షDకమ

32

12

శ బిల 0షDకమ

34
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శ లక్షితః呄H@Q నRసింహ స్తోత్రముT&హ స్తోత్రము彨慪䩟P慪; 4తః呄H@耀.uno:మ

35

14

అష్ Dదశ శకాల కార్X4పీఠ స్తోత్రముZఠ స్తోత్రము彨慪䩟P慪; 4తః呄H@耀.uno:మ

39

15
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21
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ప తః కా కాల కార్ ల కాల కార్ ర్యక్రమము@ క్రమము@Rమమ
మ నవులు  ల ఏ చిన

క్రమము@Rష్టము వచ్చినా “ఈరోజమ వులు చి నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జు ల చి ఏవులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!

మ ఖమ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద మో ఇల జరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!*!న+,” అన.కాల కార్/న.ట సహజమ . మన
ప ర్యక్రమము@45మ నక్రమము@R

పర్యక్రమము@78ద

:;< ట

ప పమ .

క్రమము@Rన.క్రమము@R

అట=

78దనరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!క్రమము@Rట>టక్రమము@R మ నవులు  ల 7దల చి క్రమము@Rన.ల ?@ర్యక్రమము@చినAB8టనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాC A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!
అర్యక్రమము@:;తః కాDలలE +;వులు తః కాల నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా FG78చి నమసHరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు లIన..
క్రమము@Rరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి *J వులు స?; లక్ష్మి, కరమధ్యే LM, క్రమము@Rర్యక్రమము@మధ్యే సరస్వతిੴXcom.s; సర్యక్రమము@సGత
క్రమము@Rర్యక్రమము@మQల తః కాD *Rరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిS8 ? 8 పభాతే కరదర్శనమ్।ؽX"U?; క్రమము@Rర్యక్రమము@దర్యక్రమము@Vనమ।

అసల 7దన.8డి ఎప్పుడు లేవL ఎప Zడు లేవాలి?cBhar೬`\ ల A ల?
4హ్మీ _M మ హ`రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిJa ఉ? c<,
4హ్మీ _Mమ హ`రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిJa < 7+ , సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) క్ష<కాల కార్ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)g ।। (ర్యక్రమము@? వులు ళ)
4హM మQహkర్యక్రమము@aమన* , స%రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ద<మ నక్రమము@R మ 8ద. 96
7మిష్టము వచ్చినా “ఈరోజమ లన.8డి ఎప్పుడు లేవL 48 7మిష్టము వచ్చినా “ఈరోజమ లవులు ర్యక్రమము@క్రమము@R . ఆ సమ<మ న 7దల చి
+@rవులు ప ర్యక్రమము@cన

:;<7A ర్యక్రమము@ల

హరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చిపu వులు  న..

అ

పsర్యక్రమము@GజనMల

సమ<మ న

+;AC8ద

ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) మ

క్రమము@Rtడు లేవాలి?cBhar೬`

సభలE7

మన

wxతః కాy+;వులు తః కాల , అప Zడు లేవాలి?cBhar೬`\ 7దల చి +@rవులు ప ర్యక్రమము@cన :;< చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర.న

తః కామ

స8తః కాత7 +z{8తః కాDర్యక్రమము@|. క్రమము@Rన.క్రమము@R భ కాల కార్}a మ క్రమము@R aలనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా~స•

పర్యక్రమము@మ తః కాMన.

ప రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!c8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు లIన..
1
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శ్ర భQమీ సహ్మీ ‚తః కా8 మ కాల కార్ aమణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)g {భQషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠xతః కామ
నమ మి A మన8 {ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„8 భ కాల కార్}a మ కాల కార్}a ఫలపదమ।।
ఇక్రమము@R పడు లేవాలి?cBhar೬`క్రమము@Rన.8డి ఎప్పుడు లేవL కాల కార్}8+,కాల కార్} +,• తః కా† భQమిw‡r కాల కార్ ళ్లుపెడతాము. భూదేవి, భూమాత యని భూమి పంచభూ‰Šw‡డు లేవాలి?cBhar೬`? మ .
భQ+;{, భQమ తః కా <7 భQమి ప8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరభQతః కామ లలE నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా~క్రమము@Rట= •+ !
అ8ద.వులు లన ప దమ ల w‡డు లేవాలి?cBhar೬`\తః కాDన 8ద.క్రమము@R క్షమ పణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) :@పZవులు లIన.. ఆ
భQమ తః కాక్రమము@R కాల కార్‹ప8 వులు Œ•a భQక్రమము@R8పమ ల ర్యక్రమము@Žపమ న ఎ8తః కాట= {పతః కాDa
స8భ{స.a8+• మనక్రమము@R ?@ల స.న. •+ ! క్రమము@Rన.క్రమము@R
సమ ద వులు సనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాC +;{, పర్యక్రమము@Gతః కాసcనమ8డు లేవాలి?cBhar೬`ల

{ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„పత్మీ నమస్M నమస.aభ 8, ప దసZర్యక్రమము@V8 క్షమసGమే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’।।

తః కాద.పరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! కాల కార్ లక్రమము@Ryతః కా మ ల , ద8తః కా ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s వులు నమ . వీ77 తః కా†ర్యక్రమము@|Z
పశ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవ మ మ ఖమ ?• :;<రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ద.. ఉతః కాaర్యక్రమము@ దక్ష్మి, కరమధ్యే Lణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) మ ఖమ ల *
:;<వులు ల< న7 వులు శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవష్టము వచ్చినా “ఈరోజ– సMyత A క్రమము@R మ .

సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ : ప ర్యక్రమము@|ష్టము వచ్చినా “ఈరోజDల +,•84ర్యక్రమము@|ల •న., Œ—aల
క్రమము@R ర్యక్రమము@|ల చివులు ర్యక్రమము@
˜
మ డి ఎప్పుడు లేవL ACస.కాల కార్/నక్రమము@R +,•84ర్యక్రమము@|ల • జడు లేవాలి?cBhar೬`ల

{రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!<4™ స.కాల కార్/7 < న

సమ<మ న * లలE తర్యక్రమము@|• wxశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరమ ల ఆవులు హ్మీ ‚8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర. అవులు కాల కార్ శమ
•లద.. సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర. నీట=లE ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) నద.ల• •8•, <మ న,
* + వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!, సర్యక్రమము@సGత, నర్యక్రమము@Mద, Œx8œ., కాల కార్ ACరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!, తః కాD8•భ+ , క్రమము@Ryష్టము వచ్చినా “ఈరోజ„ACణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) లన.
మనసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ సMరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చి ఆA హన :;Œx అట= జలమ ?• సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ డి ఎప్పుడు లేవLన , ఆ<
నద.లలE సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ

:;Œxన ఫలతః కామ

•ల •న.. •8•, •8• <7
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•8* న+,7 ఎ7 యోజనమ ల ద%ర్యక్రమము@మ న.8డి ఎప్పుడు లేవL మనసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ
: ల న.,

A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ప పమ

ల7 <Q

నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా శనమయి

i

తః కాల8చిన

{ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„లEక్రమము@Rమ

జJర్యక్రమము@|ద.ర్యక్రమము@7 శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద సaవులు 
˜ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనమ .
•8*Jచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర <మ నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాC:@rవులు  * + వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! సర్యక్రమము@సGత
నర్యక్రమము@M+ Œx8œ. కాల కార్ ACరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిS జల ௨ŒxMన్ స7 ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s,8 క్రమము@R ర్యక్రమము@|।।
కాల కార్ ACరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిS తః కాD8•భ+ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర క్రమము@Ryష్టము వచ్చినా “ఈరోజ„ACణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర *Rతః కామీ

భ*Sర్యక్రమము@ధ్యే సరస్వతిੴXcom.szత {ఖ ? ప8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర•8* పకాల కార్¡రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a? ।।
•8* •8*Jత యో 4Q< త్ యోజనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాBrశ?;ర్యక్రమము@wx
మ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర ?; సర్యక్రమము@Gప w•భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"£ {ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„లEక్రమము@R8 స•చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర¤త।।

సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ న సమ<మ
?@లŠA ర్యక్రమము@| ఝామున గం।।  మ న •8।। 4 – 5 మœ ఋషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠x సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ
?@లŠA ర్యక్రమము@| ఝామున గం।।  మ న •8।। 5 -6 మœ +@rవులు  సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ
ఉద<మ •8।। 6 – 7 మœ మ నవులు  సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ
ఉద<మ •8।। 7 తః కార్యక్రమము@|A తః కా రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి క్షస సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ నమ

వులు సa˜ ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)
+@rవులు  కాల కార్ ర్యక్రమము@ మ ల పª డి ఎప్పుడు లేవL వులు సaమ
œరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చి :;<వులు ల< న.. ?@లŠ
˜
జిల Šడు లేవాలి?cBhar೬`\

నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ఱ?•

నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాCŒxన

ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s వులు ళ<న.న+,

ప{తః కామ .

నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ర్యక్రమము@పట>,
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మ8చిపట>, Œx-H 4టల

మœ మమ . వీ7?• భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"£జనమ

i

:;Œxన

<డు లేవాలి?cBhar೬`ల మర్యక్రమము@ల ఉతః కాక్రమము@R7+; ప7కాల కార్} రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి వులు  . {డి ఎప్పుడు లేవL* ఏరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జుకాల కార్ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జు ఉతకాల కార్}
ఆర్యక్రమము@ACŒxన న%ల 4టల œరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8పవులు చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర. న..

మ ఖ ల8క్రమము@Rర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)
{నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా భసM తప 8డి ఎప్పుడు లేవ;న, {నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ర్యక్రమము@|+ క్షమ ల<
పsజ?•௨wxమF+;{ నసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ తః కాaస ఫల8లభాతే కరదర్శనమ్।ؽX"®త్।।
శ్రక్రమము@Rర్యక్రమము@8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర ప{తః కా8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద¯క్రమము@R రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి • 7A ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)8
లEకాల కార్Jవులు శ్రక్రమము@Rర్యక్రమము@8 ప 8సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ 8 భసM8 ?@rల
˜ Eక్రమము@R ప వులు నమ।।
తః కాతః కా°ర్యక్రమము@G8 ఫలతః కా8 నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా Œxaలల ట± తలక్రమము@R8 {నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా
భసM

తప 8డు లేవాలి?cBhar೬`మ ల * 7,

తర్యక్రమము@|చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%ర్యక్రమము@„

ఊర్యక్రమము@³´

తప 8డు లేవాలి?cBhar೬`మ ల * 7, ర్యక్రమము@|+ క్షమ ల* 7, ల + A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! మ? న.సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ర్యక్రమము@మ
ఏమ లనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాBrనన% œరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చి, భ క్రమము@R ట=న క్రమము@R 8క్రమము@R మ ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) ల క్రమము@R, :;<
+@rవులు కాల కార్ ర్యక్రమము@ మ ల

ఫల8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు  .

మ ఖ ల8క్రమము@Rర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)

వులు లన

హ్మీ ‚8ద%తః కాGపరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ర్యక్రమము@క్షణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)?• ప ట>* దyషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠x+• ష్టము వచ్చినా “ఈరోజ 7A ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) <• న..
సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ న8, + న8, జపu హµ మ8 స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ Gధ్యే సరస్వతిੴXcom.s < క్రమము@Rర్యక్రమము@M స.
ఊర్యక్రమము@³´ ప 8డు లేవాలి?cBhar೬` {హ్మీ _నశ తః కాతః కా°ర్యక్రమము@G8 7ష్టము వచ్చినా “ఈరోజ¶ల8 భACత్।।
శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద +;³, <జJ·, జపu , హµ మే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’, ABrశG +;A,C స.రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ర్యక్రమము@ నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాC

œyతః కా తప 8డు లేవాలి?cBhar೬` పs? ? M మyతః కాD 8జ<త మ నవులు  ।।
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మ ల ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)
A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! మ? న.సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ర్యక్రమము@మ , ఉప స +@rవులు తః కామ నక్రమము@R తః కా*!న మ ల
œరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చి, Œ—Gక్రమము@Ryతః కా మ8తః కా జపమ చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8పలIన.. శ8ఖమ ల, ప•డు లేవాలి?cBhar೬`మ ల,
మణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)gమ ల,

మ ? లమ ల,

ప+ Mక్షమ ల,

స.వులు ర్యక్రమము@„మ ల,

క్రమము@R శ

•8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s,మ ల, ర్యక్రమము@|+ క్షమ ల. ఇ7 ఒక్రమము@R+ 7క్రమము@R8ట¹ మరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!యొక్రమము@Rట= సహసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s,క్రమము@R
ఫలమ 7చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర. న.. ర్యక్రమము@|+ క్షమ ల ఫలతః కామన8తః కామ .

ఆసనమ
శు:¼ +;శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద½ పతష్ఠాప్య స్థిరమాసన –ప Œxcర్యక్రమము@మ సన మ తః కాaమమ
నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా తః కాD చి¤తః కా8, నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ௨త నీచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర8 :;ల జినక్రమము@R శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద¯తః కాaర్యక్రమము@మ।।
శ్రమద¿•వులు +z•తః కా

ఆర్యక్రమము@వులు 

అధ్యే సరస్వతిੴXcom.s <మ ,

ఆతః కాM

స8<మయో•మ న శ్రక్రమము@Ryష్టము వచ్చినా “ఈరోజ„ పర్యక్రమము@మ తః కాM ఆ+;శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవ8చిన {œమ • చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరక్రమము@RH7
w—టw‡r దరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ¿సనమ , + 7w‡r లభ మయిన: జి8క్రమము@R చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరర్యక్రమము@Mమ , + 7w‡r
చి? సనమ

ACŒxకాల కార్/7

తః కా†ర్యక్రమము@|Z

మ ఖమ •

కాల కార్ ర్యక్రమము@ మ ల చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు లIన.. తః కా†ర్యక్రమము@|Z మ ఖమ

క్రమము@Rtర్యక్రమము@| 7

+@rవులు 

సర్యక్రమము@Gకాల కార్ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ర్యక్రమము@³ Œx+,³7,

ఉతః కాaర్యక్రమము@ మ ఖమ కాల కార్Jవులు ల మోక్షŒxÀ,³7 క్రమము@Rల•8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర.న..

ఆసనమ నక్రమము@R తః కా*!న{
దరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ¿సనమ
చి? సనమ

ప షితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠xక్రమము@Rర్యక్రమము@మ .

కాల కార్ మ Œx+,³. జి8క్రమము@R చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరర్యక్రమము@Mమ

క్రమము@R84ళ

ద. ఖ

హర్యక్రమము@మ .

జÁ·న Œx+,³. ప ల చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరర్యక్రమము@Mమ
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మోక్షమ . œవులు ళ్లుపెడతాము. భూదేవి, భూమాత యని భూమి పంచభూ వులు సaమ
శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద 8త పదమ .
˜

ఆసనమ నక్రమము@R క్రమము@Rtడు లేవాలి?cBhar೬`7{
భQమి

ద. ఖమ .

రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి యి

A ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s.,

ABద.ర్యక్రమము@|

దరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!దమ ,

కాల కార్/<

+¼రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ¿• మ , •డి ఎప్పుడు లేవLÂ <శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద¯F7, చి• ర్యక్రమము@|టUక్రమము@R ల చితః కాaభమణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)మ . క్రమము@Rన.క్రమము@R
?@లŠట= వులు సaమ
˜ యినన. ల క్రమము@R 8డు లేవాలి?cBhar೬` :@క్రమము@RH w—టలw‡r క్రమము@Rtరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిÃ నరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ద..

+@rవులు చి8తః కానమ
ప ర్యక్రమము@cన,

పsజ,

జపమ ,

ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s నమ ,

యో•మ ,

స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s

వులు 8దనమ ల , ACట=క్రమము@Rయినన. మ 8ద.* మనస.న. +@rవులు చి8తః కానలE7కాల కార్}
మ ర్యక్రమము@| టక్రమము@R

ప<తః కా మ • మ తః కాy, wxతః కాy, ఆ: ర్యక్రమము@ , సyషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠,x– Œxcత,

ల<కాల కార్ ర్యక్రమము@|లన. తః కాల8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు ల< న..
మ తః కాy+;AÄభవులు ,

wxతః కాy+;AÄభవులు 

<7

A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!

ర్యక్రమము@Žపమ లన.

మ నŒxక్రమము@Rమ • క్రమము@Rన.ల మ 8ద.క్రమము@R ?@చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర. కాల కార్/7 నమసHరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చి తః కారోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gతః కా
ఆ: ర్యక్రమము@ +;AÄభవులు  <7

• ర్యక్రమము@|ప ర్యక్రమము@cన
• ర్యక్రమము@|4హM • ర్యక్రమము@|రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!Gష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„ • ర్యక్రమము@|+;AÄ మహ్మీ ÅశGర్యక్రమము@
• ర్యక్రమము@|సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ క్ష్మి, కరమధ్యే Æతః కాZర్యక్రమము@8 4హM తః కాŒ‡rM శ్ర • ర్యక్రమము@AC నమ
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{ఘ్నÈ శGర్యక్రమము@ ప ర్యక్రమము@cన
శుకాల కార్ Š84ర్యక్రమము@œర్యక్రమము@8 {ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„8 శశ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవవులు ర్యక్రమము@„8 చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరతః కాDర్యక్రమము@|¿జ8
పసన వులు దన8 ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s యిÉతః కా°ర్యక్రమము@G {ఘ్నోపశాంతయే।।86p挐曠拤曠拐曠押 పశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద 8తః కాయిÉ।।

సర్యక్రమము@సGత్మీ నమస్ +;{ ప ర్యక్రమము@cన
సర్యక్రమము@సGత నమస.aభ 8 వులు ర్యక్రమము@+; కాల కార్ మర్యక్రమము@Žwxణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)g
{+ ర్యక్రమము@8భ8 క్రమము@Rరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ష్ఠాప్య స్థిరమాసన మి Œx+,³ర్యక్రమము@¿వులు తః కాDమే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’ స+ ।।

4హM +;వులు  7 ప ర్యక్రమము@cన
తః కాG8 ABr చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరతః కాDర్యక్రమము@|MఖË 4హM సతః కా లEక్రమము@R wx? మహ
ఆ•చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర¤ మ8డు లేవాలి?cBhar೬`ల : ௨ŒxMన్ మమసరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gర్యక్రమము@³ Œxద³యిÉ।।

లక్ష్మి, కరమధ్యే ÌM +;{ ప ర్యక్రమము@cన
లక్ష్మి, కరమధ్యే ÌM8 క్ష్మి, కరమధ్యే Ìర్యక్రమము@సమ ద రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జ తః కాన< 8 శ్రర్యక్రమము@8• ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s మే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’శGరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిS8
+ Œ—భQతః కా సమసa +;వులు  వులు 7? 8 లEకాల కార్ÍÎక్రమము@R +zప 8క్రమము@R రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి 8
శ్రమనM8ద క్రమము@RటUక్షల45 {భవులు దÏÐహ్మీ ÅM8ద •8* œరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి 8
? G8 ?@rల
˜ Eక్రమము@R క్రమము@R ట>8బినీ8 సర్యక్రమము@ŒxజÁ8 వులు 8+; మ క్రమము@R 8ద
wx< మ।।
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{ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„మQరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a ప ర్యక్రమము@cన
శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద 8? కాల కార్ ర్యక్రమము@8 భ జ•శ<న8 పదMనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా భ8 స.రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిJశ8
{శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద Gకాల కార్ ర్యక్రమము@8 ••నసదyశ8 మే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’ఘవులు ర్యక్రమము@„8 శుభాతే కరదర్శనమ్।ؽX"U8•8
లక్ష్మి, కరమధ్యే ÌMకాల కార్ 8తః కా8 క్రమము@Rమలన<న8 యో*!హy+ న •మ 8
వులు 8+; {ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„8 భవులు భ<హర్యక్రమము@8 సర్యక్రమము@GలEకాల కార్ÍÎక్రమము@R నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా œమ।।

ప ర్యక్రమము@Gత +;{ ప ర్యక్రమము@cన
సర్యక్రమము@GసGర్యక్రమము@Žw• సరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిJGశ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవ సర్యక్రమము@Gశకాల కార్}a సమ7G?;
భయిÉభ సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ aÓహ్మీ ‚నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాÔ +;{ నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి <ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)g నమో௨స.a?;
సర్యక్రమము@Gమ8•ళ్లుపెడతాము. భూదేవి, భూమాత యని భూమి పంచభూ మ 8•ల శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవAC సరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gర్యక్రమము@³సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ œకాల కార్J
శర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)Õ తః కాÖ84కాల కార్J+;{ నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి <ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)g నమో௨స.a?;।।

ఈశGర్యక్రమము@ ప ర్యక్రమము@cన
వులు 8+;శ8భ మ మ పత8 స.ర్యక్రమము@• ర్యక్రమము@|8 వులు 8+;జ•? Hర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)8
వులు 8+;పన • భQష్టము వచ్చినా “ఈరోజణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)8 మy•œర్యక్రమము@8 వులు 8+;పశూనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా 8 పత8
వులు 8+;స%ర్యక్రమము@ శశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద 8క్రమము@R వులు హ్మీ ‚ న<న8 వులు 8+;మ క్రమము@R 8ద wx<8
వులు 8+; భక్రమము@Ra జనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా శ<8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర వులు ర్యక్రమము@ద8 వులు 8+; శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవవులు 8 శ8క్రమము@Rర్యక్రమము@మ।।
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స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s వులు 8దనమ
స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s

వులు 8దనమన* ,

క్రమము@R లమ లE7,

ల+

ఇ+,

<జË·పవీతః కా

ప?; క్రమము@Rమ •
ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s ర్యక్రమము@|లక్రమము@R

4UహMణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)
మ తః కామ7

సర్యక్రమము@Gజనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా భిప <మ . ఇ+, అజÁ·న జ7తః కామ . ఆ4Uలవులు yద³ Œ—aశూ
˜ + +,
సమసa మ నA ళకాల కార్} స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s వులు 8దనమ వులు శ క్రమము@Rమ . స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s వులు 8దనమన.
పదమ

యొక్రమము@RH

భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"Uవులు మ

స8ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s కాల కార్ లమ న

స%ర్యక్రమము@ భ•A న.7,

స{తః కాyమ8డు లేవాలి?cBhar೬`లమ న ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s 78చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర.ట<7 •+ !
స%ర్యక్రమము@

భ•A న.డు లేవాలి?cBhar೬`\ పతః కా క్ష +@rవులు మ .. తమQరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి aÖతః కాMక్రమము@R డు లేవాలి?cBhar೬`\*

ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s 78తః కాDమ .
ఉద<8 4హM సGర్యక్రమము@Žప8 మధ్యే సరస్వతిੴXcom.s హ్మీ Å తః కాD మహ్మీ ÅశGర్యక్రమము@8,
సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ <8కాల కార్ ల స+ {ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„ తమQర్యక్రమము@aÖ8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర +,A క్రమము@Rర్యక్రమము@మ ।।
ఉద<మ 4హM* , పత7తః కా మ మర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) ర్యక్రమము@Žపమ• స.ష్టము వచ్చినా “ఈరోజDwxa
7దన.8డి ఎప్పుడు లేవL జీవులు  లన. ప ట=8చి, మధ్యే సరస్వతిੴXcom.s హ మ ర్యక్రమము@|ద.7* , జీవులు  లన.
హ్మీ ‚8Œx8చి A ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s,•స.aలన. :;<

స%క్షMజీవులు  లన. ల<మ :;Œx ,

సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ <8తః కామ ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) శకాల కార్}a+ <క్రమము@Rమ• అర్యక్రమము@|ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) కాల కార్}ర్యక్రమము@ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) జÁతః కామ ?• పu షితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠x8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర.
{ష్టము వచ్చినా “ఈరోజD„వులు  * పర్యక్రమము@మ తః కాM. మ నవులు  మ తః కాyల8దర్యక్రమము@|న. స%రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ద<మ నక్రమము@R
మ 8ద., స%రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి సaమ<మ నక్రమము@R మ 8ద., మధ్యే సరస్వతిੴXcom.s హ మ మ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి a8డు లేవాలి?cBhar೬`
స%ర్యక్రమము@| 7 ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s 78ప వులు ల< న..
అ•జÁత ఉపవీతః కాDలక్రమము@R {ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s, {ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s నమ ప?; క్రమము@Rమ .
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ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మమ
ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) <మే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀ÚÛరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!Gనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా <ద తః కాHyతః కా8 క్రమము@Rర్యక్రమము@M 7ర్యక్రమము@ర్యక్రమము@cక్రమము@R8

అ?•<?; నక్రమము@Rర్యక్రమము@aవులు  8 ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మ శుభాతే కరదర్శనమ్।ؽX"Uరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!³నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ।।
ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మమ

:;<క్రమము@R 8డు లేవాలి?cBhar೬`

:;Œ•

పన.ల7 <Q

7ర్యక్రమము@ర్యక్రమము@³క్రమము@Rమ ల• న.. ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మ8 అ8ట± ఏమి? ఎ8ద.క్రమము@R

:;< ల?

+@rవులు చి8తః కానలE మనస. ల• మే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀ÚÛ, < 8తక్రమము@R8* అవులు <A ల మ తః కా8
ప7:;<ట8కాల కార్ క్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ మనస.న. క్రమము@Rట>+,ట8 :;< న+, ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మ8.
A < రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా త్ లీ<?;మన
జÁలపక్ష్మి, కరమధ్యే Lవులు త్ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ œనమ।।
నష్టము వచ్చినా “ఈరోజమ స ఉతః కాHyష్టము వచ్చినా “ఈరోజయో*!న

క్రమము@Ryతః కా మŒxaక్రమము@R8 సGŒxc? <తః కా ।।
యో• చితః కాa వులు yతa 7రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œ ।।
స•ర్యక్రమము@¿ ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మమన* అ8తః కార్యక్రమము@|H8భక్రమము@R8లE :;Œ• జప8 పsరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a
ఫలపద8.

శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ, <జË·పవీతః కామ ల
స+• పవీత్మీ నమస్నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"Uవులు  8 స+ 4ద³ శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖJనచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర
{శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ Ë௨న.హ` పవీతః కాశ <తః కాHరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి త నతః కాతః కాHyతః కామ।।
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స+• పవీతః కామన* ,
మ డు లేవాలి?cBhar೬`\ల

<జË·పవీతః కామ

భిన మ

i

కాల కార్ క్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ ,

ల క్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ + 7కాల కార్} ? <తః కాDaల * 7, ? ళ్లుపెడతాము. భూదేవి, భూమాత యని భూమి పంచభూ8 :@వులు  ల

*7

క్రమము@Rటక్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ ?ÝమిM+, పu • లt ఏరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జు కాల కార్ రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి జు {డి ఎప్పుడు లేవL{డి ఎప్పుడు లేవL* ఉన A <7
చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర.క్రమము@R 8టÞ, అల ల క్రమము@R 8ట± మర్యక్రమము@ల కాల కార్/తః కాa <జË·పవీతః కా8 ACŒxకాల కార్/7, 4ద³
శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ అ8ట± శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ cనమ న కాల కార్/+,5 AB8ట>క్రమము@Rల •ల•< 8డు లేవాలి?cBhar೬`\ట కాల కార్ క్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ
మ డి ఎప్పుడు లేవL•ల శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ •ల•< 8డు లేవాలి?cBhar೬`\ట. మ డి ఎప్పుడు లేవLల 7 శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ కాల కార్ లక్రమము@Ryతః కా మ ల8ద.న.,
అశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనిందßచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరమ న8ద.న.
హ్మీ ‚8ద%సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ cనమ న

మ తః కామే।।ుﻔ柍noﺸ柍ἬٟըἬٟlﺠ柍ﺄ柍柍﹘柍﹀’
ఆ4Uల

•ల•
వులు yద³

< 8డు లేవాలి?cBhar೬`వులు లIన..

ఉతః కాaర్యక్రమము@

హ్మీ ‚8ద.వులు  ల8దర్యక్రమము@|న%

శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ

•ల•< 8ద.ర్యక్రమము@|.
శ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవఖ, <జË·పవీతః కామ ల

w‡r{œమ *

< 8డు లేవాలి?cBhar೬`క్రమము@R :;< +@rవులు 

కాల కార్ ర్యక్రమము@ మ ల :;Œxనన% :;<నట±Š<7 శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద¯Šక్రమము@R ? తః కాZర్యక్రమము@ మ .

ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మ, ఆచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరమనమ ల తః కారోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gతః కా +zప రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œన
సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ద 8 తవులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a స8< క్రమము@Ra8
అన.

మ8తః కామ

:@ప Zచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%

ఏన%నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాB?•నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాÔ

ఎ7

వులు ర్యక్రమము@|aలE

AC< టకాల కార్ క్రమము@R 8డి ఎప్పుడు లేవ , ఈశGర్యక్రమము@ w—త* ఆవులు  నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాCయి* 7, అమMA ర్యక్రమము@Š w—త*
న.వులు  Gల న%నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాB* 7 ACŒx, పమిదలE రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిÍ8డు లేవాలి?cBhar೬`\ అడు లేవాలి?cBhar೬`Â వులు ర్యక్రమము@|aల మœ లE ఒక్రమము@R
క్రమము@R 8భవులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a ACŒx, ఏక్రమము@R Fర్యక్రమము@తలE7 ABల*!8చిన వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a?• ఘ8టUనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ద8 :;స%a
మ8తః కా< క్రమము@Ra8* మ 8ద. ఎడు లేవాలి?cBhar೬`మABrప

వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a, తః కారోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gతః కా క్రమము@R డి ఎప్పుడు లేవLABrప

వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a
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తః కాద.పరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! మœ వులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a ABల*!8చి, పమిదక్రమము@R

i

అల8కాల కార్ ర్యక్రమము@8 :;Œx అక్షతః కాల

ప ష్టము వచ్చినా “ఈరోజZ8 ఉ8చి నమసHరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరవులు లIన.. ఇట>Š :;< టలE : ల తః కాతః కాGమ
ఇమిడి ఎప్పుడు లేవL < న +,. ప ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) < మ {ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s నమ *
అడు లేవాలి?cBhar೬`Âవులు తః కాDaల

స.ష్టము వచ్చినా “ఈరోజDమ *

క్రమము@R 8భవులు రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!a7

ఇడి ఎప్పుడు లేవ , wx8•ళ్లుపెడతాము. భూదేవి, భూమాత యని భూమి పంచభూల *

భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"U{స%a

పర్యక్రమము@మ తః కాMన.

జÁ·నజË త7 ABల*!8ప* ర్యక్రమము@|చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%,
భాతే కరదర్శనమ్।ؽX"£! +zప4హM ర్యక్రమము@Žw•ణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) ఆ? Mనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా 8 హy+, స8Œxcతః కా

ఇడి ఎప్పుడు లేవ , wx8•ళా, సుషుప్తá, స.ష్టము వచ్చినా “ఈరోజDwxa సGర్యక్రమము@Žప జË తర్యక్రమము@¿•వులు ?@r నమ ।।
అ7 నమసHరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8: ల. అడు లేవాలి?cBhar೬`Â వులు తః కాDaల ఏ +,క్రమము@R Hచూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%చిన, + 7 ఫల? 7
క్రమము@Rtడి ఎప్పుడు లేవ శామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పరనింద సa8˜ 7రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ³రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!8చిన+,.
ర్యక్రమము@ACర్యక్రమము@సa8 సమ ర్యక్రమము@భ < వులు తః కా†°రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి దయో భACత్
<స తషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠•– ద.•Óహ్మీ Å +zపసaస నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా Œxa దరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ద? ।।
? . స%రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి సa సమ<8 న.8డి ఎప్పుడు లేవL స%రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి ద<8 వులు ర్యక్రమము@క్రమము@R ఏ ఇ8ట +zప8
ఉ8డు లేవాలి?cBhar೬`\నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాÔ ఆయి8ట దరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!ద మ 8డు లేవాలి?cBhar೬`ద..
ఆ< ర్యక్రమము@Gర్యక్రమము@³ ప ఙ్ముఖో దీపో, ధనదసMఖË +zపu , œనదసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ద. దఙ్ముఖో దీపో, ధనదసMఖ ,
పతః కా ఙ్ముఖో దీపో, ధనదసMఖË ద. ఖ+• ௨సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావã, F7+• దక్ష్మి, కరమధ్యే Lణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి) మ ఖ
సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ cwx? <+,:@rవులు స. రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!5తః కాక్షు+zప శ తః కాసyష్టము వచ్చినా “ఈరోజD
శుభ+ నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశాCa స+ సరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరిJGన+• ష్టము వచ్చినా “ఈరోజసaతః కాక్రమము@Rశ న ।।
అడు లేవాలి?cBhar೬`Â వులు ర్యక్రమము@|aల తః కా†ర్యక్రమము@|Z చూశామో ఇలా జరిగినది” అనుకొనుట సహజము. మన ప్రారబ్దమునకు పర%స%a ABల*!?; ఆ< వులు  వులు y+,³, ఉతః కాaర్యక్రమము@
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మ ఖ8 œన, ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s న సమy+,,³ పశ్చిమ ముఖముతో చేయరాదు. ఉత్తర దక్షిణ ముఖములుగా చేయవ మమ ద. ఖమ , దక్ష్మి, కరమధ్యే Lణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావళి)మ F7
జర్యక్రమము@|• న.. శుభక్రమము@Rర్యక్రమము@Mల +zప రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œన:;Œx ఆర్యక్రమము@8భి8పవులు లIన..
+zప రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి œన తః కారోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి Gతః కా ఘ8టUనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ద8 :;స%a
ఆ•మ ర్యక్రమము@³8తః కాD +;A నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా 8, •మనా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా ర్యక్రమము@³8తః కాD రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి క్షసాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ 8
క్రమము@R ర్యక్రమము@| ఘ8టUర్యక్రమము@వులు 8 తః కాతః కా +;వులు ? FGనల 8ఛన8।।
అ7 +;వులు తః కాల నా “ఈరోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశా A హన:;Œx, A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి!A రోజు లేచి ఏవరి ముఖము చూశామో ఇలా జరి! శక్రమము@RaÖన.సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ర్యక్రమము@8, భక్రమము@RaÖన.సాపుణ్యక్షయకారిణి ।। (రత్నావ ర్యక్రమము@8, జప,
ధ్యే సరస్వతిੴXcom.s న, పsజ, అభిషితమ్沀ੴ`䥐曠ll䤸曠䤌曠䣤曠䣈曠䡬曠䡈曠䠠•క్రమము@Rమ ల :;<వులు లIన..
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సర్ దేవతావతా స్తుత స త
విఘ్న శ్వర ప్ ర్ ప్రార్థనn ర్న
శుక్లా బర్ధర్ విష్ణుం శశి వర్ణం చ

శ్వర ప్శి వర్ చతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ర్#$జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు

ప్సన వదన ధ్యాయేత్సర్వ వ )యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద,ర్ విఘ్నోప శాంతయే।।١끤ࢮh'o ప్ శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+।।
అగజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నన ప్దేవతా 2ర్3 గజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నన మహర్నిశంుੴX"org.o7 శ్వర ప్
అనేక9కద తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద భక్లా నేక మేక దంత ముపాస్మహే।।=క ద తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద మ>ప్రార్థనn స2హే।।X"org.openoffice.Office@।।
తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద డమ>నేక9కద తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ>న తా స్తుతBర్ప్C బD జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుEయు వామహస్తమున్hC:\User> వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ మహసమ>న
మేక దంత ముపాస్మహే।।I డJగ మ్రోయు గజLయు వామహస్తమున్hC:\User> గజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుEలును మెల్లని చూపుల మNన మేక దంత ముపాస్మహే।।Iలును మెల్లని చూపుల మని చPప్Cలును మెల్లని చూపుల మ మ దహాసమ>న
క్లాR డొక గT క గ>జ్జురూపమున Eర్Vప్మ>న క్లాWర్నిశంుੴX"org.o7న విద)లును మెల్లని చూపుల మక్లాXలును మెల్లని చూపుల మ నేకYజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుEయేత్సర్వ విఘ్నోప శZ[యు వామహస్తమున్hC:\User> డొక గ\డొక గ]
ప్రార్థనn ర్ తీతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదనయు వామహస్తమున్hC:\User ఓయేత్సర్వ విఘ్నోప శ గణాధిప నీకు మ్రొక్క ధ్యాయేత్సర్వ వaప్ నీకN మ్రొక్కెదన్।।i6p碸曠碌曠硸Lక్లాX3దన।।

సర్స త ప్రార్థనn ర్న
సర్స తీ నమస భ) వర్దేవతా క్లా మర్Vపిణి`%	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కf

విదేవతా )ర్ భ కర్నిశంుੴX"org.o7ష్యామి సిద్ధిర్భ )మి సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שeదేవతాajర్$వతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద మేక దంత ముపాస్మహే।।= సదేవతా ।।
ప్ద2 ప్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద విశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic లును మెల్లని చూపుల మkక్షి పద్మకేసర వర్ణ] ప్ద2క్లాmసర్ వర్నిశంుੴX"org.o7ని
నితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద) ప్దేవతా 2లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్hC:\Userk దేవతావి సామాం పాతు సరస్వతి।। మk ప్రార్థనn తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద సర్స త।।
శ్pవిదేవతా ) బగళాముఖీ భగవతీ చిrమ>ఖీ భగవతీ చింతామణీ శ్యామలా ߬ తా స్తుత మణాధిప నీకు మ్రొక్కu శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic )మలును మెల్లని చూపుల మk
దేవతావీ వశ్వర ప్)మ>ఖీ సమkహ యు వామహస్తమున్hC:\Userమ>లును మెల్లని చూపుల మన దేవతాwప్)న।।
మహామనx యు వామహస్తమున్hC:\Userనేకx విర్V$త నిజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1 శిpతా స్తుత శిpతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద లును మెల్లని చూపుల మ
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క్లాyష్టై{|}శ్వర ప్ ర్)మ>ల్ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుmయు వామహస్తమున్hC:\User>, చింతామణీ శ్యామలా ߬దేవతా $వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ క్లా ర్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద

నేకYప్C• శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic భవి నన న ప్జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚ని తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద న జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుmయు వామహస్తమున్hC:\User>తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదన।।

శ్pర్నిశంుੴX"org.o మ ప్రార్థనn ర్న
ఆప్దేవతా మప్హర్నిశంుੴX"org.o ర్ దేవతా తా స్తుత ర్ సర్ స ప్దేవతా
లును మెల్లని చూపుల మ„క్లా భిర్నిశంుੴX"org.o మ శ్pర్నిశంుੴX"org.o మ భ†యోభ†యో నమkమ)హమ్ ।।
శ్p ర్నిశంుੴX"org.o ఘవ దశ్వర ప్ర్ధ్యాయేత్సర్వ వ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద2జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు మప్మేక దంత ముపాస్మహే।।=యు వామహస్తమున్hC:\User

సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠతా స్తుత ప్త ర్ఘ>కNలును మెల్లని చూపుల మkన యు వామహస్తమున్hC:\User ర్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద దేవతాwప్ ।।
ఆజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1న బ‹హŒ అర్వి ద దళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్hC:\Userతా స్తుత క్షంHfranklingot
ర్నిశంుੴX"org.o మ నిశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic చర్వినేక శ్వర ప్కర్ నమkమి।।

శ్p కŽష్ణుం శశి వర్ణం చ ప్రార్థనn ర్న
వస దేవతావస తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద దేవతావ క సచాణూర మర్దనంr䄃` ణాధిప నీకు మ్రొక్క†ర్ మర్•న
దేవతావక్లా‘ ప్ర్మkన ద కŽష్ణుం శశి వర్ణం చ వ దేవతా జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుగద ’ర్#మ్।।
కŽష్యామి సిద్ధిర్భ యు వామహస్తమున్hC:\User వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ స దేవతావామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ యు వామహస్తమున్hC:\User దేవతావక్లా‘న దనేక యు వామహస్తమున్hC:\Userచ
న దగోప క”ప్ కNమkర్నిశంుੴX"org.o యు వామహస్తమున్hC:\User గోప క”వి దేవతా యు వామహస్తమున్hC:\User నమ్రోయు గజనమ•।।

ఏకశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—క్లా‘ శ్pమదేవతా మkయు వామహస్తమున్hC:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>
ఆదేవతా˜ ర్నిశంుੴX"org.o మతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదప్రార్థనn™ వనేక దేవతాa గమన హతా స్తుత మŽగ క్లా చన
వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\š›దేవతాహే।।X"org.openoffice.Officeœ హర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుటాయు మరణం సుగ్ర‹యు వామహస్తమున్hC:\User> మర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క స గోప కžpవ స భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹ష్ణుం శశి వర్ణం చణాధిప నీకు మ్రొక్క
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వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ లీనిగpహణాధిప నీకు మ్రొక్క సమ>ద తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క లును మెల్లని చూపుల మ క్లా ప్Cర్నిశంుੴX"org.ož దేవతా హన

ప్శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic ¡దేవతా వణాధిప నీకు మ్రొక్క కN భకర్ హనన ఏతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదదేవతాajర్నిశంుੴX"org.o మkయు వామహస్తమున్hC:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ్।।

ఏకశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—క్లా‘ శ్pమదేవతా $గవతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ>
ఆదేవతా˜ దేవతావక్లా‘ దేవతావి గర్$ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునన గోప క”పిణి`%	హరిహరసుతమీడేŠ గŽహే।।X"org.openoffice.Office@ వర్jన
మkయు వామహస్తమున్hC:\Userk ప్¢తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదన జీవితా స్తుత ప్హర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క గోప క”వర్jనేక¤దేవతా jర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క
క సచాణూర మర్దనంr䄃`¥దన క్లా¦ర్వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ దేవతాa హనన కN తీస తా స్తుత

ప్రార్థనn లును మెల్లని చూపుల మన

హే।।X"org.openoffice.Office@)తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదదేవతా $గవతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్Cర్నిశంుੴX"org.o ణాధిప నీకు మ్రొక్క కధ్యాయేత్సర్వ వaతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద శ్p కŽష్ణుం శశి వర్ణం చ లీలును మెల్లని చూపుల మkమŽతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ్।।

ఏకశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—క్లా‘ శ్pమద$గవదేవతాw’తా స్తుత
యు వామహస్తమున్hC:\Userతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద యోగోప కžశ్వర ప్ ర్• కŽష్యామి సిద్ధిర్భ™ యు వామహస్తమున్hC:\Userతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్రార్థనn ర్నిశంుੴX"org.o”j ధన ర్jర్•
తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదశ్pర్నిశంుੴX"org.o7 జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయోర్V$తర్#•§వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ నీతర్2తర్2మ।।

ఏక శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—క్లా‘ శ్pమన2హాభాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹ర్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ>
ధర్నిశంుੴX"org.o”2 వివర్jత యు వామహస్తమున్hC:\User>ధ్యాయేత్సర్వ వaష్ణుం శశి వర్ణం చ¨ర్ క్లా‘ర్నేక9న
ప్రార్థనn ప్ ప్ణాధిప నీకు మ్రొక్కశ్వర ప్)త వŽక్లాWదర్ క్లా‘ర్నేక9న
శ్వర ప్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదŽర్నిశంుੴX"org.o7 నశ్వర ప్)త ధన జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\User క్లా‘ర్నేక9న
మkదేవతాwస తా స్తుత˜కధయు వామహస్తమున్hC:\Userతా స్తుత

నభవ త ర్నిశంుੴX"org.o”గోప క •
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ఏకశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—క్లా‘ నవగpహ స త
ఆదేవతాaతా స్తుత )యు వామహస్తమున్hC:\User చసామాం పాతు సరస్వతి।।™ మkయు వామహస్తమున్hC:\User మ గళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్hC:\User బ>ధ్యాయేత్సర్వ వ యు వామహస్తమున్hC:\Userచ
గ>ర్#శుకp శ్వర ప్నిభ)శ్వర ప్¡ ర్నిశంుੴX"org.o హవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 క్లాmతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 నమ•।।

శ్pమదేవతా జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక9యు వామహస్తమున్hC:\User ప్రార్థనn ర్న
అ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక న దన వీర్ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నక్లా‘ శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—కనేక శ్వర ప్న

కపిణి`%	హరిహరసుతమీడేŠశ్వర ప్మక్షంHfranklingotహ తా స్తుత ర్ వ దేవతాలును మెల్లని చూపుల మ క్లా భయు వామహస్తమున్hC:\User కర్మ్ ।।
మనేక¤జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపువ మkర్#తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద లును మెల్లని చూపుల మ)వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9గ
జితా స్తుత దేవతాaయు వామహస్తమున్hC:\Userమ్ బ>ధ్ధి మతాం వరిష్ఠంaj మతా స్తుత

వర్నిశంుੴX"org.o7ష్ణుం శశి వర్ణం చ¨

వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ తా స్తుత తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద2జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ నర్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద లును మెల్లని చూపుల మ)మ>ఖ్యంనంೆH.uno:)
శ్pర్నిశంుੴX"org.o మదPతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద శిర్సామాం పాతు సరస్వతి।। నమkమి।।

శ్p వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ర్ ప్రార్థనn ర్న
వినేక వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ననేక థో ననాథఃtH® ననేక థఃtHFormCon•
సదేవతా వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ స2ర్నిశంుੴX"org.o మి స2ర్నిశంుੴX"org.o మి ।
హర్నిశంుੴX"org.om వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ప్సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠద ప్సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠద
పిణి`%	హరిహరసుతమీడేeయు వామహస్తమున్hC:\User వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ప్యు వామహస్తమున్hC:\Userచ¥ ప్యు వామహస్తమున్hC:\Userచ¥।।
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ప్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద)క్షంHfranklingot దేవతా\›వ సPర్) స త
జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\Userkయు వామహస్తమున్hC:\User జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\Userభదేవతా యు వామహస్తమున్hC:\User హర్)శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic )యు వామహస్తమున్hC:\User నమ్రోయు గజనమ•
నమ్రోయు గజనమస,హసామాం పాతు సరస్వతి।। శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic— ఆదేవతాaతా స్తుత )యు వామహస్తమున్hC:\User నమ్రోయు గజనమ•।।

ఆదేవతాa శ్వర ప్ కర్ భగవతా స్తుత •ద న త
శ్వర ప్Žత స2Žత ప్Cర్నిశంుੴX"org.o ణాధిప నీకు మ్రొక్క నేక

ఆలును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్hC:\User కర్#ణాధిప నీకు మ్రొక్క లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్hC:\User

నమkమి భగవతా స్తుత •ద శ్వర ప్ కర్ లును మెల్లని చూపుల మ„కశ్వర ప్ కర్మ్।।

మహామŽతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ) జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\User
తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద° బక యు వామహస్తమున్hC:\Userజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1మహే।।X"org.openoffice.Office@ స గ ధ ప్Cష్టైe}వర్jన
ఉర్నిశంుੴX"org.o ర్#కమివ బ ధనేక త్ మŽతా స్తుతB)ర్#2క్షి పద్మకేసర వర్ణ³యు వామహస్తమున్hC:\User మkమŽతా స్తుత త్।।

స దర్క్లా డ ప్రార్థనn ర్నిశంుੴX"org.o యు వామహస్తమున్hC:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>
తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదతా స్తుతBర్నిశంుੴX"org.o వణాధిప నీకు మ్రొక్క నీతా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\Userk• సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠతా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\Userk• శ్వర ప్తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదŽకర్´ణాధిప నీకు మ్రొక్క•
ఇయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ష్ణుం శశి వర్ణం చప్దమనేక9 ష్ణుం శశి వర్ణం చ ¨ చాణూర మర్దనంr䄃` ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క చర్నిశంుੴX"org.o7తా స్తుతప్థో ననాథఃtHa ।।

దక్షి పద్మకేసర వర్ణ]ణాధిప నీకు మ్రొక్క మ†ర్నిశంుੴX"org.o7 సామాం పాతు సరస్వతి।।™ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
గ>ర్వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 సర్ లును మెల్లని చూపుల మ„క్లా నేక
నిథఃtHFormConయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ సర్ విదేవతా )నేక

భిష్ణుం శశి వర్ణం చజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుm భవర్నిశంుੴX"org.o”గోప క7ణాధిప నీకు మ్రొక్క
దక్షి పద్మకేసర వర్ణ]ణాధిప నీకు మ్రొక్క మ†ర్యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+నమ•
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దతా స్తుత తా స్తుతయు వామహస్తమున్hC:\User స త
మkలును మెల్లని చూపుల మkకN డ చ ఢమర్# శూలును మెల్లని చూపుల మ శ్వర ప్ ఖ్యంనంೆH.uno: స దర్¸న
దధ్యాయేత్సర్వ వ న భకవర్ద దతా స్తుత తా స్తుతయు వామహస్తమున్hC:\User నమkమ)హమ్।।

జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚నప్దేవతా తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద హయు వామహస్తమున్hC:\Userగోప కžవ
p సత
జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚నేక న దమయు వామహస్తమున్hC:\User దేవతావ నిర్2లును మెల్లని చూపుల మస¹టాయు మరణం సుగ్రºక్లా కŽత
ఆధ్యాయేత్సర్వ వ ర్ సర్ విదేవతా )నేక

హయు వామహస్తమున్hC:\Userగోప కžpవ మ>ప్రార్థనn స2హే।।X"org.openoffice.Office@।।

ఆర్నిశంుੴX"org.o”గ)ప్దేవతా తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ధన తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదర్నిశంుੴX"org.o7స త
నమkమి ధన తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదర్నిశంుੴX"org.o7 మkదేవతాaదేవతావ
స ర్నిశంుੴX"org.o స ర్నిశంుੴX"org.oX»ర్ దేవతాaతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్రార్థనn దప్ద2
లును మెల్లని చూపుల మ„క్లాmజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుర్నిశంుੴX"org.o ర్#గ$యు వామహస్తమున్hC:\User మŽతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద )నేక శ్వర ప్
దేవతా తా స్తుత ర్మీశ్వర ప్ వివిధ్యాయేత్సర్వ వ˜ష్ణుం శశి వర్ణం చధ్యాయేత్సర్వ వwనేక మ్।।

హర్నిశంుੴX"org.o7హర్స తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద అయు వామహస్తమున్hC:\User)ప్• స త
తగ>ణాధిప నీకు మ్రొక్కfతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమణాధిప నీకు మ్రొక్కfప్ద2 వజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుమkణాధిప నీకు మ్రొక్కfక)ద డ
శితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదస మశ్వర ప్ర్ప్రార్థనn శ్వర ప్ ఇక్షుక్లాWద డక్లా డ
మధ ఘŽతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద మధ ప్రార్థనn తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద బభణాధిప నీకు మ్రొక్క ప్ద2హసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।¾◔ש
హర్నిశంుੴX"org.o7హర్స తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమీడొక గ చకpమ తా స్తుత తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద2మ†ర్నిశంుੴX"org.o7మ్।।
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శ్p ర్నిశంుੴX"org.o ఘవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 ద స త
ప్¢జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1)యు వామహస్తమున్hC:\User ర్నిశంుੴX"org.o ఘవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9 దేవతా యు వామహస్తమున్hC:\User సతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద)ధర్2 ర్తా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\Userచ
భజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుతా స్తుత

కలును మెల్లని చూపుల మ•వŽక్షి పద్మకేసర వర్ణ¿యు వామహస్తమున్hC:\User నమతా స్తుత

క్లా మధ్యాయేత్సర్వ వనవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9।।

శ్p స బహ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క) స త
ష్ణుం శశి వర్ణం చడొక గ నన కN కNమర్కవర్
మహామత దేవతాa యు వామహస్తమున్hC:\Userమయు వామహస్తమున్hC:\User†ర్వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ హన
ర్#దస)సPన

సర్సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।›{◔שన)నేక ధ

గ>హ సదేవతా హ శ్వర ప్ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క ప్ప్దేవతా)।।

శ్p నటాయు మరణం సుగ్రర్నిశంుੴX"org.o జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు సామాం పాతు సరస్వతి।।™ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
కŽప్రార్థనn సమ>ద స మ>ఖ్యంనంೆH.uno: తనేక9తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుటాయు మరణం సుగ్ర‹ధర్ ప్రార్థనn ర్ త వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ మభాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹గ
సదేవతా శివ ర్#దమన తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదర్Vప్
చింతామణీ శ్యామలా ߬ద బర్నిశంుੴX"org.omశ్వర ప్ హŽదేవతాaభాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹వయు వామహస్తమున్hC:\Userkమి।।

శ్pలును మెల్లని చూపుల మక్షి పద్మకేసర వర్ణ³2 నŽసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שe హ స త
శ్pమతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద•యోనిధ్యాయేత్సర్వ వaనిక్లాmతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదన చకpప్రార్థనn ణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ Áగోప కž ద భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ Áగ మణాధిప నీకు మ్రొక్కfర్నిశంుੴX"org.o జితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్Cణాధిప నీకు మ్రొక్క)మ†ర్నిశంుੴX"org.om
యోగోప కžశ్వర ప్ శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic శ్వర ప్ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద శ్వర ప్ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క) భవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ బ్దిపోత١P.uno:Sp•ప్రార్థనn™ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
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లును మెల్లని చూపుల మక్షి పద్మకేసర వర్ణ³2 నŽసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שe హమమదేవతాహే।।X"org.openoffice.OfficeÃకర్నిశంుੴX"org.o వలును మెల్లని చూపుల మ బమ్।।

స ధ్యాయేత్సర్వ వ )దేవతాwప్నమసామాం పాతు సరస్వతి।। 3ర్
దేవతాwప్ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుÄ)త ప్ర్ బహ2దేవతాwప్ సర్ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ్రోయు గజప్హ
దేవతాwపిణి`%	హరిహరసుతమీడే¾నసామాం పాతు సరస్వతి।। ధ)తా స్తుత సర్

స ధ్యాయేత్సర్వ వ )దేవతాwప్నమ్రోయు గజ௨స తా స్తుత।।

తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద లును మెల్లని చూపుల మసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠదర్¸నమ>
యు వామహస్తమున్hC:\UserనP2లును మెల్లని చూపుల మÅ సర్ తీర్నిశంుੴX"org.o jని యు వామహస్తమున్hC:\Userన2ధ్యాయేత్సర్వ వ) సర్ దేవతావతా స్తుత
యు వామహస్తమున్hC:\Userదగోప కmpసర్ వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\9దేవతా శ్వర ప్¡తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద లును మెల్లని చూపుల మసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שŠ తా స్తుత

నమkమ)హమ్।।

అశ్వర ప్ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద దర్¸నమ>
మ†లును మెల్లని చూపుల మతా స్తుతB బహ2ర్Vప్రార్థనn యు వామహస్తమున్hC:\User మధ)తా స్తుతB విష్ణుం శశి వర్ణం చ ర్Vపిణి`%	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
అగpతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద• శివర్Vప్రార్థనn యు వామహస్తమున్hC:\User వŽక్షంHfranklingotర్నిశంుੴX"org.o జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1యు వామహస్తమున్hC:\Userతా స్తుత నమ•।।

శివ దర్¸నమ>నకN న దేవతాwశ్వర ప్ ర్ అన జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు‚
న దేవతాaక్లాmశ్వర ప్ మహాభాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹గ శివధ్యాయేత్సర్వ వ )న ప్ర్నిశంుੴX"org.o యు వామహస్తమున్hC:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్క
ఉమkశ్వర ప్ కర్ సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।¾◔שవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ ర్j అన జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚ దేవతా తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద మర్Æసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שe।।

గోప క”మkతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్రార్థనn ర్jన
గోప క వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\Çమేక దంత ముపాస్మహే।।= చాణూర మర్దనంr䄃` గpతా స్తుతB నితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద) గోప క వ• ప్Žష్ణుం శశి వర్ణం చ¨తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ఏవచ
గోప క వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\Çమేక దంత ముపాస్మహే।।= హŽదయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+చాణూర మర్దనంr䄃`\›వ గవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ మధ్యాయేత్సర్వ వ) వసామాం పాతు సరస్వతి।। మ)హమ్।।
21

i

i
i

i

i

i
“bharat” — 2011/3/23 — 12:11 — page 22 — #32

i

i

కలిదేవతా® ష్ణుం శశి వర్ణం చ నివామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క
ర్నిశంుੴX"org.o మనేక ధ మహాదేవతావ మk ర్క్షంHfranklingot కర్#ణాధిప నీకు మ్రొక్క నిధ్యాయేత్సర్వ వ
విజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\User• సతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద బ†యు వామహస్తమున్hC:\Userkతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద3లినేక ௨సామాం పాతు సరస్వతి।।Éనబ‹ధ)తా స్తుత।।

అగోప క7 దేవతావ స త
శ్వర ప్pదేవతా j మేక దంత ముపాస్మహే।।=ధ్యాయేత్సర్వ వ

యు వామహస్తమున్hC:\Userశ్వర ప్• ప్జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚ విదేవతా ) ప్Cష్టైe¨ శిpయు వామహస్తమున్hC:\User బలును మెల్లని చూపుల మ

తా స్తుతజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుమkయు వామహస్తమున్hC:\User>ష్ణుం శశి వర్ణం చ) మkర్నిశంుੴX"org.o”గ) దేవతాహే।।X"org.openoffice.OfficeÃమేక దంత ముపాస్మహే।।= హవ)వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ హన।।

వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ స దేవతావతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
నేక గప్Žష్ణుం శశి వర్ణం చ¨ సమkర్Vఢ శూలును మెల్లని చూపుల మహస మహాబలును మెల్లని చూపుల మ
ప్రార్థనn తా స్తుత ళనేక యు వామహస్తమున్hC:\Userక దేవతావ వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ స దేవతావ నమkమ)హమ్।।

గర్#తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద2 తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్రార్థనn ర్jన
కN కNమk క్లాyతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద వర్నిశంుੴX"org.o యు వామహస్తమున్hC:\User కNనేక9•న • ధవళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్hC:\Userచ
విష్ణుం శశి వర్ణం చ వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ హనమస భ) ప్క్షి పద్మకేసర వర్ణ]ర్నిశంుੴX"org.o జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1యు వామహస్తమున్hC:\Userతా స్తుతనమ•।।

పిణి`%	హరిహరసుతమీడేeడJగ> శ్వర ప్బ• వినగనేక9
అర్#Eన• ఫలును మెల్లని చూపుల మN’న• ప్రార్థనn ర్నిశంుੴX"org.o • క్లాyర్నిశంుੴX"org.ožటాయు మరణం సుగ్రÌ శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openofficÍ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ హన•

భీభతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద,• విజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\User• కŽష్ణుం శశి వర్ణం చ• సవ)సామాం పాతు సరస్వతి।। చీ ధన జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\User•।।
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ఘ్నోప శాంతయే।।١끤ࢮh'oర్ అగోప క7 ప్మkద శ్వర ప్మనేక ర్j
అగోప కm ఘ్నోప శాంతయే।।١끤ࢮh'oర్మిద ర్Vప్ మ>ప్స హార్ తా స్తుత వక
ప్సామాం పాతు సరస్వతి।। ద దేవతావ శివయు వామహస్తమున్hC:\Userk తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదసామాం పాతు సరస్వతి।। 2న ర్క్షంHfranklingot సర్ దేవతా ।।

ద స ప్ నేక శ్వర ప్మ>నకN ప్ర్# డబÐ వCమ> ద గ
ర్నిశంుੴX"org.o మస3 ద హనPమ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\š›నతా స్తుతయు వామహస్తమున్hC:\User వŽక్లాWదర్
శ్వర ప్యు వామహస్తమున్hC:\Userనేక9యు వామహస్తమున్hC:\User• ప్ఠేన్నిత్యంmని తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద) ద స ప్

తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదస)నశ్వర ప్)త ।।

స మ గళÒలును మెల్లని చూపుల మN ఒంటరిగా పూజ టాయు మరణం సుగ్రర్నిశంుੴX"org.o7గోప క ప్¢జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపులును మెల్లని చూపుల మN చాణూర మర్దనంr䄃`యు వామహస్తమున్hC:\User>నప్CడJ మ> ద గోప క
భర్Žస త

చాణూర మర్దనంr䄃`సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שe

మనసామాం పాతు సరస్వతి।।

నమస3ర్నిశంుੴX"org.o7 చనిదేవతా

ఫలితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదమ>

కలును మెల్లని చూపుల మNగద .
నమ•క్లా తా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\User భర్నిశంుੴX"org.omÕచ శ్వర ప్ర్శ్వర ప్¡ దస ర్Vపిణి`%	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
నమ• శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic తా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\Userదేవతా తా స్తుత యు వామహస్తమున్hC:\User సర్ దేవతావామహస్తమున్hC:\Users\IBM\ శ్వర ప్pయు వామహస్తమున్hC:\Userkయు వామహస్తమున్hC:\Userచ।।

క్లా ర్నిశంుੴX"org.o )ర్నిశంుੴX"org.o7jయేత్సర్వ విఘ్నోప శZ[ వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\šడలును మెల్లని చూపుల మNనప్CడJ క్లా ర్)జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\Userమ>నకN
యు వామహస్తమున్hC:\Userశి¸వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\Çనేక మర్Vప్రార్థనn భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ ‹) యు వామహస్తమున్hC:\Userkదేవతావీ సర్ మ గళాముఖీ భగవతీ చిr
తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదయోస, స2ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద • సామాం పాతు సరస్వతి।।
లును మెల్లని చూపుల మkభసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।¾◔שష్యామి సిద్ధిర్భ

జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\Userసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।¾◔שష్యామి సిద్ధిర్భ

సర్ తా స్తుతBజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్hC:\Userమ గళ

కNతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।¾◔שష్యామి సిద్ధిర్భ

ప్ర్నిశంుੴX"org.o భవ

యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ష్యామి సిద్ధిర్భ మి దేవతాwవర్సామాం పాతు సరస్వతి।। )మ్రోయు గజ హŽదయు వామహస్తమున్hC:\Userసామాం పాతు సరస్వతి।।™ జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక ర్•న।।
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భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ Áజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునమ>నకN మ> ద గోప క
అహ వామహస్తమున్hC:\Users\IBM\š›శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic నర్నిశంుੴX"org.o” భ†తా స్తుత

ప్రార్థనn ణాధిప నీకు మ్రొక్కfనేక

దేవతాహమkశిpతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద•

ప్రార్థనn ణాధిప నీకు మ్రొక్క ప్రార్థనn న సమkయు వామహస్తమున్hC:\User>క• ప్చాణూర మర్దనంr䄃` మ)న

చతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ర్నిశంుੴX"org.o7 ధ ।।

బహా2ర్•ణాధిప నీకు మ్రొక్క బహ2హవి• బహా2గోప క¦ బహ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క హŒతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద
బహే।।X"org.openoffice.OfficeÖ×2వతా స్తుతన గ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదవ) బహ2కర్2 సమkధ్యాయేత్సర్వ వaనేక ।।
అన ప్¢ర్నిశంుੴX"org.om సదేవతా ప్¢ర్నిశంుੴX"org.om శ్వర ప్ కర్ ప్రార్థనn ణాధిప నీకు మ్రొక్క వలును మెల్లని చూపుల మభాషణంp+	పశ్చాద్రావణ Ø
జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1‚నవామహస్తమున్hC:\Users\IBM\š›ర్నిశంుੴX"org.o గ) సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שeధ)ర్j బ్దిపోత١P.uno:Spక్షి పద్మకేసర వర్ణ¿ దేవతాహే।।X"org.openoffice.OfficeÃచ ప్రార్థనn ర్ తీ।।

భాషణంp+	పశ్చాద్రావణ Áజం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక న తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకదర్మ>
అగస° కN భకర్ చ శ్వర ప్మ) చ బడబ‹నలును మెల్లని చూపుల మ
ఆహార్ప్ర్నిశంుੴX"org.o7ణాధిప నీకు మ్రొక్క మkర్j స2ర్నిశంుੴX"org.o మిచ వŽక్లాWదర్మ్।।

లును మెల్లని చూపుల మ„క కలును మెల్లని చూపుల మk)ణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>క్లాRర్కN భగవతా స్తుత ÙÚర్jన
స సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।◔שe ప్జం్।।p+	తుండమునేకదంతమును తోరపు1భ)• ప్ర్నిశంుੴX"org.o7ప్రార్థనn లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్hC:\User తా స్తుత

నేక )యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+న మkర్నిశంుੴX"org.om’ణాధిప నీకు మ్రొక్క

మహే।।X"org.openoffice.OfficeÃ మహే।।X"org.openoffice.Officeœశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic • గోప క”బ‹హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్కÀభ)• శుభమస

నితుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద) లును మెల్లని చూపుల మ„క్లా స,మసామాం పాతు సరస్వతి।। స ,ఖినేక¤భవ తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ।।
క్లా లును మెల్లని చూపుల మÅ వర్´తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద ప్ర్Eన)• ప్Žధ్యాయేత్సర్వ వaవీ సస) శాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic లినీ
దేవతాశాంతయే।।١끤ࢮh'org.openoffic—యు వామహస్తమున్hC:\User క్షి పద్మకేసర వర్ణÜభర్హే।।X"org.openoffice.OfficeÃతుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద• బ‹హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క స, తుర్భుజం్।।p+	తుండమునేకద నిర్$యు వామహస్తమున్hC:\Userk•।।
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స కటనాశన  శన గణేశ స్తోత్రశ స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆Hముle楅⸀楅푀楆Hcop
నాశన  రద ఉవాచ( చ
ప్ణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop శిరస్తోత్రముle楅⸀ దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినా గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#ప్$త్రముle楅⸀楅푀楆H వినాశన  యకమ
భక్త *చస స+రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcop/య 0 క్త ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ర1 సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3ద4యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6
ప్థముle楅⸀楅푀楆Hcop వం గౌరీపుత్రం వినాక8త్రముle楅⸀楅푀楆H9 డం చ ఏకదన్తం ద్వ చ ఏకదన దేవం గౌరీపుత్రం <=తీయకమ
త్రముle楅⸀楅푀楆H?తీయ క?ష్ణ పింగాక్A పింగాక్షం గజవక్3 గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 క్షం గజవక్త్రం చతుర్ గజవం గౌరీపుత్రం వినాకE చత్రముle楅⸀楅푀楆H9ర1కమ
లం బోదరH దర ప్ చముle楅⸀楅푀楆Hcop చ ష్ణ పింగాక్ష్ణ పింగాక్I వికటమేవ చion`�朿m.�朿�Kవం గౌరీపుత్రం వినా చ
సప్ముle楅⸀楅푀楆Hcop విఘ్నరాజం చ ధ.రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్Nముle楅⸀楅푀楆HcopOవం గౌరీపుత్రం వినారA త్రముle楅⸀楅푀楆Hథాష్టమమ్p-	భక్త్యాచ ష్ణ పింగాక్Qముle楅⸀楅푀楆Hcopమ
నవం గౌరీపుత్రం వినాముle楅⸀楅푀楆Hcop భాలచన్దSలంచనTU చ దశముle楅⸀楅푀楆Hcop త్రముle楅⸀楅푀楆H9 వినాశన  యకమ
ఏక్త దశ గణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం  దేవం గౌరీపుత్రం  =దశ త్రముle楅⸀楅푀楆H9 గజWననమ
దేవం గౌరీపుత్రం  =దశైతాని YZతాని నామా న్నిత్యమాయుః కామార నాశన  ముle楅⸀楅푀楆Hcop/న్నిత్యమాయుః కామార తిం ద్వాదశం సన4* య0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న.ర0
న చ విఘ్నరాజం చ ధ.భయ త్రముle楅⸀楅푀楆Hస సర=సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4కర ప్భాలచన్ద]
విదేవం గౌరీపుత్రం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#1 లంభతాని నామా విదేవం గౌరీపుత్రం 

ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్నాశన  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#1 లంభతాని నామా ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్నమ

ప్$తాని నామా రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#1 లంభతాని నామా ప్$తాని నామా నాశన ^+క్షార్థీ లభతే గతిమ్`రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#1 లంభతాని నామా గతిం ద్వాదశం మ
జపింగాక్షం గజవక్aదbణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం  స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H ష్ణ పింగాక్డ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్భిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 +సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reef0 ఫలం లంభాలచన్దhత
స వం గౌరీపుత్రం వినాత్రముle楅⸀楅푀楆Hjరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 చ లంభతాని నామా నాశన  త్రముle楅⸀楅푀楆H స శయ0
అష్టaQభాలచన్ద] బోదరSహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ణేశ స్తోత్రభ శn లిఖితాని నామా = య0 సముle楅⸀楅푀楆Hcopరqయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6త
త్రముle楅⸀楅푀楆Hస విదేవం గౌరీపుత్రం  భవాచ(rత్రముle楅⸀楅푀楆Hjరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 = గణేశ స్తోత్రశస ప్స్తోత్రముle楅⸀ దత్రముle楅⸀楅푀楆H0
ఇతిం ద్వాదశం  శ్రీ 8 నాశన  రద ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్ర
స కట నాశన  శన గణేశ స్తోత్రశ స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H స ప్uరAమ
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దేవం గౌరీపుత్రం  =దశజv తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wx గ స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H
స్తోత్రముle楅⸀yరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ష్టaQU స్తోత్రముle楅⸀ ముle楅⸀楅푀楆Hcopనాశన  ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ చ శ్రీ 8శైతాని YZలంzముle楅⸀楅푀楆Hcopలిxఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు/ర|}న
ఉజ}యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనాశన 
ప్జ=లం/

ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాక్త లం మోంకారమమలేశ్వరం।।` క్త రముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopలంzశ=ర
వాచ(€fద నాశన  ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ చ ఢాకిన్యాం భీమశంకరంp క్త‚నాశన 

భీముle楅⸀楅푀楆Hcopశ కర

సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaత్రముle楅⸀楅푀楆H9 బోదర ధేతు రామేత్రముle楅⸀楅푀楆H9 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 మేవ చion`�朿m.�朿�Kశ నాశన  గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘,శ దేవం గౌరీపుత్రం  ర|క్త వం గౌరీపుత్రం వినానాశన r
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రస్తోత్రముle楅⸀

త్రముle楅⸀楅푀楆H9 విశైతాని …=శ త్రముle楅⸀楅푀楆H* బోదరక గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘!త్రముle楅⸀楅푀楆Hమీత్రముle楅⸀楅푀楆Hట‡

హి‰ముle楅⸀楅푀楆Hcop/లంయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6త్రముle楅⸀楅푀楆H9 క్త,దేవం గౌరీపుత్రం  ర ఘ్నరాజం చ ధ?శైతాని …+శ చవిశైతాని  లంక్త,
ఏతాని నామా న్నిత్యమాయుః కామారజv తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wx గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 న్నిత్యమాయుః కామార స్తోత్రముle楅⸀ య ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆H0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న.ర0
సప్జన+క?త్రముle楅⸀楅푀楆H ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ స+రణేశ స్తోత్రన వినశ తిం ద్వాదశం ।।

శ్రీ 8 లి గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 ష్ణ పింగాక్Qకమ
బోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ముle楅⸀楅푀楆Hcop రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w స‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
న్నిత్యమాయుః కామారర+లం భాలచన్దSసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3త్రముle楅⸀楅푀楆H శైతాని Œభిత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
జన+జ ద‹0ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు వినాశన  శక లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాముle楅⸀楅푀楆Hcop న్నిత్యమాయుః కామార ప్వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
క్త ముle楅⸀楅푀楆Hcopదహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన కర|ణేశ స్తోత్ర కర లి గమ
రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాణేశ స్తోత్ర దర• వినాశన  శక లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
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సర=స‹గ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ స‹లంzపింగాక్షం గజవక్3త్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
బోదర దేవం గౌరీపుత్రం <4 వివం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w4త్రముle楅⸀楅푀楆H క్త రణేశ స్తోత్ర లి గమ
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3ద4 స‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 స‹ర వం గౌరీపుత్రం వినా దేవం గౌరీపుత్రం <త్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
కనకముle楅⸀楅푀楆Hcopహాముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర‘ భ’ష్ట3త్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
ఫణేశ స్తోత్ర‘ప్తిం ద్వాదశం  వాచ(rష్ట3Qత్రముle楅⸀楅푀楆H శైతాని Œభిత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
దక్షం గజవక్త్రం చతుర్స‹యజ“ వినాశన  శన లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
క” క”ముle楅⸀楅푀楆Hcop చ దన లంzపింగాక్షం గజవక్3త్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
ప్ కజ హార స‹శైతాని Œభిత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
స చిత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ వినాశన  శన లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాగణేశ స్తోత్ర రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆H సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaవిత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
భాలచన్దSవాచ(€f ర–క్త‚భి రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,వం గౌరీపుత్రం వినాచ లి గమ
దేవం గౌరీపుత్రం <నకరక్త—ట˜ ప్భాలచన్దSకర లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
అష్ణ పింగాక్Qదళోపరివేšప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wవాచ(rష్ట3Qత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
సర= సముle楅⸀楅푀楆Hcop ద–వం గౌరీపుత్రం వినా క్త రణేశ స్తోత్ర లి గమ
అష్ణ పింగాక్Q దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wద వినాశన  శన లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
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స‹రగ ర| స‹రవం గౌరీపుత్రం వినార ప్uజిత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
స‹రవం గౌరీపుత్రం వినాన ప్$ష్ణ పింగాక్q సదేవం గౌరీపుత్రం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆H లి గమ
ప్రముle楅⸀楅푀楆Hcopప్ర ప్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/త్రముle楅⸀楅푀楆H+క లి గమ
త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినా లి గమ
లి గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 ష్ణ పింగాక్Qక మిద ప్$ణేశ స్తోత్ర

య0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe, చిœవం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే•

శివం గౌరీపుత్రం వినాలంžక ముle楅⸀楅푀楆Hcopవాచ( ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 .తిం ద్వాదశం  శివాచ(rన సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి మోంకారమమలేశ్వరం।।`దతాని నామా
ఇతిం ద్వాదశం  లి గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 ష్ణ పింగాక్Qక స ప్uరAమ

శ్రీ 8క్త లంభాలచన్దŸfరవాచ( ష్ణ పింగాక్Qక
దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaవం గౌరీపుత్రం వినా ముle楅⸀楅푀楆Hcop/నప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినానాశన  ఘ్రి పంకజం।।`⪠旒⪈‰O ప్ కజ
వాచ( ళయజ“సNత్రముle楅⸀楅푀楆H మి ద‹శైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 కరమ
నాశన  రదేవం గౌరీపుత్రం  దేవం గౌరీపుత్రం <యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘w బోదర? ద వం గౌరీపుత్రం వినా దేవం గౌరీపుత్రం <త్రముle楅⸀楅푀楆H దేవం గౌరీపుత్రం <గ బోదరర
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
భాలచన్దSన‹క్త—ట˜ భాలచన్దSస=ర భవాచ( బ్ధి తారకం పరం`4 తాని నామా రక ప్ర
నీలంక ఠ మీపింగాక్షం గజవక్3jతాని నామా ర1దేవం గౌరీపుత్రం  యక తిం ద్వాదశం లంžచనమ
క్త లంక్త లం ముle楅⸀楅푀楆Hcop బోదర జWక్షం గజవక్త్రం చతుర్ ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్షం గజవక్త్రం చతుర్శూలం ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్షం గజవక్త్రం చతుర్ర
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
శూలంట క ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శ ద డం చ ఏకదన్తం ద్వప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్ర‘ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/దేవం గౌరీపుత్రం <క్త రణేశ స్తోత్ర
శైతాని  ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్త య ముle楅⸀楅푀楆Hcop/దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినా ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్షం గజవక్త్రం చతుర్ర న్నిత్యమాయుః కామారరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcopయమ
భీముle楅⸀楅푀楆Hcop విక8ముle楅⸀楅푀楆Hcop ప్భ

విచిత్రముle楅⸀楅푀楆H తాని నామా డం చ ఏకదన్తం ద్వవం గౌరీపుత్రం వినా పింగాక్షం గజవక్3య
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క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
భ క్త‚ ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ దేవం గౌరీపుత్రం  యక ప్శస చారు విగ్రహంh(	జ్ ర| విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి
భక వం గౌరీపుత్రం వినాత్రముle楅⸀楅푀楆Hjలం సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re31ర సముle楅⸀楅푀楆Hcopస లంžక న్నిత్యమాయుః కామారగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
న్నిత్యమాయుః కామారక=ణేశ స్తోత్రన+నాశన ^జ“ హి¨ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్త‚ క్త‚ణేశ స్తోత్ర©లంసత్రముle楅⸀楅푀楆Hªట˜
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ర+ సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaత్రముle楅⸀楅푀楆H9 ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంక త్రముle楅⸀楅푀楆H=ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ర+ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/రb నాశన  శక
కర+ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శమోంకారమమలేశ్వరం।।`చక స‹శర+ దేవం గౌరీపుత్రం  యక విభ మ
స=రA వం గౌరీపుత్రం వినారA క్త,శప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శ శైతాని Œభితాని నామా గ ముle楅⸀楅푀楆Hcop డం చ ఏకదన్తం ద్వలం
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
రత్రముle楅⸀楅푀楆H.ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ద‹క్త ప్భాలచన్దSభిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcop ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 దయ గ+క
న్నిత్యమాయుః కామారత్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం <=తీయ మిష్ణ పింగాక్Q దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినాత్రముle楅⸀楅푀楆H న్నిత్యమాయుః కామారర జనమ
ముle楅⸀楅푀楆Hcop?త్రముle楅⸀楅푀楆H9 దర¬నాశన  శన కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ళ ద ష్ణ పింగాక్QU భీష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్ర
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
అటQహాస భిన. ప్ద+జW డం చ ఏకదన్తం ద్వక్త—శ స త్రముle楅⸀楅푀楆Hతిం ద్వాదశం 
ద?ష్ట3Q ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆H నష్ణ పింగాక్Q ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్జWలం ముle楅⸀楅푀楆Hcop గ8నాశన  శనమ
అష్ణ పింగాక్Q సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 దేవం గౌరీపుత్రం  యక కప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంముle楅⸀楅푀楆Hcop/లిక్త ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ర
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
భ’త్రముle楅⸀楅푀楆Hస ఘ్నరాజం చ ధనాశన  యక విశైతాని  లం క్త-రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w దేవం గౌరీపుత్రం  యక
క్త శివాచ( సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 లంžకప్$ణేశ స్తోత్ర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్శైతాని Œధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్క విభ మ
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నీతిం ద్వాదశం ముle楅⸀楅푀楆Hcop/రb క్త—విద ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 త్రముle楅⸀楅푀楆Hన జగత్రముle楅⸀楅푀楆H•Žభ
క్త శిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామే<నాశన  థ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా భజ,
క్త లంభాలచన్దŸfరవాచ( ష్ణ పింగాక్Qక ప్ఠ తిం ద్వాదశం  యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopనాశన ^హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర
జW“నముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ స్తోత్రముle楅⸀ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్న విచిత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్$ణేశ స్తోత్ర వం గౌరీపుత్రం వినార4నమ
శైతాని Œక మోంకారమమలేశ్వరం।।`హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి దేవం గౌరీపుత్రం «fన లంžభ క్త—ప్ తాని నామా ప్ నాశన  శన
తాని నామాప్య/ తిం ద్వాదశం  క్త లంభాలచన్దŸfరవాచ( ఘ్రి పంకజం।।`⪠旒⪈‰O సన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే< ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹వం గౌరీపుత్రం వినామ
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రస్తోత్రముle楅⸀

భాలచన్దŸfరవాచ( ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు

స స్తోత్రముle楅⸀ ర భయనాశన  శనమ

ప్uర= జన+ క?త్రముle楅⸀楅푀楆H ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ స+రణేశ స్తోత్రన వినశ తిం ద్వాదశం 

శ్రీ 8 విశ=నాశన  థాష్టమమ్p-	భక్త్యాచ ష్ణ పింగాక్Qక
గ గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 త్రముle楅⸀楅푀楆Hర గ కముle楅⸀楅푀楆Hcopనీయ జటSకలం/ప్
గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారర త్రముle楅⸀楅푀楆Hర విభ’ష్ట3త్రముle楅⸀楅푀楆H వాచ( ముle楅⸀楅푀楆Hcopభాలచన్దSగమ
నాశన  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 యణేశ స్తోత్ర పింగాక్షం గజవక్3య ముle楅⸀楅푀楆Hcopన గముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం  ప్హార
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
వాచ( చారు విగ్రహంh(	జ్ ముle楅⸀楅푀楆Hcopగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘¯చర ముle楅⸀楅푀楆Hcopమేవ చion`�朿m.�朿�Kయగ ణేశ స్తోత్ర స=ర°ప్
వాచ( గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘#శ విష్ణ పింగాక్9A స‹ర సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaవిత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ద పింగాక్షం గజవక్®ఠమ
వాచ( మేవ చion`�朿m.�朿�Kన విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర కళత్రముle楅⸀楅푀楆Hవం గౌరీపుత్రం వినా త్రముle楅⸀楅푀楆H
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
భ’తాని నామా ధేతు రామే<ప్ భ జగభ’ష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్ర భ’ష్ట3తాని నామా గ
వాచ( ఘ్నరాజం చ ధ/Oజినాశన  బోదరరధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ర జట˜లం తిం ద్వాదశం నాశన rత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
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ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శైతాని  క”శైతాని  భయ వం గౌరీపుత్రం వినారప్ద శూలంప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్ర‘
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
శ్రీ తాని నామా శు శైతాని Œభిత్రముle楅⸀楅푀楆H క్త‚రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#ట విరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జముle楅⸀楅푀楆Hcop/న
ఫా లంzక్షం గజవక్త్రం చతుర్ణేశ స్తోత్ర నలం విశైతాని Œష్ట3త్రముle楅⸀楅푀楆H ప్ చబోదరSణేశ స్తోత్రమ
నాశన  గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 ధేతు రామే<ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 రచిత్రముle楅⸀楅푀楆H భాలచన్దSస‹ర కరA ప్uర
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
ప్ చారు విగ్రహంh(	జ్ నన ద‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wత్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopత్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopత్రముle楅⸀楅푀楆H గజWనాశన 
నాశన  గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 త్రముle楅⸀楅푀楆Hక దన‹జ ప్$ గవం గౌరీపుత్రం వినా ప్న.గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 నాశన  మ
దేవం గౌరీపుత్రం  వాచ( నలం ముle楅⸀楅푀楆Hcopరణేశ స్తోత్ర శైతాని Œక జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 టవీనాశన 
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
తాని నామాజvముle楅⸀楅푀楆Hcopయ సకలం న్నిత్యమాయుః కామారష్ణ పింగాక్ªలం ముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం <=తీయ
ఆన దక ద ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జిత్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్మేవ చion`�朿m.�朿�Kయమ
నాశన  నాశన  త్రముle楅⸀楅푀楆H+క సగ ణేశ స్తోత్ర న్నిత్యమాయుః కామారర|bణేశ స్తోత్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినా
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం µ ష్ణ పింగాక్ రహి‰త్రముle楅⸀楅푀楆H స‹గ ణేశ స్తోత్ర న‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గ
వాచ(€fరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గ శైతాని  తిం ద్వాదశం న్నిత్యమాయుః కామారలంయ గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wజW సహాయమ
ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹ర ధేతు రామే«fర న్నిత్యమాయుః కామారలంయ గరళోపరివే¶భిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcop
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
ఆశైతాని 

విహాయ ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?త్రముle楅⸀楅푀楆H ప్రస న్నిత్యమాయుః కామార దేవం గౌరీపుత్రం 
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ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 పింగాక్షం గజవక్a రతిం ద్వాదశం  చ విన్నిత్యమాయుః కామారవాచ( ర ముle楅⸀楅푀楆Hcopనసjముle楅⸀楅푀楆Hcop/ధేతు రామే•
ఆధేతు రామే ర హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?త్రముle楅⸀楅푀楆Hªముle楅⸀楅푀楆Hcopలం ముle楅⸀楅푀楆Hcopధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ గత్రముle楅⸀楅푀楆H స‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,శ
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం  భజ విశ=నాశన  థమ
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తాని నామా0 ప్రమేవ చion`�朿m.�朿�Kశ=రస
వాచ( ఘ్రోక్Oక ముle楅⸀楅푀楆Hcopష్ణ పింగాక్Qక మిద ప్ఠతాని నామా ముle楅⸀楅푀楆Hcopన‹ష్ణ పింగాక్ 0
విదేవం గౌరీపుత్రం  శి¸¹య విప్$లం స్తోత్రముle楅⸀yఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు ముle楅⸀楅푀楆Hcopన త్రముle楅⸀楅푀楆H క్త-రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w
స ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ దేవం గౌరీపుత్రం హ్మణేభ్యశ్చ లిఖివిలంయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 లంభతాని నామా చ మోంకారమమలేశ్వరం।।`క్షం గజవక్త్రం చతుర్మ
విశ=నాశన  ధేతు రామే ష్ణ పింగాక్Qక మిద య0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,త శివం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే•
శివం గౌరీపుత్రం వినాలంžక ముle楅⸀楅푀楆Hcopవాచ( ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 .తిం ద్వాదశం  శివాచ(rన సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి మోంకారమమలేశ్వరం।।`దతాని నామా

శ్రీ 8 చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతురీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ష్ణ పింగాక్Qకమ
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 హి‰ముle楅⸀楅푀楆Hcop/మ.
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర రక్షం గజవక్త్రం చతుర్ముle楅⸀楅푀楆Hcop/మ
రత్రముle楅⸀楅푀楆H. స్తోత్రముle楅⸀ న‹శరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 సన రజతాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం <శ? గ న్నిత్యమాయుః కామారక్త,త్రముle楅⸀楅푀楆Hన
శి జినీక?త్రముle楅⸀楅푀楆H ప్న.గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘,శ=ర ముle楅⸀楅푀楆Hcopచ‹ తాని నామా నలంస్తోత్రముle楅⸀ యకమ
క్షార్థీ లభతే గతిమ్ºప్దగ4ప్$రత్రముle楅⸀楅푀楆Hయ తిం ద్వాదశం దేవం గౌరీపుత్రం <శైతాని  లంయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi»¼ రభివం గౌరీపుత్రం వినా దేవం గౌరీపుత్రం <త్రముle楅⸀楅푀楆H
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
ప్ చ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 దప్ప్$ష్ణ పింగాక్q గ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ ప్దేవం గౌరీపుత్రం  బోదర జద=య శైతాని Œభిత్రముle楅⸀楅푀楆H
ఫా లంలంžచన జWత్రముle楅⸀楅푀楆Hప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాక దగ4ముle楅⸀楅푀楆Hcopన+ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
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భస+దేవం గౌరీపుత్రం <గ4కళోపరివే½బోదరర భవం గౌరీపుత్రం వినానాశన  శన భవం గౌరీపుత్రం వినా ముle楅⸀楅푀楆Hcopవం గౌరీపుత్రం వినా య
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
ముle楅⸀楅푀楆Hcopత్రముle楅⸀楅푀楆Hవాచ( రణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcop ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు చర+ క?తాని నామా¾త్రముle楅⸀楅푀楆Hరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#యముle楅⸀楅푀楆Hcopనాశన ^హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర
ప్ కజWసన ప్ద+లంžచన ప్uజితాని నామా ఘ్రి పంకజం।।`⪠旒⪈‰Oసరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹త్రముle楅⸀楅푀楆Hర గ శ్రీ కర సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3క శుభ జటSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ర
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
యక్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జసఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు భగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 క్షం గజవక్త్రం చతుర్హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర భ జ గవిభ’ష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్ర
శైతాని YZలంరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జస‹తాని నామా ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ª?త్రముle楅⸀楅푀楆H చారు విగ్రహంh(	జ్ ర|వాచ( ముle楅⸀楅푀楆Hcopకళోపరివే½బోదరరమ
క్షార్థీ లభతే గతిమ్,=ళనీలంగళ ప్రశ=థధేతు రామే రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcop?గధేతు రామే రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
క” డం చ ఏకదన్తం ద్వలీక?త్రముle楅⸀楅푀楆H క” డం చ ఏకదన్తం ద్వలంzశ=ర క” డం చ ఏకదన్తం ద్వలం వం గౌరీపుత్రం వినా?ష్ణ పింగాక్వాచ( హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన
నాశన  రదేవం గౌరీపుత్రం  దేవం గౌరీపుత్రం < ముle楅⸀楅푀楆Hcop నీశ=రస‹త్రముle楅⸀楅푀楆H వాచ(€fభవం గౌరీపుత్రం వినా భ వం గౌరీపుత్రం వినానాశన rశ=రమ
అ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్క్త త్రముle楅⸀楅푀楆Hక ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శి8తాని నామా ముle楅⸀楅푀楆Hcopర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 దప్ శముle楅⸀楅푀楆Hcopనాశన  త్రముle楅⸀楅푀楆Hక
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
భాలచన్దhష్ణ పింగాక్జ భవం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wణేశ స్తోత్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcopఖిలం/ప్దేవం గౌరీపుత్రం  ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్హారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర
దక్షం గజవక్త్రం చతుర్యజ“ వినాశన  శన తిం ద్వాదశం గ ణేశ స్తోత్ర త్రముle楅⸀楅푀楆H+క తిం ద్వాదశం విలంžచనమ
భ క్త‚ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ ఫలంప్ద సకలం/ఘ్నరాజం చ ధస ఘ్నరాజం చ ధ న్నిత్యమాయుః కామారబోదరరÀణేశ స్తోత్ర
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
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భకవం గౌరీపుత్రం వినాత్రముle楅⸀楅푀楆Hjలం ముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆H న్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే<ముle楅⸀楅푀楆Hcopక్షం గజవక్త్రం చతుర్య హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wద బోదరర
సర=భ’త్రముle楅⸀楅푀楆Hప్తిం ద్వాదశం  ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 త్రముle楅⸀楅푀楆Hqర ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్మేవ చion`�朿m.�朿�Kయ ముle楅⸀楅푀楆Hcopన‹త్రముle楅⸀楅푀楆Hముle楅⸀楅푀楆Hcopమ
స్తోత్రముle楅⸀ ముle楅⸀楅푀楆Hcopవాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wన భ’ హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁతాని నామా శన స్తోత్రముle楅⸀ ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 న్నిత్యమాయుః కామారఖిలం/క?తిం ద్వాదశం 
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
విశ=స?ష్ట3Q విధేతు రామే యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiన ప్$నరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,వం గౌరీపుత్రం వినా ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంనత్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆Hqర
స హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopపింగాక్షం గజవక్3 ప్ప్ చ ముle楅⸀楅푀楆Hcopశైతాని …ష్ణ పింగాక్లంžక న్నిత్యమాయుః కామారవాచ( సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3న
క్త-8డం చ ఏకదన్తం ద్వయ త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w.శ గణేశ స్తోత్రనాశన  థయ’థసముle楅⸀楅푀楆Hcopన్నిత్యమాయుః కామార=త్రముle楅⸀楅푀楆H
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ముle楅⸀楅푀楆Hcop/శ8యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్ణ పింగాక్ తిం ద్వాదశం  వాచ(€f యముle楅⸀楅푀楆Hcop:
ముle楅⸀楅푀楆Hcop?త్రముle楅⸀楅푀楆H9 భీత్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcop?క డం చ ఏకదన్తం ద్వÂసNన‹ క?త్రముle楅⸀楅푀楆H సవం గౌరీపుత్రం వినా శివం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే•
యత్రముle楅⸀楅푀楆H క”త్రముle楅⸀楅푀楆H చ య: ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న. హి‰ త్రముle楅⸀楅푀楆Hస ముle楅⸀楅푀楆Hcop?త్రముle楅⸀楅푀楆H9 భయ భవాచ(rత
ప్uరAముle楅⸀楅푀楆Hcop/య రరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯గతాని నామా ముle楅⸀楅푀楆Hcopఖి లం/ర1 స ప్ద ముle楅⸀楅푀楆Hcop/దర
చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర ఏవం గౌరీపుత్రం వినా త్రముle楅⸀楅푀楆Hస దదేవం గౌరీపుత్రం  త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ ముle楅⸀楅푀楆Hcopయత్రముle楅⸀楅푀楆H.త్రముle楅⸀楅푀楆H:
ఇతిం ద్వాదశం  శ్రీ 8 ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ఘ్నరాజం చ ధముle楅⸀楅푀楆Hcop/హాతాని నామా+ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/రª డేయకృతం X"	శ్రీమతయక?త్రముle楅⸀楅푀楆H
శ్రీ 8 చ దశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతురీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ష్ణ పింగాక్Qక స ప్uరAమ

శ్రీ 8 బ్ధి తారకం పరం`లం/=ష్ణ పింగాక్Qక
తిం ద్వాదశం దళ తిం ద్వాదశం గ ణేశ స్తోత్ర క్త ర , తిం ద్వాదశం నాశన rత్రముle楅⸀楅푀楆H చ తిం ద్వాదశం య/య ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్మ
తిం ద్వాదశం జన+ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్స హార ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
తిం ద్వాదశం శైతాని  ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుÆÇరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wÈలం=ప్తాని నామా«fశ
É n అచిœదేవం గౌరీపుత్రం «f0É క్త—ముle楅⸀楅푀楆HcopలంÊfశు¬భాలచన్దŸf0
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త్రముle楅⸀楅푀楆Hవం గౌరీపుత్రం వినాప్uజW కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wష్యామి ఏకబిల్ మి ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
దర¬న బ్ధి తారకం పరం`లం=వం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్స సqర¬న ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్నాశన  శనమ
అఘ్రోక్ర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్స హార ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
స్తోత్రముle楅⸀ లంగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘8 మేవ చion`�朿m.�朿�Kష్ణ పింగాక్9 విపింగాక్షం గజవక్aష్ణ పింగాక్9 త్రముle楅⸀楅푀楆HటSక్త, వం గౌరీపుత్రం వినానకÌప్యో0
యజ“క్త—ట˜ సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస్తోత్రముle楅⸀ ణేశ స్తోత్ర

ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ

ద త్రముle楅⸀楅푀楆Hక్త—ట˜ సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaష్ణ పింగాక్9 అశ=మేవ చion`�朿m.�朿�Kథ శతాని నామా న్నిత్యమాయుః కామారచ
క్త—ట˜కనాశన  ప్దేవం గౌరీపుత్రం  నాశన rన ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
ఏక చ బ్ధి తారకం పరం`లం=ప్తాని నామా«fశ
É n క్త—ట˜యజ“ ఫలం లంభాలచన్దhత
ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాదేవం గౌరీపుత్రం వాచ(€fశn ప్uజWర4 ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
క్త శ్రీ  క్షార్థీ లభతే గతిమ్,త్రముle楅⸀楅푀楆H న్నిత్యమాయుః కామారవాచ( స చ క్త లంభాలచన్దŸfరవం గౌరీపుత్రం వినా దర¬నమ
గయ/ప్య/గ మేవ చion`�朿m.�朿�K ద?ష్యామి ఏకబిల్ QÍ ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ
ఉముle楅⸀楅푀楆Hcopయ/ సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిదేవం గౌరీపుత్రం వాచ(rశ వాచ( హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన న దేవం గౌరీపుత్రం <శ కరమ
ముle楅⸀楅푀楆Hcop చ తాని నామా సర=ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 పింగాక్షం గజవక్aభాలచన్ద] ఏకబ్ధి తారకం పరం`లం= శివాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wqత్రముle楅⸀楅푀楆Hమ

లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H
శ్రీ 8ముle楅⸀楅푀楆Hcopత్రముle楅⸀楅푀楆Hq యోన్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే< న్నిత్యమాయుః కామారక్త,త్రముle楅⸀楅푀楆Hన! చక8ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్ర
భాలచన్ద]గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘# ద భాలచన్ద]గముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర‘ రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జిత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్$ణేశ స్తోత్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcop’రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘#శ శైతాని  శ=త్రముle楅⸀楅푀楆H శరణేశ స్తోత్ర భవాచ( బ్ధి తారకం పరం`Tప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆H
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
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బోదరహి¨+ ద ర|ద ముle楅⸀楅푀楆Hcopర|దరª క్త‚రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#టక్త—ట˜
స ఘ్నరాజం చ ధట˜Q తాని నామా ఘ్రి పంకజం।।`⪠旒⪈‰Oకముle楅⸀楅푀楆Hcopలం/ముle楅⸀楅푀楆Hcopలం క్త తిం ద్వాదశం  క్త త్రముle楅⸀楅푀楆H
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ లంసత్రముle楅⸀楅푀楆H9ªచ సరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి స
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ రదేవం గౌరీపుత్రం  వం గౌరీపుత్రం వినాదహ్మణేభ్యశ్చ లిఖినాశన  క”లం భీకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯ర|
జW=లం/వం గౌరీపుత్రం వినాలీభి రతిం ద్వాదశం దగ4త్రముle楅⸀楅푀楆HనNర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస
త్రముle楅⸀楅푀楆H=తాని నామా qదప్ద+సరసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re® శరణేశ స్తోత్ర గత్రముle楅⸀楅푀楆Hస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ రజWలంప్తిం ద్వాదశం త్రముle楅⸀楅푀楆Hస జగన్నిత్యమాయుః కామార.వాచ( స
సరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,= దేవం గౌరీపుత్రం <య/ర1 బోదరడేయకృతం X"	శ్రీమతºశైతాని  గ8ఝష్యామి ఏకబిల్ ప్ముle楅⸀楅푀楆Hcopన
ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆HÑ డేయకృతం X"	శ్రీమతºత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్చ‹రతాని నామా టక ముle楅⸀楅푀楆Hcopసకస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ రకÌప్ ముle楅⸀楅푀楆Hcopతిం ద్వాదశం ఘ్రోక్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcopగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ ముle楅⸀楅푀楆Hcop’లం
స ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ ద‹0ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుశత్రముle楅⸀楅푀楆H సరqసముle楅⸀楅푀楆Hcop/క”లంస
దేవం గౌరీపుత్రం Òనస దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినా క?ప్య/ ప్ద ముle楅⸀楅푀楆Hcop/గత్రముle楅⸀楅푀楆Hస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ ర భీకర కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# దక రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 భిఘ్నరాజం చ ధ/త్రముle楅⸀楅푀楆H
న్నిత్యమాయుః కామారష్ట®qడం చ ఏకదన్తం ద్వ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/న వం గౌరీపుత్రం వినాప్$ష్ణ పింగాక్సjకలం/రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w నాశన  శ
ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్రప్య/ణేశ స్తోత్ర భవం గౌరీపుత్రం వినాభీతిం ద్వాదశం  సముle楅⸀楅푀楆Hcop/క”లంస
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లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ ర సరq విష్ణ పింగాక్దగT ముle楅⸀楅푀楆Hcopహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ గ8 తీవం గౌరీపుత్రం వినా
ద ష్యామి ఏకబిల్ QUగ8క్త—ట˜ ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wదష్ణ పింగాక్Q వినష్ణ పింగాక్Q ముle楅⸀楅푀楆Hcop’రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
నాశన  గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w వాచ( హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన స‹ధేతు రామే బ్ధి తారకం పరం`4 న్నిత్యమాయుః కామారవాచ( స శైతాని Ôరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ ర వం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్ ముle楅⸀楅푀楆Hcopఘ్నరాజం చ ధబీజ ముle楅⸀楅푀楆Hcopన త్రముle楅⸀楅푀楆Hకర+
శైతాని  ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు/య త్రముle楅⸀楅푀楆H కరణేశ స్తోత్రప్త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcopన గ ప్$ష్ణ పింగాక్q
ఆర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ద‹0ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుప్లిత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్తిం ద్వాదశం తాని నామా¾ దయ/ళోపరివేš
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ ర స్తోత్రముle楅⸀ గర విశైతాని  లం కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ళ క్త లం
నక8 గ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి గ8సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3త్రముle楅⸀楅푀楆H న్నిత్యమాయుః కామారగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస
వం గౌరీపుత్రం వినా గ8స రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గరసనాశన ^రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w+ న్నిత్యమాయుః కామారపింగాక్షం గజవక్®డేయకృతం X"	శ్రీమతºత్రముle楅⸀楅푀楆Hస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
స స్తోత్రముle楅⸀ రఘ్రోక్ర గహ్మణేభ్యశ్చ లిఖినాశన r చరతాని నామా¾ ముle楅⸀楅푀楆Hcop రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
ముle楅⸀楅푀楆Hcop/రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯గ8 భీకర ముle楅⸀楅푀楆Hcop?గప్చ‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w1 త్రముle楅⸀楅푀楆Hస
ఆరస ముle楅⸀楅푀楆Hcopత్రముle楅⸀楅푀楆Hjర న్నిత్యమాయుః కామారదేవం గౌరీపుత్రం  ఘ్నరాజం చ ధ న్నిత్యమాయుః కామారపింగాక్షం గజవక్®డేయకృతం X"	శ్రీమతºత్రముle楅⸀楅푀楆Hస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
బోదరదేవం గౌరీపుత్రం  4Íగళోపరివే½ యముle楅⸀楅푀楆HcopభటS బోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁ త్రముle楅⸀楅푀楆Hర}య త్రముle楅⸀楅푀楆H0
కరÖ తిం ద్వాదశం  యత్రముle楅⸀楅푀楆H భవం గౌరీపుత్రం వినాప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శశతాని నామా«fర| త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcop/
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ఏక్త క్త‚న ప్రవం గౌరీపుత్రం వినాశ చక్త‚త్రముle楅⸀楅푀楆H దయోళోపరివేš
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ప్తాని నామా కముle楅⸀楅푀楆Hcopలంనాశన  భ స‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,శ విష్యామి ఏకబిల్ A
యజ,“శ యజ“ ముle楅⸀楅푀楆Hcopధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹సNదన విశ=ర°ప్
బోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ణేశ స్తోత్ర క్త,శవం గౌరీపుత్రం వినా జనాశన  రTన వాచ( స‹దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినా
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
ఏ క్త,న చక8 ముle楅⸀楅푀楆Hcopప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర శ ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు ముle楅⸀楅푀楆Hcopనాశన r న
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹త్రముle楅⸀楅푀楆Hనయ/ ముle楅⸀楅푀楆Hcopవం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదర తిం ద్వాదశం ష్ణ పింగాక్Iన
వాచ( మేవ చion`�朿m.�朿�Kత్రముle楅⸀楅푀楆H రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం  భయ ప్ద+చిహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి.
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
అ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్స మేవ చion`�朿m.�朿�K హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?దవివాచ(rక ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్నస
చారు విగ్రహంh(	జ్¯రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸ÆZ0ప్భాలచన్ద] బోదరలిభి రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w దేవం గౌరీపుత్రం <య నాశన  ముle楅⸀楅푀楆Hcopధేతు రామేయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi»¼0
మోంకారమమలేశ్వరం।।`హా ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్క్త ర న్నిత్యమాయుః కామారవం గౌరీపుత్రం వినా హి¨ విన్నిత్యమాయుః కామారప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 తిం ద్వాదశం త్రముle楅⸀楅푀楆Hస
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
ప్హాxద నాశన  రద ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 శర ప్$ డం చ ఏకదన్తం ద్వరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#క వాచ( స్తోత్రముle楅⸀ దేవం గౌరీపుత్రం <
భాలచన్దSగవం గౌరీపుత్రం వినాత్రముle楅⸀楅푀楆H ప్$ గవం గౌరీపుత్రం వినా హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?న్నిత్యమాయుః కామార.వాచ( స
భక్త న‹రక ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంన ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wజWత్రముle楅⸀楅푀楆H
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcopదేవం గౌరీపుత్రం హి‰ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరమ
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+న?సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి చరణేశ స్తోత్ర బోదర} ముle楅⸀楅푀楆Hcopధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామాన
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స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H క?త్రముle楅⸀楅푀楆H శుభకర భ వి శ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ణేశ స్తోత్ర
యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆Hqఠ తిం ద్వాదశం  ముle楅⸀楅푀楆Hcopన‹జW హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wభక్త‚ య క్త
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaయ/ తిం ద్వాదశం  త్రముle楅⸀楅푀楆Hత్రముle楅⸀楅푀楆Hqద సరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯జ ముle楅⸀楅푀楆Hcopఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు డం చ ఏకదన్తం ద్వర°ప్మ

అష్యామి ఏకబిల్ Qదశ శక్త‚పింగాక్షం గజవక్®ఠ స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H
లం క్త య/ శైతాని  కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#దేవం గౌరీపుత్రం వి క్త ముle楅⸀楅푀楆Hcop/క్షార్థీ లభతే గతిమ్Î క చిక్త ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
ప్ద‹ మేవ చion`�朿m.�朿�K. శ? ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతులం/దేవం గౌరీపుత్రం వి చారు విగ్రహంh(	జ్ ముle楅⸀楅푀楆Hcop డేయకృతం X"	శ్రీమత క్త!8 చ ప్టQణేశ స్తోత్ర
అలం ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸

జvగ లం/ బోదరS శ్రీ 8శైతాని YZలంz భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త

క్తØలం/Àప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸

ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/య/య/మేవ చion`�朿m.�朿�Kకవీరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wక్త

ఉజ}యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనాశన 

ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాక్త ళీ పింగాక్షం గజవక్®ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embewక్త య/ ప్$ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÚతిం ద్వాదశం క్త

ఓఢాకిన్యాం భీమశంకరంp

య/ గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wజWదేవం గౌరీపుత్రం వీ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ణేశ స్తోత్ర‘క్త దక్షం గజవక్త్రం చతుర్వాచ( ట˜క్త,

హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wక్షార్థీ లభతే గతిమ్,తాని నామా క్త ముle楅⸀楅푀楆Hcopర°పింగాక్షం గజవక్® ప్య/గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘, ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్వాచ(rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
జW=లం/య/ వాచ(€fష్ణ పింగాక్Aవీదేవం గౌరీపుత్రం వీ గయ/ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ గలం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wక్త
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్రస్తోత్రముle楅⸀

విశైతాని  లం/క్షార్థీ లభతే గతిమ్Î క్త శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,త్రముle楅⸀楅푀楆H9 సరస=తీ

స ధేతు రామే క్త లంz ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H
సర=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸¯గహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర దేవం గౌరీపుత్రం <వం గౌరీపుత్రం వినా

సర=శత్రముle楅⸀楅푀楆H9న్నిత్యమాయుః కామారవాచ( రణేశ స్తోత్ర
సర=స ప్త్రముle楅⸀楅푀楆Hªర శుభ

అగస*ముle楅⸀楅푀楆Hcop న్నిత్యమాయుః కామారనాశన  ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 క ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆Hక నాశన  శనమ

శ్రీ 8 అన.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 Aష్ణ పింగాక్Qక
న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా న దకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 భయకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# స్తోత్రముle楅⸀y దర రతాని నామా .కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
న్నిత్యమాయుః కామారర°4తాని నామా ఖిలం ఘ్రోక్ర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్న్నిత్యమాయుః కామారకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ప్త్రముle楅⸀楅푀楆H క్షం గజవక్త్రం చతుర్ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/హి¨శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
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ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంzయ/చలం వం గౌరీపుత్రం వినా శ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినానకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
నాశన  నాశన  రత్రముle楅⸀楅푀楆H. విచిత్రముle楅⸀楅푀楆H భ’ష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్రకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# హి¨ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ బోదరరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 డం చ ఏకదన్తం ద్వ బోదరరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త హార విడం చ ఏకదన్తం ద్వ బోదరముle楅⸀楅푀楆Hcop/న విలంసద=క్షార్థీ లభతే గతిమ్Üజ క” భాలచన్దS త్రముle楅⸀楅푀楆Hరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
క్త శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గర| వాచ( సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3తాని నామా గర|చిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 న దకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wప్$క్షం గజవక్త్రం చతుర్యకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸ÆZ+క న్నిత్యమాయుః కామారష్యామి ఏకబిల్ Iకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
చ దేవం గౌరీపుత్రం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ªనలంభాలచన్దSసముle楅⸀楅푀楆Hcop/నలం హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# తాని నామా«fలం
É žక రక్షార్థీ లభతే గతిమ్`కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
సరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸ÆZ=శ=ర కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# త్రముle楅⸀楅푀楆Hప్0 ఫలంకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
క్తÆZలం/స్తోత్రముle楅⸀ చలం క దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 లంయకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/ శైతాని  కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
క్త!ముle楅⸀楅푀楆Hcop/రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారగముle楅⸀楅푀楆Hcop/ర4 గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘¯చనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ క్త ర బీజWక్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
మోంకారమమలేశ్వరం।।`క్షం గజవక్త్రం చతుర్దేవం గౌరీపుత్రం  =ర కవాచ( ట ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 టనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
ద?శైతాని  ద?శ విభ’తిం ద్వాదశం  ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినానకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# బోదరహా+ డం చ ఏకదన్తం ద్వ భాలచన్దS డేయకృతం X"	శ్రీమతµ దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
లీలం/నాశన  టక సNత్రముle楅⸀楅푀楆Hఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు,లంనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# విజW“న దేవం గౌరీపుత్రం Òప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 క”రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
శ్రీ 8 విశైతాని …=శ ముle楅⸀楅푀楆Hcopన0 ప్మోంకారమమలేశ్వరం।।`దనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ  ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
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ఆదేవం గౌరీపుత్రం <క్షార్థీ లభతే గతిమ్` త్రముle楅⸀楅푀楆H సముle楅⸀楅푀楆Hcopస వం గౌరీపుత్రం వినారAనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# శ భ పింగాక్షం గజవక్3యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 శైతాని  కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
క్త శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, తిం ద్వాదశం ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# తిం ద్వాదశం నయనీ విశైతాని …=శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# శర=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
స=రbదేవం గౌరీపుత్రం  =ర కవాచ( ట ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 టనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
ఉరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#= సర= జయేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# జయకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 స్తోత్రముle楅⸀ గరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
నాశన  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# నీలం సముle楅⸀楅푀楆Hcop/న క” త్రముle楅⸀楅푀楆Hలం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా న.దేవం గౌరీపుత్రం  నాశన rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
స్తోత్రముle楅⸀ క్షార్థీ లభతే గతిమ్`నాశన ^+క్షం గజవక్త్రం చతుర్కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# సదేవం గౌరీపుత్రం  శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
చ దేవం గౌరీపుత్రం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ªనలంక్త—ట˜క్త—ట˜ సద?శ్రీ  చ దేవం గౌరీపుత్రం  శు బ్ధి తారకం పరం` బోదరSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
చ దేవం గౌరీపుత్రం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ªగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘w. సముle楅⸀楅푀楆Hcop/నక” డం చ ఏకదన్తం ద్వలం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా న.దేవం గౌరీపుత్రం  నాశన rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
ముle楅⸀楅푀楆Hcop/లం/ప్$సక ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 శముle楅⸀楅푀楆Hcop క”శధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
దేవం గౌరీపుత్రం వీ సర= విచిత్రముle楅⸀楅푀楆H రత్రముle楅⸀楅푀楆H.రచితాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం  క్షార్థీ లభతే గతిమ్`యణేశ స్తోత్ర© స‹ దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
వాచ( ముle楅⸀楅푀楆Hcop/చారు విగ్రహంh(	జ్ ర|ప్యోధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcopధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹రస్తోత్రముle楅⸀ స్తోత్రముle楅⸀yభాలచన్దSగ స ప్త్రముle楅⸀楅푀楆Hªరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
భక్త భీష్ణ పింగాక్Qకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# దశైతాని  (దయ/) శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ  ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
క్షం గజవక్త్రం చతుర్త్రముle楅⸀楅푀楆Hతాని నామా ణేశ స్తోత్రకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాభయహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 స్తోత్రముle楅⸀ గరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
స్తోత్రముle楅⸀ క్షార్థీ లభతే గతిమ్` నాశన ^+క్షం గజవక్త్రం చతుర్కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# సదేవం గౌరీపుత్రం  శివం గౌరీపుత్రం వినాకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# విశైతాని …=శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# శ్రీ 8ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
దక్షార్థీ లభతే గతిమ్`క8 దకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcopయకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
41

i

i
i

i

i

i
“bharat” — 2011/3/23 — 12:11 — page 42 — #52

i

i

బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాలం బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అన.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,A సదేవం గౌరీపుత్రం  ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,A శ కర ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్ర వం గౌరీపుత్రం వినాలంxభాలచన్దh
జW“నవాచ(€fరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 గ సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దT*ర1 బ్ధి తారకం పరం`క్షార్థీ లభతే గతిమ్` దేవం గౌరీపుత్రం హి‰ చ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ర=తిం ద్వాదశం 
ముle楅⸀楅푀楆Hcop/తాని నామా చ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ర=తీదేవం గౌరీపుత్రం వీ పింగాక్షం గజవక్3తాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం వాచ(ß ముle楅⸀楅푀楆Hcopహి¨శ=ర0
బోదరS ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్వాచ( 0 శివం గౌరీపుత్రం వినాభక్త శn స=దేవం గౌరీపుత్రం శైతాని Œ భ వం గౌరీపుత్రం వినానత్రముle楅⸀楅푀楆Hయమ

శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=ర ష్ణ పింగాక్Qకమ
అ బోదరS శైతాని  భవి చ దముle楅⸀楅푀楆Hcopàళి రబోదరలం/ ప్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 Aఉముle楅⸀楅푀楆Hcop/ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ర=తీ
క్త ళీ హిâãముle楅⸀楅푀楆Hcop/వం గౌరీపుత్రం వినాతీ శివాచ( తిం ద్వాదశం నయనీ క్త తాని నామా యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ భాలచన్దŸfరవీ
స్తోత్రముle楅⸀ వితీ నవం గౌరీపుత్రం వినాయ!వం గౌరీపుత్రం వినానీ శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# స్తోత్రముle楅⸀ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/Oజ లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ ప్దేవం గౌరీపుత్రం 
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరS మోంకారమమలేశ్వరం।।`హి‰న్నిత్యమాయుః కామార దేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా తిం ద్వాదశం భ వం గౌరీపుత్రం వినానీ ఆన దస ధేతు రామే యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ
వాచ( ణేశ స్తోత్ర©ప్లంxవం గౌరీపుత్రం వినాప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ణేశ స్తోత్ర‘ వాచ(rణేశ స్తోత్ర ముle楅⸀楅푀楆Hcop రళీగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 న పింగాక్షం గజవక్3య/లంžలినీ
కళోపరివే¶ ణేశ స్తోత్ర© ఉడం చ ఏకదన్తం ద్వÂరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జబ్ధి తారకం పరం` బోదరవం గౌరీపుత్రం వినాదనాశన  ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్Nముle楅⸀楅푀楆Hcop/Oక్షం గజవక్త్రం చతుర్ స హారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర©
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరSనNప్$ర రత్రముle楅⸀楅푀楆H. క కణేశ స్తోత్రధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# క్త,య’రహారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వం గౌరీపుత్రం వినాళీ
జWజీప్ కజ వాచ(€fయ తిం ద్వాదశం  లంహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘,8వాచ(rయ వాచ(€fరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జితాని నామా
వీణేశ స్తోత్ర వాచ(rణేశ స్తోత్ర వినాశన ^దముle楅⸀楅푀楆Hcop డేయకృతం X"	శ్రీమతºత్రముle楅⸀楅푀楆Hకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 వీరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 సనాశన r స సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరS రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸!దేవం గౌరీపుత్రం <ణేశ స్తోత్ర‘ భదక్త ళి బోదరగళోపరివే¶ జW=లం/ముle楅⸀楅푀楆Hcop ఖీ వాచ(€fష్ణ పింగాక్Aవీ
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బోదరహా+ణేశ స్తోత్ర© తిం ద్వాదశం ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 త్రముle楅⸀楅푀楆Hక్త- స‹రన‹తాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం దేవం గౌరీపుత్రం Òప్ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/నాశన ^జ}Íలం/
చారు విగ్రహంh(	జ్ ముle楅⸀楅푀楆Hcop డేయకృతం X"	శ్రీమత శి8త్రముle楅⸀楅푀楆H రక్షం గజవక్త్రం చతుర్ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ష్ణ పింగాక్జననీ దేవం గౌరీపుత్రం  క్షార్థీ లభతే గతిమ్`యణేశ స్తోత్ర© ప్లంxవీ
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరS శూలంధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్న‹0 క”శైతాని  క”శధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# అరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,1 ద‹ బ్ధి తారకం పరం` బోదరSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 హిæ ముle楅⸀楅푀楆Hcopధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్‹క్తÆZటభ ప్శముle楅⸀楅푀楆Hcopనీ వాచ( ణేశ స్తోత్ర©రముle楅⸀楅푀楆Hcop/ సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reaవితాని నామా
ముle楅⸀楅푀楆Hcopలం/xదేవం గౌరీపుత్రం  స‹రముle楅⸀楅푀楆Hcop’కదేవం గౌరీపుత్రం «fత్రముle楅⸀楅푀楆H దముle楅⸀楅푀楆Hcopనీ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/హి¨శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# అ బ్ధి తారకం పరం`క్త
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరS స?ష్ట3Q వినాశన  శ ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లంనకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# ఆరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 స‹ స శైతాని Œభితాని నామా
గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 యతీ ప్ణేశ స్తోత్రవాచ( క్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcop?త్రముle楅⸀楅푀楆Hరస0 ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 Aన‹స ధేతు రామేÒక?తాని నామా
ఓ క్త రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸# విన‹తాని నామా స‹రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wnత్రముle楅⸀楅푀楆Hప్దేవం గౌరీపుత్రం  ఉదT డం చ ఏకదన్తం ద్వ దేవం గౌరీపుత్రం «fతాని నామా ప్హా
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరS శైతాని  శ=త్రముle楅⸀楅푀楆H ఆగముle楅⸀楅푀楆Hcop/దేవం గౌరీపుత్రం < విన‹తాని నామా ఆరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా
య/ బోదరSహా+దేవం గౌరీపుత్రం < పింగాక్షం గజవక్3పింగాక్షం గజవక్®లిక్త త్రముle楅⸀楅푀楆H జననీ య/వాచ(€f జగనాశన ^+హి‰నీ
య/ప్ చ ప్ణేశ స్తోత్రవాచ( దేవం గౌరీపుత్రం < రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ఫజననీ య/చిత్రముle楅⸀楅푀楆Hªళోపరివే¶ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/లినీ
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
అ బోదరSప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 లిత్రముle楅⸀楅푀楆H భకరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరన్నిత్యమాయుః కామారశ అ బోదరSష్ణ పింగాక్Qక య0ఫఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,త
అ బోదరSలంžక కటSక్షం గజవక్త్రం చతుర్వీక్షం గజవక్త్రం చతుర్ కలితాని నామా ఐశ=ర ముle楅⸀楅푀楆Hcopహా హ్మణేభ్యశ్చ లిఖితాని నామా
అ బోదరSప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 వం గౌరీపుత్రం వినాన ముle楅⸀楅푀楆Hcop త్రముle楅⸀楅푀楆Hరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ ప్ఠనాశన  ద తాని నామాన మోంకారమమలేశ్వరం।।`క్షం గజవక్త్రం చతుర్ప్దేవం గౌరీపుత్రం 
చిదNపింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
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శ్రీ 8 భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త ష్ణ పింగాక్Qకమ
రవి స‹ధేతు రామే కర వం గౌరీపుత్రం వినాహి‰.లంžచన రత్రముle楅⸀楅푀楆H.క” డం చ ఏకదన్తం ద్వలం భ’ష్ట3ణేశ స్తోత్ర©
ప్విముle楅⸀楅푀楆Hcopలం బోదర గ ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop + నాశన rలంÊడేయకృతం X"	శ్రీమతº భకజన చి తాని నామా ముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర©
అవం గౌరీపుత్రం వినాన్నిత్యమాయుః కామార జన‹లంక” క్తØ గ బోదర గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸ÆZన దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినాశిఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు/ముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర©
శివం గౌరీపుత్రం వినా$న్నిత్యమాయుః కామార ప్టQప్$రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ణేశ స్తోత్ర‘ గ ణేశ స్తోత్రముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర‘ శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
కలియ గ బోదర న ముle楅⸀楅푀楆Hcop/నవం గౌరీపుత్రం వినా$లంక”న‹ కలంqత్రముle楅⸀楅푀楆Hర|వాచ(€f య డం చ ఏకదన్తం ద్వవాచ(
వాచ(€లంయగన‹ శ్రీ 8 శిఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతురముle楅⸀楅푀楆Hcop ద‹న విభవం గౌరీపుత్రం వినామేవ చion`�朿m.�朿�è¼ విలంసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3లంxవాచ(
ఆలంసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 ప్క భకవం గౌరీపుత్రం వినార|లంక” అష్ణ పింగాక్Qస ప్ద లీయవాచ(
జిలం”గ క” క”ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతులం శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
అ గ వం గౌరీపుత్రం వినా గ కళి గ క్త శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్ దేవం గౌరీపుత్రం శముle楅⸀楅푀楆Hcop లం ద‹నాశన 
ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨é గ చ‹న‹ వం గౌరీపుత్రం వినారహాట క్తØ కణేశ స్తోత్ర ప్$ణేశ స్తోత్ర భ’ముle楅⸀楅푀楆Hcop లం య ద‹నN
ర గ గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 Aట రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ట ముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 ఠ దేవం గౌరీపుత్రం శముle楅⸀楅푀楆Hcop లం ద‹నN
శ? గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wణేశ స్తోత్ర© దేవం గౌరీపుత్రం శముle楅⸀楅푀楆Hcop లం వాచ(€లంసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3న శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
అక్షం గజవక్త్రం చతుర్య బోదర గ క్త శిలంžప్లం అన.ప్uరA భవాచ( న్నిత్యమాయుః కామారవాచ(€f
స్తోత్రముle楅⸀ క్షార్థీ లభతే గతిమ్º గణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం  గన.త్రముle楅⸀楅푀楆Hలిxవి సద‹bణేశ స్తోత్ర న్నిత్యమాయుః కామార=త్రముle楅⸀楅푀楆H శైతాని  భవీ
మోంకారమమలేశ్వరం।।`క్షం గజవక్త్రం చతుర్ మొసగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘Æడం చ ఏకదన్తం ద్వÂ కనకద‹రbవం గౌరీపుత్రం వినా$ ముle楅⸀楅푀楆Hcop’లంక్త రణేశ స్తోత్ర శక్త‚వీ
శిక్షం గజవక్త్రం చతుర్జ,త్రముle楅⸀楅푀楆H9వం గౌరీపుత్రం వినా$ ఘ్రోక్రభవం గౌరీపుత్రం వినాముle楅⸀楅푀楆Hcop లం శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
ఉగ8లంžచన నటవం గౌరీపుత్రం వినాధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్Nముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర‘ క్తØప్$q గలిగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wన భాలచన్దSమినీ
విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి బోదర లం క్తÆలంx ఘ్నరాజం చ ధనమేవ చion`�朿m.�朿�è¼ వాచ(€లంయ శైతాని Œభలం క్త రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర©
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అగ8పింగాక్షం గజవక్®ఠముle楅⸀楅푀楆Hcop న ద‹ వాచ(€లంసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3న ఆగముle楅⸀楅푀楆Hcop/ర1 విచారు విగ్రహంh(	జ్ రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wణేశ స్తోత్ర©
శ్రీ ఘ్నరాజం చ ధOముle楅⸀楅푀楆Hcop గన‹ వం గౌరీపుత్రం వినారముle楅⸀楅푀楆Hcop +లిత్రముle楅⸀楅푀楆H9వం గౌరీపుత్రం వినా$ శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
స్తోత్రముle楅⸀ ముle楅⸀楅푀楆Hcopశైతాని …ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతుర| ప్లంxవాచ( ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w స‹ దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#ముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర‘ ధేతు రామేÒముle楅⸀楅푀楆Hcopణేశ స్తోత్ర©
క్త—ముle楅⸀楅푀楆Hcopలం/ గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘w క?ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్యోన్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే< క”ట˜లంక” త్రముle楅⸀楅푀楆Hలం యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wనీ
నాశన  ముle楅⸀楅푀楆Hcopన బోదర న బోదరSయక” డం చ ఏకదన్తం ద్వÂముle楅⸀楅푀楆Hcop నగక”లంzశున్నిత్యమాయుః కామార న దేవం గౌరీపుత్రం <నీ
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re®ముle楅⸀楅푀楆Hcopలంžన ప్సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4క్తÆక్త‚ªన శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
భ’త్రముle楅⸀楅푀楆Hనాశన  థ‹న్నిత్యమాయుః కామార వాచ( ముle楅⸀楅푀楆Hcopభాలచన్దSగముle楅⸀楅푀楆Hcop ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨é ద‹గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 జ,క్తØ ట˜వాచ(
ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు/ తిం ద్వాదశం గన‹ శ్రీ 8శైతాని YZలంముle楅⸀楅푀楆Hcop ద‹న పింగాక్షం గజవక్®తిం ద్వాదశం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘 నాశన €లంక్తØ ట˜వాచ(
ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 త్రముle楅⸀楅푀楆Hక బోదర లం బోదరSఱదేవం గౌరీపుత్రం µ లం”చ‹ భక”లంన‹ చారు విగ్రహంh(	జ్క్తØ ట˜వాచ(
శైతాని …=త్రముle楅⸀楅푀楆Hగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరపింగాక్షం గజవక్ef వాచ(€లంసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3య న. శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
వాచ(€లిxవిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Reeన‹ నీ ప్భాలచన్దSవం గౌరీపుత్రం వినాముle楅⸀楅푀楆Hcop విష్ణ పింగాక్9Aలంžకముle楅⸀楅푀楆Hcop న ద‹నాశన 
ప్లంxవి చారు విగ్రహంh(	జ్«న‹ నీద‹భాలచన్దSవం గౌరీపుత్రం వినాముle楅⸀楅푀楆Hcop బోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+లంžకముle楅⸀楅푀楆Hcop న ద‹నాశన 
తాని నామా«లంxముle楅⸀楅푀楆Hcop గ క్తÆZలం/సముle楅⸀楅푀楆Hcop ద‹న నాశన €లంxలంžకముle楅⸀楅푀楆Hcop లం ద‹నాశన 
చారు విగ్రహంh(	జ్«లం”xనముle楅⸀楅푀楆Hcop+ తిం ద్వాదశం లంžకవాచ( సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3న్నిత్యమాయుః కామార శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
త్రముle楅⸀楅푀楆Hర|ణేశ స్తోత్ర‘ శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w ముle楅⸀楅푀楆Hcopలిxక్త ర|}న దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 యలం భాలచన్దSమిమీ
కర|ణేశ స్తోత్రతాని నామా¾ ముle楅⸀楅푀楆Hcopమేవ చion`�朿m.�朿�K+లం”ముle楅⸀楅푀楆Hcopముle楅⸀楅푀楆Hcop/+ కలంqవం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్ముle楅⸀楅푀楆Hcop భ? గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wనీ
వం గౌరీపుత్రం వినార|సతాని నామా¾ నీ అష్ణ పింగాక్Qక బోదర న‹ వాచ( సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 చదేవం గౌరీపుత్రం <విన వాచ( రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸wక్త‚న
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3ర|లం న్నిత్యమాయుః కామారచారు విగ్రహంh(	జ్«nద నాశన €లంxక్త లంముle楅⸀楅푀楆Hcop శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸w భముle楅⸀楅푀楆Hcopరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 బ్ధి తారకం పరం`క్త
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శ్రీ 8 ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షం గజవక్త్రం చతుర్+*ష్ణ పింగాక్Qకమ
ఓ నముle楅⸀楅푀楆Hcopసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Rea௨స‹ ముle楅⸀楅푀楆Hcopహా ముle楅⸀楅푀楆Hcop/యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 శ్రీ 8 పింగాక్షం గజవక్®ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe, స‹రప్uజితాని నామా
శ ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు చక8 గదేవం గౌరీపుత్రం  హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Rea ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
నముle楅⸀楅푀楆Hcopసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Rea గర|డేయకృతం X"	శ్రీమత ర°ఢాకిన్యాం భీమశంకరంp డేయకృతం X"	శ్రీమతµ లం/స‹ర భయ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
సర= ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం వీ ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్º+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
సర=జ,“ సర= వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం , సర= ద‹ష్ణ పింగాక్Q భయ కరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
సర= ద‹0ఖార్జునంగేణh)	వారాణస్యాంతు హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం వీ, ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 బోదర దేవం గౌరీపుత్రం <4 ప్దేవం గౌరీపుత్రం దేవం గౌరీపుత్రం వి, భ క్త‚ ముle楅⸀楅푀楆Hcop క్త‚ ప్దేవం గౌరీపుత్రం  యేh)vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ
ముle楅⸀楅푀楆Hcop త్రముle楅⸀楅푀楆H ముle楅⸀楅푀楆Hcop’రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, సదేవం గౌరీపుత్రం  దేవం గౌరీపుత్రం వి, ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
ఆద న రహి‰తాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం వీ, ఆదేవం గౌరీపుత్రం <శక్త‚ ముle楅⸀楅푀楆Hcopహి¨శ=రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸#
యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్쫘,జ,“ య/గ స భ’తాని నామా ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
సN1లం సNక్షం గజవక్త్రం చతుర్+ ముle楅⸀楅푀楆Hcopహా రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸!దేవం గౌరీపుత్రం , ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాశక్త- ముle楅⸀楅푀楆Hcopహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ దరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸,
సర=ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం వి ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
ప్దేవం గౌరీపుత్రం  +సన సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా దేవం గౌరీపుత్రం వీ, ప్రబోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ స=ర°పింగాక్షం గజవక్3ణేశ స్తోత్ర©
ప్రమేవ చion`�朿m.�朿�Kసిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3 జగనాశన  +త్రముle楅⸀楅푀楆H ర+హాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
శైతాని …=తాని నామా బోదరరధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం వీ, నాశన  నాశన  లం క్త ర భ’ష్ట3తాని నామా
జగత సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా జగనాశన  +త్రముle楅⸀楅푀楆H ర+హాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం।।`௨స‹తాని నామా
ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షం గజవక్త్రం చతుర్+*ష్ణ పింగాక్Qక స్తోత్రముle楅⸀ త్రముle楅⸀楅푀楆H , య0ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,ద–క్త‚ ముle楅⸀楅푀楆Hcop/న.ర0
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సర=సిద్ధయేh)vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 ముle楅⸀楅푀楆Hcopవాచ( ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 .తిం ద్వాదశం  రీపుత్రం వినాయకమ్쫘ٌ̄ﲬ䳸 జ

i

ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 .తిం ద్వాదశం  సర=దేవం గౌరీపుత్రం 

ఏక క్త లంz ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H , ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాప్రాతః పఠేన్నరః껤ٖdp蕨 ప్ వినాశన  శనమ
దేవం గౌరీపుత్రం <=క్త లం య0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H

ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్నధేతు రామే న సముle楅⸀楅푀楆Hcopన్నిత్యమాయుః కామార=త్రముle楅⸀楅푀楆H0

తిం ద్వాదశం క్త లం య0 ప్ఠేన్నరఃరఃh)com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H

ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాశత్రముle楅⸀楅푀楆H9 వినాశన  శనమ

ముle楅⸀楅푀楆Hcopహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్Î+ర–వాచ(rన్నిత్యమాయుః కామార.త్రముle楅⸀楅푀楆H

ప్సన. వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం  శుభాలచన్దS
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శతకములు లు
శక ష్ణ శతక శతకములు
హరియయను రెం రియ డక్షరములు లు
హరియయించు చును పాత ను రెం పాతకముల నంబుజ తకములు లు ను రెం బుజనాభా జనాభా భా忨"
హరియనీనాభా ములు ములుహాత%&ములు
హరియహరియబుజనాభా' గడ గవశమే హరిశ్రీ కృష్ణ+ హరియశ క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�
నీవే త. తల్లివి ద0వి దండ్రివి槠 డ్రివి槠45వి
నీవే త.నాభా తోడు నీడ7డ8 నీడ నీవే త.సఖుడవుkHfra డవ;
నీవే త.గ ర<డవ; దైవము8다棎닌>?వములు
నీవే త.నాభా పతియ గతియ నిజములు గ క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�
కొD చెపువ>ప;వే త డని ములుదైవము8다棎닌FలుG
నాభాH చును పాతక మీ వే త స దైవము8다棎닌Jవ గోవింద హరేP글Lవి దండ్రివి槠 హరియM
య చితములు గ నీ కర<ణక
గోవింద హరేP글P చెపువ>ములు ను రెంధికంబు గలదేFక బుజనాభా గలుదైవము8다棎닌J కొD తయ క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�
అపరియ ధ సహస5 బుజనాభా లు
ను రెంపరియమితములు లుU?ను రెం యఘములు లునిశములు నాభా.ను రెం
గపటాత్"తX%డనాభాH? చెపువJసితి祀擷@钪Zతి
చును పాతపలు ని ను రెంను రెం గోవింద హరేP글 వ; శేషశాయివి కృష్ణా\ష్ణ శతకశేషశాయివి కృష్ణా యించువి క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�
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యములు నికొ] నికనాభా. వే తHఱవను రెం
కములులు_క్షజగని`వే త స కొ మిత ఫలుదైవము8다棎닌
విములులుములుగ నీదండ్రివి槠 నాభా ములుములు
ను రెంములుర గ దండ్రివి槠లు చెపువ>దండ్రివి槠ను రెం వే త.గను రెంనిశములు క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�
వే త.దండ్రివి槠 బుజనాభా లు గను రెంనాభా.రని
య_దైవము8다棎닌F పరబుజనాభా5హ%ములుbరియc వను రెంఘములు రియ రియd
నాభా దైవము8다棎닌Fక eజూచి కొ వ;ములు
నీ దైవము8다棎닌FకొMeను రెంమి%నాభా డ నిజములు గ క ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂�

వే త.ములును రెం శతకములు
ఆత%శుదైవము8다棎닌Fi లుjని య_చెపువ రములుదైవము8다棎닌Fయించుkలు?
భా忨" డశుదైవము8다棎닌Fiలుjని పాతకముల నంబుజ కమే హరిశ్రీ కృష్ణ+లు?
చితcశుదైవము8다棎닌Fiలుjని శివపmజలుjలురియ ?
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
పmజకను రెం` నాభాH చును పాత బుజనాభా దైవము8다棎닌Fi ప5ధికంబు గలదే ను రెం బుజనాభా
ములు_టాత్కను రెం`నాభాH చును పాత ములును రెంస దండ్రివి槠 ఢములు
క లుములు కను రెం` మిగ లు గ ణములు ప5ధికంబు గలదే ను రెం బుజనాభా
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
అలుqజrతివే త ని కధికంబు గలదేFకొ మిచిsను రెం
దైవము8다棎닌t డuవే త రియనాభాHలు0 దైవము8다棎닌t లుగజMయ
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జప;qదైవము8다棎닌FనాభాHడ8 క కe చెపువ>ఱక తీపెరుగునా`&private:rxర<గ నాభా
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
కొyపములు ను రెంను రెం ఘను రెంత కొD చును పాతమే హరిశ్రీ కృష్ణz{పాతకముల నంబుజ| వ;ను రెం
కొyపములు ను రెంను రెం మిగ లు గోవింద హరేP글dడ8గలు గ
గోవింద హరేP글Lపములుడచెపువ>నాభా.ని గోవింద హరేP글Lరియeలు నీడ్రివి槠Jర<
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
అని`దైవము8다棎닌 ను రెంములు లును రెం ను రెంను రెం`దైవము8다棎닌 ను రెంమే హరిశ్రీ కృష్ణ+గోవింద హరేP글Pపq
కను రెం`తల్లివి ద0క టాత్} ఘను రెంములు లుjదండ్రివి槠
ఎను రెం`గ ర<ని కను రెం` నాభాHక eడ8 లుjదండ్రివి槠య_
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
తప;qలుUను రెం `వే త ర< త డ్రివి槠• పత డ బుజనాభా
లు రియnజను రెం లుకొలు0 ను రెం డ8తప;q
తప;qలుUను రెం `వే త ర< తములుతప;qలుUర<గర<
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
ఆల్లివి దములు_టాత్లు విని యను రెం`దండ్రివి槠ములు %లుబుజనాభా"సితి祀擷@钪Z
వే త.రియపాతకముల నంబుజ| వ;వే త డ8 వే తHఱ€•వే త డ8
క కeతోడు నీడ7కబుజనాభాటాత్‚ƒ గోవింద హరేP글Lదైవము8다棎닌 వరియdదండ్రివి槠 నాభా
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!
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తల్లివి ద0దండ్రివి槠 డ85లుపెరుగునా`&private:rx?ను రెం దండ్రివి槠యలుjని ప;తX5 డ8
ప;టాత్ƒనాభా.మి వే త డ8 గోవింద హరేP글టాత్ƒనాభా.మి
యించు టాత్బుజనాభా టాత్‚ƒపెరుగునా`&private:rxరియగోవింద హరేP글 యించులు_0ని బుజనాభా టాత్„రియ
విశnదైవము8다棎닌 భిరియ ములు విను రెం రవే త.ములు_!

శ కొ ళహసితి祀擷@钪†cశnర శతకములు
అ తోడు నీడ మిధ‡ తలు చి చును పాతˆచిను రెం ను రెంర< డటాత్‰0టాత్}రియ గోవింద హరేP글న్ సదైవము8다棎닌
కొ తల్ ప;తX5లు ను రెంరiములు ల్ తను రెం వ; నికe బుజనాభా చును పాత మోహారcవ
భా忨"5 తి జ దైవము8다棎닌F చును పాతరియ చును పాత గోవింద హరేP글 ని పరములు_రi బుజనాభా•?ను రెం నీయ దండ్రివి槠 దైవము8다棎닌
జి తోడు నీడ క తయ జి త నిలుqడ8 గదైవము8다棎닌 శకొ ళహసితి祀擷@钪†cశnరియ !
శశేషశాయివి కృష్ణా•లుjశుభజి తXనాభా’? అభవ;గోవింద హరేP글 చీనాభా థు సేవింతునో?p+[$रु.-439 సితి祀擷@钪•వి తXనాభా’?
కొ శవలు0భ గోవింద హరేP글Pలుnబుజనాభా– దండ్రివి槠 నాభా’? ములుహాకొ ళేశు బూజింతునో?p+	నాశీ˜శు బుజనాభాbజి తXనాభా’?
నాభా శలు బుజనాభాణ వే తH?ను రెం మే హరిశ్రీ కృష్ణ+ర<వను రెం చును పాత న్ రక్షింపవే నీ కృపాh'4 పవే త. నీ క పాతకముల నంబుజ
శ శ గోవింద హరేP글 ర విలు_స హసcములు లుచెపువJ శకొ ళహసితి祀擷@钪†cశnరియ !

దైవము8다棎닌 శరధికంబు గలదేF శతకములు
శ రఘ రియ ములు చెపువ ర< తXలుసితి祀擷@钪†దండ్రివి槠ళ ధికంబు గలదే ములు శములు క్షములు_దైవము8다棎닌F శ
గోవింద హరేP글 ర గ ణ భిరియ ములు తి5జగను రెం `త శేషశాయివి కృష్ణాšర‡ రములు_లురియ ములు దండ్రివి槠
రియ nర కబుజనాభా ధరియ క్షస విరియ ములు జగజ›ను రెం కలు%ష్ణాహే`�敂m.�敂�敂� రవే తœ
తోడు నీడ cరకనాభా ములు భదండ్రివి槠5గోవింద హరేP글రియ దైవము8다棎닌 శరథీ కరుణాపయోనిధీోరాpž కర<ణ పయోనిధికంబు గలదేž
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ములు ప;qను రెంగోవింద హరేP글 లుకొ] కర<లు ములు గోవింద హరేP글టాత్ వచిsను రెంవే త.ళ రియLగములు ల్
గోవింద హరేP글Pపqరమే హరిశ్రీ కృష్ణz{ను రెంచెపువL గఫములు క తXcకని డ్రివి槠4ను రెంవే త.ళ బుజనాభా" ధవ;ల్
గపెరుగునా`&private:rZqను రెంవే త.ళ మీస%రణ కలు నాభా’ గలుదైవము8다棎닌• నాభా టాత్‚కొ]ప;qడ్రివి槠J
తపqకచెపువJతX మీ భజను రెం దైవము8다棎닌 శరథీ కరుణాపయోనిధీోరాpž కర<ణ పయోనిధికంబు గలదేž.
పరధను రెంములు ల్ హరియ చి పరభా忨"ములులును రెం టాత్‚ పరియ ను రెం`ములుబ్బినన్hC:\Users\IBM\AppDat£ను రెంన్
ములు రియపములు కొ ని ములు_దండ్రివి槠ను రెంగ మోసమే హరిశ్రీ కృష్ణzఱ గదండ్రివి槠 ములు_ను రెంస బుజనాభా దండ్రివి槠
సcరమిదైవము8다棎닌F కొ లుకొ] కర గదైవము8다棎닌 హతి పాతకముల నంబుజ లుపడ నీక ములుములు %నాభా.
తఱ€ దండ్రివి槠రియజMరియsకొ చెపువ>దండ్రివి槠వే తœ దైవము8다棎닌 శరథీ కరుణాపయోనిధీోరాpž కర<ణ పయోనిధికంబు గలదేž.
సలుల్లివి దత రియ ములునాభా ములు జపసారమెఱుంగను గాశిక రమే హరిశ్రీ కృష్ణzఱ గను రెం గోవింద హరేP글 శికొ ప;రియd
నిలుయ డగోవింద హరేP글 ను రెం నీ చును పాతరణ నీరజరియMణ ములుహాప5భా忨"వములు ల్
దైవము8다棎닌>ల్లివి దయను రెంహలు‡గోవింద హరేP글 ను రెం జగతీవర నీదండ్రివి槠గ సత‡వే త క‡ములు ల్
దండ్రివి槠లుపగ రియ వణ స ర<ని తములు %డగోవింద హరేP글 ను రెం భవదైవము8다棎닌Fnలు_సములు ల్
దండ్రివి槠లుచిను రెం తి ప నాభా తరమే హరిశ్రీ కృష్ణz దైవము8다棎닌 శరథీ కరుణాపయోనిధీోరాpž కర<ణ పయోనిధికంబు గలదేž.
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మహాల్పము8⽸楅యా అమావాసంకల్పము8# / అమావాసంకల్పము8# / సంకల్పము8 కమ)మల/
నI పుషoర సంకల్పము8మయాల్పము8⽸楅లో క + వారక తర )మల వ%ల్పము8⽸楅
వలెన

పితర (త డ) .... గోత ......... శరా() .... వసురూప సంకల్పము8,ధానసంకల్పము8ర యామి
పితామ' (తాత).... గోత ......... శరా() .... ... రు%రూప

పపితామ' (మతాత) .... గోత ......... శరా() .... ... ఆ+త#రూప
మాతర (తలి
- ) ....... గోత ......... ద® .... వసురూప

పితామ¯ (మామ()... గోత ......... ద® .... రు%రూప
పపితామ¯ (మతమ() ... గోత ......... ద® .... ఆ+త#రూప

సంకల్పము8పతీwమాత (సంకల్పము8వతితలి
- ) ... గోత ......... ద® .... వసురూప
మాతామ' (తలి
- త డ).... గోత ......... శరా() .... వసురూప

మాతు* పితామ' (తలి
- తాత).... గోత ......... శరా() .... రు%రూప

మాతు* పపితామ' (తలి
- మతమ() ... గోత .... శరా() ... ఆ+త#రూప
మాతామ¯ (అమ(మ()... గోత ......... ద® .... వసురూప

మాతు* పితామ¯ (తలి
- మామ()... గోత ......... ద® .... రు%రూప

మాతు* పపితామ¯ (తలి
- మతమ() ... గోత .... ద® ... ఆ+త#రూప

ఆత( పతీw (భార#) ... గోత ......... ద® .... వసురూప
సుత (కుమారుడ) .... గోత ......... శరా() .... రు%రూప

భాతర (S%రుడ) .... గోత ......... శరా() .... ఆ+త#రూప

పితˆవ# (త డ S%రుడ) .... గోత ......... శరా() .... వసురూప
మాతుల్పము8⽸楅 (తలి
- S%రుడ) .... గోత ......... శరా() .... రు%రూప
దుహిత (కూతురు) ... గోత ......... ద® .... వసురూప
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భగి´ (S%ర) ... గోత ......... ద® .... వసురూప

దౌహిత (కూతుర కొడకు)... గోత ......... ద® .... వసురూప
భాగినేయక (మేనల
- డ).... గోత ......... శరా() ....

పితˆభగి´ (త డ S%ర)... గోత ......... ద® .... వసురూప

మాతˆభగి´ (తలి
- S%ర)... గోత ......... ద® .... వసురూప
జమాతర (అల
- డ).... గోత ......... శరా() .... వసురూప

భావుక (బవ, బవమర+).... గోత ......... శరా() .... వసురూప
సుwష (కోడల)... గోత ......... ద® .... వసురూప

శ,శుర (భార# త డ).... గోత ......... శరా() .... వసురూప
శ,శ
(అతPరు)... గోత ......... ద® .... వసురూప
»

ž#ల్పము8⽸楅క (భార# అనw, తమ(డ) ... గోత ......... శరా() .... వసురూప
ఆ|రా#న్ (గురువు).... గోత ......... శరా() .... వసురూప
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