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ప్�సన�వదన� ధ్యాయేత్సర్వ వ�)యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద,ర్� విఘ్నోప శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�o�ప్ శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+।।
అగజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నన ప్దేవతా�2ర్3� గజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నన మహర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�శ్వర ప్�
అనేక9కద� తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� భక్లా��నేక� మేక దంత ముపాస్మహే।।�=క ద�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద మ>ప్రార్థన�n���స2హే।।��X�����"�org.openoffice.Office@।।

తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద��డమ>నేక9కద�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ>న
 తా స్తుతBర్ప్C బD జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుEయు వామహస్తమున్�����h���C:\User> వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�మహస�మ>న
మేక దంత ముపాస్మహే।।�I�డJగ మ్రోయు గజLయు వామహస్తమున్�����h���C:\User> గజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుEలును మెల్లని చూపుల మNన
 మేక దంత ముపాస్మహే।।�Iలును మెల్లని చూపుల మ�ని చPప్Cలును మెల్లని చూపుల మ మ�దహాసమ>న
క్లాR�డొక గTక గ>జ్జురూపమున Eర్Vప్మ>న క్లాWర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7న విద)లును మెల్లని చూపుల మక్లాXలును మెల్లని చూపుల మ� నేకYజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుEయేత్సర్వ విఘ్నోప శZ[యు వామహస్తమున్�����h���C:\User>�డొక గ\డొక గ]
ప్రార్థన�n���ర్�తీతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదనయు వామహస్తమున్�����h���C:\User ఓయేత్సర్వ విఘ్నోప శ గణాధిప నీకు మ్రొక్క�ధ్యాయేత్సర్వ వaప్ నీకN మ్రొక్కెదన్।।��i�6��p���碸曠碌曠硸Lక్లాX3దన।।

సర్స�త ప్రార్థన�n����ర్�న
సర్స�తీ నమస
�భ)� వర్దేవతా� క్లా�మర్Vపిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కf
విదేవతా�)ర్�భ� కర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7ష్యామి సిద్ధిర్భ�)మి సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔eదేవతాajర్$వతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�మేక దంత ముపాస్మహే।।�= సదేవతా�।।
ప్ద2 ప్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� విశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�లును మెల్లని చూపుల మkక్షి పద్మకేసర వర్ణ] ప్ద2క్లాmసర్ వర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�ని
నితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)� ప్దేవతా�2లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk� దేవతా�వి సామాం పాతు సరస్వతి।।�����మk� ప్రార్థన�n���తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� సర్స�త।।
శ్pవిదేవతా�) బగళాముఖీ భగవతీ చిrమ>ఖీ భగవతీ చింతామణీ శ్యామలా� ��߬��������తా స్తుత�మణాధిప నీకు మ్రొక్కu శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�)మలును మెల్లని చూపుల మk
దేవతా�వీ వశ్వర ప్)మ>ఖీ సమkహ�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userమ>లును మెల్లని చూపుల మన దేవతాwప్)న।।
మహామన�x యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userనేక��x విర్V$త నిజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�శిpతా స్తుత�శిpతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�లును మెల్లని చూపుల మ
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క్లాyష్టై{|}శ్వర ప్�ర్)మ>ల్ జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుmయు వామహస్తమున్�����h���C:\User>, చింతామణీ శ్యామలా� ��߬�������దేవతా�$వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�క్లా�ర్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద
నేకYప్C� శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��భవి నన
న ప్�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�ని�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�న జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుmయు వామహస్తమున్�����h���C:\User>తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదన।।

శ్pర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మ ప్రార్థన�n����ర్�న
ఆప్దేవతా�మప్హర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o��ర్� దేవతా�తా స్తుత�ర్� సర్�స�ప్దేవతా��
లును మెల్లని చూపుల మ�క్లా�భిర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మ� శ్pర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మ� భ�యోభ�యో నమkమ)హమ్ ।।
శ్p ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ఘవ� దశ్వర ప్ర్ధ్యాయేత్సర్వ వ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద2జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు మప్�మేక దంత ముపాస్మహే।।�=యు వామహస్తమున్�����h���C:\User�
సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�తా స్తుత�ప్త� ర్ఘ>కNలును మెల్లని చూపుల మkన�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User ర్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�దేవతాwప్�।।
ఆజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1న
బ�హ�� అర్వి�ద దళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతా స్తుత�క్షం���H�������franklingot�
ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మ� నిశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�చర్వినేక�శ్వర ప్కర్� నమkమి।।

శ్p క�ష్ణుం శశి వర్ణం చ� ప్రార్థన�n����ర్�న
వస
దేవతా�వస
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� దేవతా�వ� క�సచాణూర మర్దనం�����r�䄃`�ణాధిప నీకు మ్రొక్క�ర్ మర్�న�
దేవతా�వక్లా� ప్ర్మkన�ద� క�ష్ణుం శశి వర్ణం చ�� వ�దేవతా� జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుగద
�ర్#మ్।।

క�ష్యామి సిద్ధిర్భ��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�స
దేవతా�వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User దేవతా�వక్లా�న�దనేక�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ
న�దగోప క�ప్ కNమkర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User గోప క�వి�దేవతా�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User నమ్రోయు గజనమ�।।

ఏకశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��క్లా� శ్pమదేవతా��మkయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>
ఆదేవతా� ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదప్రార్థన�n��� వనేక�దేవతాa గమన� హతా స్తుత��మ�గ� క్లా��చన�
వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\��దేవతా�హే।।��X�����"�org.openoffice.Office� హర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క� జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుటాయు మరణం సుగ్ర�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User> మర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క� స
గోప క�pవ స�భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �ష్ణుం శశి వర్ణం చణాధిప నీకు మ్రొక్క�
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వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�లీనిగpహణాధిప నీకు మ్రొక్క� సమ>ద� తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క� లును మెల్లని చూపుల మ�క్లా�ప్Cర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o� దేవతా�హన�
ప్శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�¡దేవతా��వణాధిప నీకు మ్రొక్క కN�భకర్� హనన� ఏతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదదేవతాajర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మkయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ్।।

ఏకశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��క్లా� శ్pమదేవతా�$గవతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ>
ఆదేవతా� దేవతా�వక్లా� దేవతా�వి గర్$ జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునన� గోప క�పిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడే� గ�హే।।��X�����"�org.openoffice.Office@ వర్jన�
మkయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk ప్¢తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదన జీవితా స్తుత�ప్హర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క� గోప క�వర్jనేక¤దేవతా�jర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క�
క�సచాణూర మర్దనం�����r�䄃`�¥దన క్లా¦ర్వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�దేవతాa హనన� కN�తీస
తా స్తుత�� ప్రార్థన�n���లును మెల్లని చూపుల మన�
హే।।��X�����"�org.openoffice.Office@)తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదదేవతా�$గవతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� ప్Cర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ణాధిప నీకు మ్రొక్క కధ్యాయేత్సర్వ వaతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� శ్p క�ష్ణుం శశి వర్ణం చ� లీలును మెల్లని చూపుల మkమ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ్।।

ఏకశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��క్లా� శ్pమద$గవదేవతాw�తా స్తుత�
యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� యోగోప క�శ్వర ప్�ర్� క�ష్యామి సిద్ధిర్భ� � యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� ప్రార్థన�n���ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�j ధన
ర్jర్�

తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�శ్pర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయోర్V$తర్#�§వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\� నీతర్2తర్2మ।।

 ఏక శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��క్లా� శ్pమన2హాభాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �ర్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ>
ధర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�2 వివర్jత యు వామహస్తమున్�����h���C:\User>ధ్యాయేత్సర్వ వaష్ణుం శశి వర్ణం చ¨ర్ క్లా�ర్�నేక9న
ప్రార్థన�n���ప్� ప్�ణాధిప నీకు మ్రొక్కశ్వర ప్)త వ�క్లాWదర్ క్లా�ర్�నేక9న
శ్వర ప్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�నశ్వర ప్)త ధన�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\User క్లా�ర్�నేక9న
మkదేవతాw�స
తా స్తుత�కధయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతా స్తుత�� నభవ�త ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�గోప క��
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ఏకశాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��క్లా� నవగpహ స
�త
ఆదేవతాaతా స్తుత�)యు వామహస్తమున్�����h���C:\User చసామాం పాతు సరస్వతి।।����� మkయు వామహస్తమున్�����h���C:\User మ�గళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్�����h���C:\User బ>ధ్యాయేత్సర్వ వ�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ
గ>ర్#శుకp శ్వర ప్నిభ)శ్వర ప్¡ ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�హవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9 క్లాmతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9 నమ�।।

శ్pమదేవతా��జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక9యు వామహస్తమున్�����h���C:\User ప్రార్థన�n����ర్�న
అ�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక�న�దన� వీర్� జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1నక్లా� శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�కనేక�శ్వర ప్న�
కపిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడే�శ్వర ప్మక్షం���H�������franklingotహ�తా స్తుత�ర్� వ�దేవతా�లును మెల్లని చూపుల మ�క్లా�భయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�కర్మ్ ।।

 మనేక¤జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపువ� మkర్#తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�లును మెల్లని చూపుల మ)వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9గ�
జితా స్తుత��దేవతాa�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userమ్ బ>ధ్ధి మతాం వరిష్ఠంaj మతా స్తుత�� వర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7ష్ణుం శశి వర్ణం చ¨�
వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�తా స్తుత�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద2జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�నర్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�లును మెల్లని చూపుల మ)మ>ఖ్యం��నం�ೆH�������.uno:)�
శ్pర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మదPతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� శిర్సామాం పాతు సరస్వతి।।�����నమkమి।।

 శ్p వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్�ర్ ప్రార్థన�n����ర్�న
వినేక�వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్� ననేక�థో ననాథః���t���H��®  ననేక�థః���t���H�������FormCon�
సదేవతా� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్� స2ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మి స2ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మి ।
హర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ప్�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�ద ప్�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�ద
పిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడేe�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�కటాయు మరణం సుగ్ర¬శ్వర ప్ ప్�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ¥ ప్�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ¥।।
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ప్�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)క్షం���H�������franklingot దేవతా\�వ� సPర్) స
�త
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userkయు వామహస్తమున్�����h���C:\User జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userభదేవతా��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User హర్)శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�)యు వామహస్తమున్�����h���C:\User నమ్రోయు గజనమ�
నమ్రోయు గజనమస,హసామాం పాతు సరస్వతి।।�������శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic� ఆదేవతాaతా స్తుత�)యు వామహస్తమున్�����h���C:\User నమ్రోయు గజనమ�।।

ఆదేవతాa శ్వర ప్�కర్ భగవతా స్తుత��ద న
త
శ్వర ప్�త స2�త ప్Cర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ణాధిప నీకు మ్రొక్క�నేక�� ఆలును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్�����h���C:\User� కర్#ణాధిప నీకు మ్రొక్క�లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�
నమkమి భగవతా స్తుత��ద� శ్వర ప్�కర్� లును మెల్లని చూపుల మ�కశ్వర ప్�కర్మ్।।

మహామ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�)�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�°�బక� యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1మహే।।��X�����"�org.openoffice.Office@ స
గ�ధ� ప్Cష్టైe}వర్jన�
ఉర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o��ర్#కమివ బ�ధనేక�త్ మ�తా స్తుతB)ర్#2క్షి పద్మకేసర వర్ణ³యు వామహస్తమున్�����h���C:\User మkమ�తా స్తుత�త్।।

స
�దర్క్లా��డ ప్రార్థన�n���ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదతా స్తుతBర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�వణాధిప నీకు మ్రొక్క నీతా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk� సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�తా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk� శ్వర ప్తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�కర్´ణాధిప నీకు మ్రొక్క�
ఇయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ష్ణుం శశి వర్ణం చప్దమనేక9�ష్ణుం శశి వర్ణం చ�¨� చాణూర మర్దనం�����r�䄃`�ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క�చర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7తా స్తుత�ప్థో ననాథః���t���H��a ।।

దక్షి పద్మకేసర వర్ణ]ణాధిప నీకు మ్రొక్క�మ�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7� సామాం పాతు సరస్వతి।।����� �తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద��
గ>ర్వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9 సర్�లును మెల్లని చూపుల మ�క్లా�నేక�� భిష్ణుం శశి వర్ణం చజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుm భవర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�గోప క7ణాధిప నీకు మ్రొక్క��
నిథః���t���H�������FormConయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ సర్�విదేవతా�)నేక�� దక్షి పద్మకేసర వర్ణ]ణాధిప నీకు మ్రొక్క�మ�ర్�యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+నమ�
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దతా స్తుత��తా స్తుత��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User స
�త
మkలును మెల్లని చూపుల మkకN�డ�చ ఢమర్#� శూలును మెల్లని చూపుల మ� శ్వర ప్�ఖ్యం��నం�ೆH�������.uno:� స
దర్¸న�
దధ్యాయేత్సర్వ వ�న� భక�వర్ద� దతా స్తుత��తా స్తుత��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User� నమkమ)హమ్।।

జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�నప్�దేవతా�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద హయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userగోప క�pవ స
�త
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�నేక�న�దమయు వామహస్తమున్�����h���C:\User� దేవతా�వ� నిర్2లును మెల్లని చూపుల మస¹టాయు మరణం సుగ్రºక్లా�క�త�
ఆధ్యాయేత్సర్వ వ�ర్� సర్�విదేవతా�)నేక�� హయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userగోప క�pవ మ>ప్రార్థన�n���స2హే।।��X�����"�org.openoffice.Office@।।

ఆర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�గ)ప్�దేవతా�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ధన��తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7స
�త
నమkమి ధన��తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7 మkదేవతాaదేవతా�వ�
స
ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�స
ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.oX»ర్��దేవతాaతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ప్రార్థన�n���దప్ద2�
లును మెల్లని చూపుల మ�క్లాmజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ర్#గ$యు వామహస్తమున్�����h���C:\User మ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�)నేక�శ్వర ప్�
దేవతా�తా స్తుత�ర్మీశ్వర ప్� వివిధ్యాయేత్సర్వ వ�ష్ణుం శశి వర్ణం చధ్యాయేత్సర్వ వwనేక�మ్।।

హర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7హర్స
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద అయు వామహస్తమున్�����h���C:\User)ప్� స
�త
త�గ>ణాధిప నీకు మ్రొక్కfతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమణాధిప నీకు మ్రొక్కfప్ద2� వజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు�మkణాధిప నీకు మ్రొక్కfక)ద�డ�
శితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదస
మశ్వర ప్ర్ప్రార్థన�n���శ్వర ప్� ఇక్షుక్లాWద�డక్లా��డ�
మధ
ఘ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద మధ
ప్రార్థన�n���తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�� బభ�ణాధిప నీకు మ్రొక్క� ప్ద2హసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔¾�
హర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7హర్స
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమీడొక గ� చకpమ�తా స్తుత��తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద2మ�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�మ్।।
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శ్p ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ఘవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�ద� స
�త
ప్¢జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1)యు వామహస్తమున్�����h���C:\User ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�ఘవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9�దేవతా��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User సతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)ధర్2 ర్తా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ
భజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుతా స్తుత�� కలును మెల్లని చూపుల మ�వ�క్షి పద్మకేసర వర్ణ¿యు వామహస్తమున్�����h���C:\User నమతా స్తుత�� క్లా�మధ్యాయేత్సర్వ వ�నవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9।।

శ్p స
బ�హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క) స
�త
ష్ణుం శశి వర్ణం చడొక గ�నన� కN�కNమర్క�వర్��
మహామత� దేవతాa�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userమయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�ర్వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�హన�
ర్#ద�స)సPన
� సర్సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔{�న)నేక�ధ�
గ>హ� సదేవతా�హ� శ్వర ప్ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క� ప్�ప్దేవతా�)।।

శ్p నటాయు మరణం సుగ్రర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు సామాం పాతు సరస్వతి।।����� �తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద��
క�ప్రార్థన�n���సమ>ద�� స
మ>ఖ్యం��నం�ೆH�������.uno:� త�నేక9తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద��
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుటాయు మరణం సుగ్ర�ధర్� ప్రార్థన�n���ర్�త వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�మభాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �గ�
సదేవతా�శివ� ర్#ద�మన�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదర్Vప్� 
చింతామణీ శ్యామలా� ��߬�������ద�బర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.omశ్వర ప్� హ�దేవతాaభాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �వయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userkమి।।

శ్pలును మెల్లని చూపుల మక్షి పద్మకేసర వర్ణ³2 న�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔e�హ స
�త
శ్pమతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�యోనిధ్యాయేత్సర్వ వaనిక్లాmతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదన చకpప్రార్థన�n���ణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ Áగోప క��ద� భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ Áగ మణాధిప నీకు మ్రొక్కfర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�జితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ప్Cణాధిప నీకు మ్రొక్క)మ�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om�
యోగోప క�శ్వర ప్ శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�శ్వర ప్�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద శ్వర ప్ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క) భవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�బ్దిపోత�١P�������.uno:Sp�ప్రార్థన�n��� తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద
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లును మెల్లని చూపుల మక్షి పద్మకేసర వర్ణ³2 న�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔e�హమమదేవతా�హే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÃకర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�వలును మెల్లని చూపుల మ�బమ్।।

స�ధ్యాయేత్సర్వ వ�)దేవతాwప్నమసామాం పాతు సరస్వతి।।�����3ర్�
దేవతాwప్�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుÄ)త ప్ర్� బ�హ2దేవతాwప్� సర్�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ్రోయు గజప్హ�
దేవతాwపిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడే¾నసామాం పాతు సరస్వతి।।�����ధ)తా స్తుత� సర్�� స�ధ్యాయేత్సర్వ వ�)దేవతాwప్నమ్రోయు గజ௨స
�తా స్తుత�।।

తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�లును మెల్లని చూపుల మసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�దర్¸నమ>
యు వామహస్తమున్�����h���C:\UserనP2లును మెల్లని చూపుల మÅ సర్�తీర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�jని యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userన2ధ్యాయేత్సర్వ వ�) సర్�దేవతా�వతా స్తుత�
యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userదగోప కmpసర్� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\9దేవతా�శ్వర ప్¡తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�లును మెల్లని చూపుల మసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔�� తా స్తుత��� నమkమ)హమ్।।

అశ్వర ప్�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� దర్¸నమ>
మ�లును మెల్లని చూపుల మతా స్తుతB బ�హ2ర్Vప్రార్థన�n���యు వామహస్తమున్�����h���C:\User మధ)తా స్తుతB విష్ణుం శశి వర్ణం చ��ర్Vపిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
అగpతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� శివర్Vప్రార్థన�n���యు వామహస్తమున్�����h���C:\User వ�క్షం���H�������franklingotర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతా స్తుత� నమ�।।

శివ దర్¸నమ>నకN న�దేవతాwశ్వర ప్�ర్ అన
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు�
న�దేవతాaక్లాmశ్వర ప్ మహాభాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �గ శివధ్యాయేత్సర్వ వ�)న ప్ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userణాధిప నీకు మ్రొక్క
ఉమkశ్వర ప్�కర్ సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔¾వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�ర్j� అన
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�� దేవతా�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�మర్Æసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔e।।

గోప క�మkతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ప్రార్థన�n����ర్jన
గోప క�వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\Çమేక దంత ముపాస్మహే।।�= చాణూర మర్దనం�����r�䄃`�గpతా స్తుతB నితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)� గోప క�వ� ప్�ష్ణుం శశి వర్ణం చ¨తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ఏవచ
గోప క�వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\Çమేక దంత ముపాస్మహే।।�= హ�దయేత్సర్వ విఘ్నోప శ+చాణూర మర్దనం�����r�䄃`\�వ గవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\��మధ్యాయేత్సర్వ వ�) వసామాం పాతు సరస్వతి।।�����మ)హమ్।।
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కలిదేవతా®ష్ణుం శశి వర్ణం చ నివామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క
ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మనేక�ధ మహాదేవతా�వ మk� ర్క్షం���H�������franklingot కర్#ణాధిప నీకు మ్రొక్క�నిధ్యాయేత్సర్వ వ�
విజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\User� సతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� బ��యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userkతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద3లినేక�௨సామాం పాతు సరస్వతి।।����Éనబ�ధ)తా స్తుత�।।

అగోప క7�దేవతా�వ స
�త
శ్వర ప్pదేవతా�j� మేక దంత ముపాస్మహే।।�=ధ్యాయేత్సర్వ వ�� యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userశ్వర ప్� ప్�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�� విదేవతా�)� ప్Cష్టైe¨� శిpయు వామహస్తమున్�����h���C:\User� బలును మెల్లని చూపుల మ�
తా స్తుత�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుమkయు వామహస్తమున్�����h���C:\User>ష్ణుం శశి వర్ణం చ) మkర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�గ)� దేవతా�హే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÃమేక దంత ముపాస్మహే।।�= హవ)వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�హన।।

వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�స
�దేవతా�వతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద
నేక�గప్�ష్ణుం శశి వర్ణం చ¨ సమkర్Vఢ� శూలును మెల్లని చూపుల మహస�� మహాబలును మెల్లని చూపుల మ�
ప్రార్థన�n���తా స్తుత�ళనేక�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userక� దేవతా�వ� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�స
�దేవతా�వ� నమkమ)హమ్।।

గర్#తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద2�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద ప్రార్థన�n����ర్jన
కN�కNమk�క్లాyతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద వర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o��యు వామహస్తమున్�����h���C:\User కNనేక9�న
� ధవళాముఖీ భగవతీ చిrయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ
విష్ణుం శశి వర్ణం చ�� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�హనమస
�భ)� ప్క్షి పద్మకేసర వర్ణ]ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userతా స్తుత�నమ�।।

పిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడేeడJగ> శ్వర ప్బ�� వినగనేక9
అర్#Eన� ఫలును మెల్లని చూపుల మN�న� ప్రార్థన�n���ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o��� క్లాyర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�టాయు మరణం సుగ్రÌ శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openofficÍ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�హన�
భీభతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద,� విజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\User� క�ష్ణుం శశి వర్ణం చ�� సవ)సామాం పాతు సరస్వతి।।�����చీ ధన�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�।।
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ఘ్నోప శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�oర్ అగోప క7� ప్�మkద శ్వర ప్మనేక�ర్j�
అగోప కm� ఘ్నోప శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�oర్మిద� ర్Vప్ మ>ప్స�హార్ తా స్తుత�వక�
ప్�సామాం పాతు సరస్వతి।।�����ద� దేవతా�వ శివయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదసామాం పాతు సరస్వతి।।�����2న ర్క్షం���H�������franklingot సర్�దేవతా�।।

ద
స�ప్�నేక�శ్వర ప్మ>నకN ప్ర్#�డబÐ వCమ>�ద
గ
ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మస3�ద� హనPమ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\��నతా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User� వ�క్లాWదర్�
శ్వర ప్యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userనేక9యు వామహస్తమున్�����h���C:\User� ప్ఠేన్నిత్యంmని�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)� ద
స�ప్�� తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదస)నశ్వర ప్)త ।।

స
మ�గళÒలును మెల్లని చూపుల మN ఒంటరిగా పూజ�టాయు మరణం సుగ్రర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7గోప క� ప్¢జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపులును మెల్లని చూపుల మN చాణూర మర్దనం�����r�䄃`�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User>నప్CడJ మ>�ద
గోప క�  
భర్��స
�త చాణూర మర్దనం�����r�䄃`�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔e మనసామాం పాతు సరస్వతి।।����� నమస3ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�చనిదేవతా� ఫలితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదమ>  
కలును మెల్లని చూపుల మNగద
.

నమ�క్లా��తా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User భర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om�Õచ శ్వర ప్ర్శ్వర ప్¡�ద�స�ర్Vపిణి������`�����%�	హరిహరసుతమీడేeణాధిప నీకు మ్రొక్కÀ
నమ� శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��తా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userదేవతా��తా స్తుత�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User సర్�దేవతా�వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�శ్వర ప్pయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userkయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userచ।।

క్లా�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�)ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7jయేత్సర్వ విఘ్నోప శZ[ వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\�డలును మెల్లని చూపుల మNనప్CడJ క్లా�ర్)జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userమ>నకN
యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userశి¸వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\Çనేక�మర్Vప్రార్థన�n���భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ �)� యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userkదేవతా�వీ సర్�మ�గళాముఖీ భగవతీ చిr
తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదయోస,�స2ర్ణాధిప నీకు మ్రొక్క�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద���సామాం పాతు సరస్వతి।।������ సర్�తా స్తుతBజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userమ�గళ�
లును మెల్లని చూపుల మkభసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔¾�ష్యామి సిద్ధిర్భ�� జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపుయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔¾�ష్యామి సిద్ధిర్భ�� కNతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదసిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔¾�ష్యామి సిద్ధిర్భ�� ప్ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�భవ
యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+ష్యామి సిద్ధిర్భ�మి�దేవతాwవర్సామాం పాతు సరస్వతి।।�����)మ్రోయు గజ హ�దయు వామహస్తమున్�����h���C:\Userసామాం పాతు సరస్వతి।।����� �జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక�ర్�న।।
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భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ Áజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునమ>నకN మ>�ద
గోప క�
అహ� వామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\��శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic��నర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o� భ�తా స్తుత�� ప్రార్థన�n����ణాధిప నీకు మ్రొక్కfనేక�� దేవతా�హమkశిpతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�
ప్రార్థన�n����ణాధిప నీకు మ్రొక్క�ప్రార్థన�n���న సమkయు వామహస్తమున్�����h���C:\User>క�� ప్చాణూర మర్దనం�����r�䄃`�మ)న�� చతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7�ధ�।।

బ�హా2ర్�ణాధిప నీకు మ్రొక్క� బ�హ2హవి� బ�హా2గోప క¦� బ�హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క�హ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�
బ�హే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÖ×2వతా స్తుత�న గ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదవ)� బ�హ2కర్2 సమkధ్యాయేత్సర్వ వaనేక�।।

అన�ప్¢ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om� సదేవతా�ప్¢ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om� శ్వర ప్�కర్ ప్రార్థన�n����ణాధిప నీకు మ్రొక్క వలును మెల్లని చూపుల మ�భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ Ø
జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1�నవామహస్తమున్�����h���C:\Users\IBM\��ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�గ) సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔eధ)ర్j� బ్దిపోత�١P�������.uno:Spక్షి పద్మకేసర వర్ణ¿� దేవతా�హే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÃచ ప్రార్థన�n���ర్�తీ।।

భాషణం���������p�����+�	పశ్చాద్రావణ Áజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపునేక�న�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదర్మ>
అగస�°� కN�భకర్��చ శ్వర ప్మ)�చ బడబ�నలును మెల్లని చూపుల మ�
ఆహార్ప్ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7ణాధిప నీకు మ్రొక్క�మkర్j� స2ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o�మిచ వ�క్లాWదర్మ్।।

లును మెల్లని చూపుల మ�క కలును మెల్లని చూపుల మk)ణాధిప నీకు మ్రొక్కమ>క్లాRర్కN భగవతా స్తుత�ÙÚర్jన
స�సిద్ధిర్భవతుమే సదా।।ש�◔e� ప్�జం�్।।���p�����+�	తుండమునేకదంతమును తోరపు1భ)� ప్ర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.o7ప్రార్థన�n���లును మెల్లని చూపుల మయు వామహస్తమున్�����h���C:\User�తా స్తుత�� నేక�)యేత్సర్వ విఘ్నోప శ+న మkర్నిశం���ు���ੴX�����"�org.om�ణాధిప నీకు మ్రొక్క
మహే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÃ�మహే।।��X�����"�org.openoffice.Office�శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�� గోప క�బ��హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్కÀభ)� శుభమస
�
నితుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద)� లును మెల్లని చూపుల మ�క్లా�స,మసామాం పాతు సరస్వతి।।������ స
,ఖినేక¤భవ�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద�।।
క్లా�లును మెల్లని చూపుల మÅ వర్´తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� ప్ర్Eన)� ప్�ధ్యాయేత్సర్వ వaవీ సస) శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�లినీ 
దేవతా�శాంతయే।।�١끤ࢮ��h�����'�org.openoffic�యు వామహస్తమున్�����h���C:\User� క్షి పద్మకేసర వర్ణÜభర్హే।।��X�����"�org.openoffice.OfficeÃతుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� బ��హ2ణాధిప నీకు మ్రొక్క�స,�తుర్భుజం�్।।���p�����+�	తుండమునేకద� నిర్$యు వామహస్తమున్�����h���C:\Userk�।।
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స�కటనాశన �శన గణేశ స్తోత్ర�శ స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�
నాశన �రద ఉవాచ��(���చ
ప్�ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� శిరస్తోత్రము�le�楅⸀� దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినా� గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#ప్$త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ వినాశన �యకమ
భక్త��*చస� స+రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/య�0 క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ర1 సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3ద4యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6
ప్�థము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� వం గౌరీపుత్రం వినాక8త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9�డం చ ఏకదన్తం ద్వ� చ ఏకదన�� దేవం గౌరీపుత్రం <=తీయకమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����?తీయ� క?ష్ణ పింగాక్A పింగాక్షం గజవక్3�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�క్షం గజవక్త్రం చతుర్� గజవం గౌరీపుత్రం వినాక�E� చత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9ర1కమ
లం�బోదరH దర� ప్�చము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� చ ష్ణ పింగాక్ష్ణ పింగాక్I� వికటమేవ చ��ion���`��������m.��Kవం గౌరీపుత్రం వినా చ
సప్�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� విఘ్నరాజం చ ధ.రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ� చ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�Nము�le�楅⸀楅푀楆H�������copOవం గౌరీపుత్రం వినారA� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����థాష్టమమ్��������p�����-�	భక్త్యాచ�ష్ణ పింగాక్Qము�le�楅⸀楅푀楆H�������copమ
నవం గౌరీపుత్రం వినాము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� భాలచన్దSలంచనTU� చ దశము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 వినాశన �యకమ
ఏక్త�దశ� గణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం � దేవం గౌరీపుత్రం �=దశ� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 గజWననమ
దేవం గౌరీపుత్రం �=దశైతాని YZతాని నామా�న్నిత్యమాయుః కామార నాశన �ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న్నిత్యమాయుః కామార తిం ద్వాదశం �సన4*� య0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న.ర0
న చ విఘ్నరాజం చ ధ.భయ� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� సర=సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4కర� ప్�భాలచన్ద]
విదేవం గౌరీపుత్రం ��రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#1 లంభతాని నామా� విదేవం గౌరీపుత్రం ��� ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�నాశన �రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#1 లంభతాని నామా� ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�నమ
ప్$తాని నామా��రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#1 లంభతాని నామా� ప్$తాని నామా��నాశన ^+క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#1 లంభతాని నామా� గతిం ద్వాదశం మ
జపింగాక్షం గజవక్aదbణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం  స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ ష్ణ పింగాక్డ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్� భిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�+సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reef0 ఫలం� లంభాలచన్దhత
స�వం గౌరీపుత్రం వినాత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����jరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4� చ లంభతాని నామా� నాశన �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� స�శయ0
అష్టaQభాలచన్ద]� బోదరS�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ణేశ స్తోత్ర�భ�శn లిఖితాని నామా�= య0 సము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరqయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6త
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� విదేవం గౌరీపుత్రం �� భవాచ��(��rత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����jరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�= గణేశ స్తోత్ర�శస� ప్�స్తోత్రము�le�楅⸀�దత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����0

ఇతిం ద్వాదశం  శ్రీ 8 నాశన �రద ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్ర�
స�కట నాశన �శన గణేశ స్తోత్ర�శ స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ స�ప్uరAమ
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దేవం గౌరీపుత్రం �=దశజv�తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wx�గ స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������
స్తోత్రము�le�楅⸀yరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ష్టaQU స్తోత్రము�le�楅⸀� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనాశన �ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��చ శ్రీ 8శైతాని YZలంzము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలిxఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు/ర|}న�
ఉజ}యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనాశన ��� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాక్త�లం మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`�క్త�రము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలంzశ=ర�
ప్�జ=లం/�� వాచ��(���fద�నాశన �ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��చ ఢాకిన్యాం భీమశంకరం������p�క్త�నాశన ��� భీము�le�楅⸀楅푀楆H�������copశ�కర�
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 బోదర�ధేతు రామే�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�మేవ చ��ion���`��������m.��Kశ� నాశన �గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘,శ� దేవం గౌరీపుత్రం �ర|క్త�వం గౌరీపుత్రం వినానాశన r
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రస్తోత్రము�le�楅⸀���త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 విశైతాని �=శ� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����*�బోదరక� గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘!త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మీత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ట�
హి�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/లంయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 క్త,దేవం గౌరీపుత్రం �ర� ఘ్నరాజం చ ధ?శైతాని �+శ� చవిశైతాని �లంక్త,
ఏతాని నామా�న్నిత్యమాయుః కామారజv�తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wx�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�న్నిత్యమాయుః కామార స్తోత్రము�le�楅⸀�య�ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న.ర0
సప్�జన+క?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్� స+రణేశ స్తోత్ర�న వినశ�తిం ద్వాదశం ।।

శ్రీ 8 లి�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�ష్ణ పింగాక్Qకమ
బోదర�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w స�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
న్నిత్యమాయుః కామారర+లం భాలచన్దSసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� శైతాని �భిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
జన+జ ద�0ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు వినాశన �శక లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�న్నిత్యమాయుః కామార ప్�వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన కర|ణేశ స్తోత్ర�కర లి�గమ
రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాణేశ స్తోత్ర దర� వినాశన �శక లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

 
26



i
i

“bharat” — 2011/3/23 — 12:11 — page 27 — #37 i
i

i
i

i
i

సర=స�గ�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్� స�లంzపింగాక్షం గజవక్3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
బోదర�దేవం గౌరీపుత్రం <4 వివం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w4త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� క్త�రణేశ స్తోత్ర లి�గమ
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3ద4 స�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�స�ర వం గౌరీపుత్రం వినా�దేవం గౌరీపుత్రం <త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

కనకము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర� భ�ష్ట3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
ఫణేశ స్తోత్ర�ప్తిం ద్వాదశం  వాచ��(��rష్ట3Qత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� శైతాని �భిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
దక్షం గజవక్త్రం చతుర్స�యజ� వినాశన �శన లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

క��క�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop చ�దన లంzపింగాక్షం గజవక్3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
ప్�కజ హార స�శైతాని �భిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
స�చిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్ వినాశన �శన లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాగణేశ స్తోత్ర�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaవిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
భాలచన్దSవాచ��(���f ర�క్త��భి రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,వం గౌరీపుత్రం వినాచ లి�గమ
దేవం గౌరీపుత్రం <నకరక్త�ట� ప్�భాలచన్దSకర లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

అష్ణ పింగాక్Qదళోపరివే�ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wవాచ��(��rష్ట3Qత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
సర= సము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ద�వం గౌరీపుత్రం వినా క్త�రణేశ స్తోత్ర లి�గమ
అష్ణ పింగాక్Q దరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wద� వినాశన �శన లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ
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స�రగ�ర| స�రవం గౌరీపుత్రం వినార ప్uజిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
స�రవం గౌరీపుత్రం వినాన ప్$ష్ణ పింగాక్q సదేవం గౌరీపుత్రం �రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� లి�గమ
ప్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్ర� ప్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����+క లి�గమ
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మి సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినా లి�గమ

లి�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�ష్ణ పింగాక్Qక మిద� ప్$ణేశ స్తోత్ర�� య0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe, చి�వం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే�
శివం గౌరీపుత్రం వినాలం�క ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవాచ��(���ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� .తిం ద్వాదశం  శివాచ��(��rన సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`దతాని నామా�

ఇతిం ద్వాదశం  లి�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�ష్ణ పింగాక్Qక� స�ప్uరAమ

శ్రీ 8క్త�లంభాలచన్ద�fరవాచ��(���ష్ణ పింగాక్Qక�
దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaవం గౌరీపుత్రం వినా� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/నప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినానాశన ��ఘ్రి పంకజం�।।����`���⪠旒⪈�O ప్�కజ�
వాచ��(����ళయజ�సNత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� మి�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�కరమ
నాశన �రదేవం గౌరీపుత్రం �దేవం గౌరీపుత్రం <యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘w బోదర?�ద వం గౌరీపుత్రం వినా�దేవం గౌరీపుత్రం <త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� దేవం గౌరీపుత్రం <గ�బోదరర�
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం 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 �లం�చనమ
క్త�లంక్త�లం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�బోదర�జWక్షం గజవక్త్రం చతుర్ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్షం గజవక్త్రం చతుర్శూలం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్షం గజవక్త్రం చతుర్ర�
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

శూలంట�క ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శ ద�డం చ ఏకదన్తం ద్వప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ణేశ స్తోత్ర� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/దేవం గౌరీపుత్రం <క్త�రణేశ స్తోత్ర�
శైతాని ��ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్త�య ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినా ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్షం గజవక్త్రం చతుర్ర� న్నిత్యమాయుః కామారరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copయమ
భీము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop విక8ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� ప్�భ�� విచిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� తాని నామా��డం చ ఏకదన్తం ద్వవం గౌరీపుత్రం వినా పింగాక్షం గజవక్3�య�
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క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

భ�క్త�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త�� దేవం గౌరీపుత్రం �యక� ప్�శస� చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ర| విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి�
భక� వం గౌరీపుత్రం వినాత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����jలం� సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re31ర� సము�le�楅⸀楅푀楆H�������copస� లం�క న్నిత్యమాయుః కామారగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
న్నిత్యమాయుః కామారక=ణేశ స్తోత్రన+నాశన ^జ� హ̈ిము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్త��క్త�ణేశ స్తోత్ర©లంసత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ªట��
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�ర+ సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లంక� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����=ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�ర+ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/రb నాశన �శక�
కర+ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`చక� స�శర+ దేవం గౌరీపుత్రం �యక� విభ�మ
స=రA వం గౌరీపుత్రం వినారA క్త,శప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శ శైతాని �భితాని నామా��గ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�డం చ ఏకదన్తం ద్వలం�
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����.ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ద�క్త� ప్�భాలచన్దSభిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�దయ�గ+క�
న్నిత్యమాయుః కామారత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం <=తీయ మిష్ణ పింగాక్Q దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినాత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� న్నిత్యమాయుః కామారర�జనమ
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9� దర¬నాశన �శన� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ళ ద�ష్ణ పింగాక్QU భీష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్ర�
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

అటQహాస భిన. ప్ద+జW�డం చ ఏకదన్తం ద్వక్త�శ స�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����తిం ద్వాదశం �
ద?ష్ట3Q ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� నష్ణ పింగాక్Q ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్జWలం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�గ8నాశన �శనమ
అష్ణ పింగాక్Q సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 దేవం గౌరీపుత్రం �యక� కప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లంము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/లిక్త�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�ర�
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

భ�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స�ఘ్నరాజం చ ధనాశన �యక� విశైతాని �లం క్తరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w� దేవం గౌరీపుత్రం �యక�
క్త�శివాచ��(���సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3 లం�కప్$ణేశ స్తోత్ర� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్శైతాని �ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�క� విభ�మ
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నీతిం ద్వాదశం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/రb క్త�విద� ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����న� జగత్రము�le�楅⸀楅푀楆H������భ��
క్త�శిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామే<నాశన �థ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా� భజ,

క్త�లంభాలచన్ద�fరవాచ��(���ష్ణ పింగాక్Qక� ప్ఠ�తిం ద్వాదశం  యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనాశన ^హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర�
జW�నము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త�� స్తోత్రము�le�楅⸀�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�న� విచిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ప్$ణేశ స్తోత్ర� వం గౌరీపుత్రం వినార4నమ
శైతాని �క మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి దేవం గౌరీపుత్రం «fన� లం�భ క్త�ప్ తాని నామా�ప్ నాశన �శన�
తాని నామా�ప్�య/�తిం ద్వాదశం  క్త�లంభాలచన్ద�fరవాచ��(����ఘ్రి పంకజం�।।����`���⪠旒⪈�O సన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే<� ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్���వం గౌరీపుత్రం వినామ

వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రస్తోత్రము�le�楅⸀��� భాలచన్ద�fరవాచ��(���ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు�� స�స్తోత్రము�le�楅⸀�ర భయనాశన �శనమ
ప్uర= జన+ క?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్� స+రణేశ స్తోత్ర�న వినశ�తిం ద్వాదశం 

శ్రీ 8 విశ=నాశన �థాష్టమమ్��������p�����-�	భక్త్యాచ�ష్ణ పింగాక్Qక�
గ�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర�గ కము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనీయ జటSకలం/ప్�
గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారర�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర విభ�ష్ట3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� వాచ��(���ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copభాలచన్దSగమ
నాశన �రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�యణేశ స్తోత్ర పింగాక్షం గజవక్3�య ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�గము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �ప్హార�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

వాచ��(���చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘¯చర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copమేవ చ��ion���`��������m.��Kయగ�ణేశ స్తోత్ర స=ర°ప్�
వాచ��(���గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘#శ విష్ణ పింగాక్9A స�ర సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaవిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ద పింగాక్షం గజవక్®ఠమ
వాచ��(���మేవ చ��ion���`��������m.��Kన విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర కళత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����వం గౌరీపుత్రం వినా�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�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 తథాష్టమమ్�ర� జట�లం� తిం ద్వాదశం �నాశన rత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����మ
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ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శైతాని ��క�శైతాని �భయ వం గౌరీపుత్రం వినారప్�ద శూలంప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ణేశ స్తోత్ర��
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

శ్రీ తాని నామా��శు శైతాని �భిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� క్త�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#ట విరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న�
ఫా�లంzక్షం గజవక్త్రం చతుర్ణేశ స్తోత్ర�నలం విశైతాని �ష్ట3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్�చబోదరSణేశ స్తోత్రమ
నాశన �గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�ధేతు రామే<ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�రచిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� భాలచన్దSస�ర కరA ప్uర�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

ప్�చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�నన� ద�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����గజWనాశన ��
నాశన �గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క� దన�జ ప్$�గవం గౌరీపుత్రం వినా ప్న.గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�నాశన �మ
దేవం గౌరీపుత్రం �వాచ��(���నలం� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరణేశ స్తోత్ర శైతాని �క జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�టవీనాశన ��
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

తాని నామా�జvము�le�楅⸀楅푀楆H�������copయ� సకలం న్నిత్యమాయుః కామారష్ణ పింగాక్ªలం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం <=తీయ�
ఆన�దక�ద ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్�మేవ చ��ion���`��������m.��Kయమ
నాశన �నాశన �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����+క� సగ�ణేశ స్తోత్ర న్నిత్యమాయుః కామారర|bణేశ స్తోత్ర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినా�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�దేవం గౌరీపుత్రం <దేవం గౌరీపుత్రం µష్ణ పింగాక్ రహి�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� స�గ�ణేశ స్తోత్ర�న�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గ�
వాచ��(���fరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గ� శైతాని ��తిం ద్వాదశం న్నిత్యమాయుః కామారలంయ� గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wజW సహాయమ
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��ర� ధేతు రామే«fర� న్నిత్యమాయుః కామారలంయ� గరళోపరివే¶భిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

 ఆశైతాని �� విహాయ ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ప్రస� న్నిత్యమాయుః కామార�దేవం గౌరీపుత్రం ��
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ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�పింగాక్షం గజవక్a రతిం ద్వాదశం � చ విన్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���ర� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనసjము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ధేతు రామే�
ఆధేతు రామే�ర హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ªము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��గత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� స�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,శ�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తిం ద్వాదశం � భజ విశ=నాశన �థమ

వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re® ప్$రప్తాని నామా�0 ప్రమేవ చ��ion���`��������m.��Kశ=రస�
వాచ��(����ఘ్రోక్Oక� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copష్ణ పింగాక్Qక మిద� ప్ఠతాని నామా� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�ష్ణ పింగాక్�0
విదేవం గౌరీపుత్రం �� శి¸¹య� విప్$లం స్తోత్రము�le�楅⸀yఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� క్తరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w��
స�ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �హ్మణేభ్యశ్చ లిఖివిలంయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 లంభతాని నామా� చ మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`క్షం గజవక్త్రం చతుర్మ

విశ=నాశన �ధేతు రామే�ష్ణ పింగాక్Qక మిద� య0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,త శివం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే�
శివం గౌరీపుత్రం వినాలం�క ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవాచ��(���ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� .తిం ద్వాదశం  శివాచ��(��rన సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`దతాని నామా�

శ్రీ 8 చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతురీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ష్ణ పింగాక్Qకమ

చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�హి�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మ.

చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర రక్షం గజవక్త్రం చతుర్ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/మ

రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����. స్తోత్రము�le�楅⸀�న�శరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�సన� రజతాని నామా�దేవం గౌరీపుత్రం <�శ?�గ న్నిత్యమాయుః కామారక్త,త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����న�
శి�జినీక?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్న.గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘,శ=ర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copచ��తాని నామా�నలంస్తోత్రము�le�楅⸀�యకమ
క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������ºప్�దగ4ప్$రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����య� తిం ద్వాదశం �దేవం గౌరీపుత్రం <శైతాని �లంయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi»¼ రభివం గౌరీపుత్రం వినా�దేవం గౌరీపుత్రం <త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

ప్�చ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�దప్ప్$ష్ణ పింగాక్q గ�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్� ప్దేవం గౌరీపుత్రం ��బోదర�జద=య శైతాని �భిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����
ఫా�లంలం�చన జWత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాక దగ4ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన+ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్� విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
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భస+దేవం గౌరీపుత్రం <గ4కళోపరివే½బోదరర� భవం గౌరీపుత్రం వినానాశన �శన� భవం గౌరీపుత్రం వినా ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవం గౌరీపుత్రం వినా�య�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����వాచ��(���రణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు�చర+ క?తాని నామా¾త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#యము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనాశన ^హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర�
ప్�కజWసన ప్ద+లం�చన ప్uజితాని నామా��ఘ్రి పంకజం�।।����`���⪠旒⪈�Oసరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిమ
దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర�గ శ్రీ కర సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3క� శుభ� జటSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�ర�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

యక్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జసఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు� భగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�క్షం గజవక్త్రం చతుర్హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర� భ�జ�గవిభ�ష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్ర�
శైతాని YZలంరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జస�తాని నామా�ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్ª?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ర|వాచ��(���ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copకళోపరివే½బోదరరమ
క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������,=ళనీలంగళ� ప్రశ=థధేతు రామే�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?గధేతు రామే�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

క��డం చ ఏకదన్తం ద్వలీక?త్రము�le�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 < ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�నీశ=రస��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� వాచ��(���fభవం గౌరీపుత్రం వినా� భ�వం గౌరీపుత్రం వినానాశన rశ=రమ
అ�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�క్త��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శి8తాని నామా�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copర ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�దప్� శము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనాశన ��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

భాలచన్దhష్ణ పింగాక్జ� భవం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wణేశ స్తోత్ర� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copఖిలం/ప్దేవం గౌరీపుత్రం � ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్హారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర�
దక్షం గజవక్త్రం చతుర్యజ� వినాశన �శన� తిం ద్వాదశం �గ�ణేశ స్తోత్ర�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����+క� తిం ద్వాదశం �విలం�చనమ
భ�క్త��ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త�� ఫలంప్�ద� సకలం/ఘ్నరాజం చ ధస�ఘ్నరాజం చ ధ న్నిత్యమాయుః కామారబోదరరÀణేశ స్తోత్ర�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:
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భక�వం గౌరీపుత్రం వినాత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����jలం ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� న్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే<ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copక్షం గజవక్త్రం చతుర్య� హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wద�బోదరర�
సర=భ�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ప్తిం ద్వాదశం � ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����qర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్�మేవ చ��ion���`��������m.��Kయ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copమ
స్తోత్రము�le�楅⸀� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wన భ� హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁతాని నామా�శన స్తోత్రము�le�楅⸀� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� న్నిత్యమాయుః కామారఖిలం/క?తిం ద్వాదశం �
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

విశ=స?ష్ట3Q విధేతు రామే�యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiన� ప్$నరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,వం గౌరీపుత్రం వినా ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లంనత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����qర�
స�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copపింగాక్షం గజవక్3 ప్�ప్�చ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copశైతాని �ష్ణ పింగాక్లం�క న్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3న�
క్త8డం చ ఏకదన్తం ద్వయ�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w.శ� గణేశ స్తోత్రనాశన �థయ�థసము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన్నిత్యమాయుః కామార=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/శ8యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త�� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్ణ పింగాక్�తిం ద్వాదశం  వాచ��(���f యము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop:

ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9�భీత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?క�డం చ ఏకదన్తం ద్వÂసNన� క?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� స�వం గౌరీపుత్రం వినా� శివం గౌరీపుత్రం వినాసన్నిత్యమాయుః కామార.ధేతు రామే�
యత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� క�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� చ య: ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న. హి� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9�భయ� భవాచ��(��rత
ప్uరAము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/య� రరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯గతాని నామా� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copఖి లం/ర1 స�ప్ద ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/దర�
చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర ఏవం గౌరీపుత్రం వినా త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� దదేవం గౌరీపుత్రం �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copయత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����:

ఇతిం ద్వాదశం  శ్రీ 8 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ఘ్నరాజం చ ధము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/హాతాని నామా�+ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/రª�డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమత�యక?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� 
శ్రీ 8 చ�ద�శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతురీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ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 rత్రము�le�楅⸀楅푀楆H������చ తిం ద్వాదశం �య/య�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�మ
తిం ద్వాదశం �జన+ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్స�హార� ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

తిం ద్వాదశం �శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుÆÇరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wÈలం=ప్తాని నామా«fÉశn అచి�దేవం గౌరీపుత్రం «fÉ0 క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలంÊfశు¬భాలచన్ద�f0
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త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����వం గౌరీపుత్రం వినాప్uజW� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wష్యామి ఏకబిల్��మి ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

దర¬న� బ్ధి తారకం పరం�����`��లం=వం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్స� సqర¬న� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్నాశన �శనమ
అఘ్రోక్ర ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్స�హార� ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

స్తోత్రము�le�楅⸀�లంగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�8 మేవ చ��ion���`��������m.��Kష్ణ పింగాక్9 విపింగాక్షం గజవక్a�ష్ణ పింగాక్9 త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����టSక్త, వం గౌరీపుత్రం వినానకÌప్యో0
యజ�క్త�ట� సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస్తోత్రము�le�楅⸀��ణేశ స్తోత్ర�� ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

ద�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క్త�ట� సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Rea�ష్ణ పింగాక్9 అశ=మేవ చ��ion���`��������m.��Kథ శతాని నామా�న్నిత్యమాయుః కామారచ
క్త�ట�కనాశన �� ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �నాశన rన ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

ఏక�చ బ్ధి తారకం పరం�����`��లం=ప్తాని నామా«fÉశn క్త�ట�యజ� ఫలం� లంభాలచన్దhత
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాదేవం గౌరీపుత్రం �వాచ��(���fశn ప్uజWర4� ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

క్త�శ్రీ  క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������,త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� న్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���స�చ క్త�లంభాలచన్ద�fరవం గౌరీపుత్రం వినా దర¬నమ
గయ/ప్�య/గ మేవ చ��ion���`��������m.��K ద?ష్యామి ఏకబిల్�QÍ ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

ఉము�le�楅⸀楅푀楆H�������copయ/ సహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిదేవం గౌరీపుత్రం �వాచ��(��rశ� వాచ��(���హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన� న�దేవం గౌరీపుత్రం <శ�కరమ
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�చ�తాని నామా� సర=ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�పింగాక్షం గజవక్aభాలచన్ద]� ఏకబ్ధి తారకం పరం�����`��లం=� శివాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����మ

లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������
శ్రీ 8ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����q యోన్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే< న్నిత్యమాయుః కామారక్త,త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����న! చక8ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ణేశ స్తోత్ర� 
భాలచన్ద]గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘#�ద� భాలచన్ద]గము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర� రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్$ణేశ స్తోత్ర�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,�
యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘#శ శైతాని �శ=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� శరణేశ స్తోత్ర� భవాచ��(���బ్ధి తారకం పరం�����`��Tప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ
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బోదర�హ̈ి+�ద� ర|ద� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copర|దరª క్త�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#టక్త�ట� 
స�ఘ్నరాజం చ ధట�Q తాని నామా��ఘ్రి పంకజం�।।����`���⪠旒⪈�Oకము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం/ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం క్త��తిం ద్వాదశం  క్త��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ లంసత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9ªచ సరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి�స 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాదహ్మణేభ్యశ్చ లిఖినాశన �క�లం భీకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯ర| 
జW=లం/వం గౌరీపుత్రం వినాలీభి రతిం ద్వాదశం దగ4త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����నNర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస�
త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����=తాని నామా�qదప్ద+సరసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re®� శరణేశ స్తోత్ర�గత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�రజWలంప్తిం ద్వాదశం త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� జగన్నిత్యమాయుః కామార.వాచ��(���స 
సరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,=�దేవం గౌరీపుత్రం <�య/ర1 బోదరడేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతºశైతాని �గ8ఝష్యామి ఏకబిల్� ప్ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�
ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����Ñ�డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతºత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్�చ�రతాని నామా�టక ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copస�కస� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�రకÌప్ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copతిం ద్వాదశం ఘ్రోక్ర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం� 
స�ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��ప్� ద�0ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుశత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� సరqసము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/క�లంస�
దేవం గౌరీపుత్రం Òనస� దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినా క?ప్య/ ప్ద ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/గత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�ర భీకర కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#�ద�క రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�భిఘ్నరాజం చ ధ/త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� 
న్నిత్యమాయుః కామారష్ట®qడం చ ఏకదన్తం ద్వ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న వం గౌరీపుత్రం వినాప్$ష్ణ పింగాక్సjకలం/రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w� నాశన �శ
ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��ణేశ స్తోత్రప్�య/ణేశ స్తోత్ర భవం గౌరీపుత్రం వినాభీతిం ద్వాదశం  సము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/క�లంస� 
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లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�ర సరq విష్ణ పింగాక్దగT ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ గ8 తీవం గౌరీపుత్రం వినా� 
ద�ష్యామి ఏకబిల్�QUగ8క్త�ట� ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wదష్ణ పింగాక్Q వినష్ణ పింగాక్Q ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,�
నాశన �గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w వాచ��(���హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిన స�ధేతు రామే�బ్ధి తారకం పరం�����`��4 న్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���స శైతాని Ôరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�ర వం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copఘ్నరాజం చ ధబీజ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����కర+ 
శైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు/య�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� కరణేశ స్తోత్రప్త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�గ ప్$ష్ణ పింగాక్q�
ఆర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి� ద�0ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుప్లిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ప్తిం ద్వాదశం తాని నామా¾ దయ/ళోపరివే� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�ర స్తోత్రము�le�楅⸀�గర విశైతాని �లం కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ళ క్త�లం 
నక8 గ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి గ8సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� న్నిత్యమాయుః కామారగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిస�
వం గౌరీపుత్రం వినా�గ8స� రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గరసనాశన ^రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w+ న్నిత్యమాయుః కామారపింగాక్షం గజవక్®డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతºత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

స�స్తోత్రము�le�楅⸀�రఘ్రోక్ర గహ్మణేభ్యశ్చ లిఖినాశన r చరతాని నామా¾ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, 
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯గ8 భీకర ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?గప్�చ�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w1 త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స�
ఆర�స�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����jర న్నిత్యమాయుః కామారదేవం గౌరీపుత్రం �ఘ్నరాజం చ ధ న్నిత్యమాయుః కామారపింగాక్షం గజవక్®డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతºత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

బోదరదేవం గౌరీపుత్రం �4Íగళోపరివే½ యము�le�楅⸀楅푀楆H�������copభటS బోదరహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁ త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర}య�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����0 
కరÖ�తిం ద్వాదశం  యత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� భవం గౌరీపుత్రం వినాప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శశతాని నామా«fర|�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/�
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ఏక్త�క్త�న� ప్రవం గౌరీపుత్రం వినాశ� చక్త�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� దయోళోపరివే� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ప్తాని నామా� కము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలంనాశన �భ స�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,శ విష్యామి ఏకబిల్� A 
యజ,�శ యజ� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��సNదన విశ=ర°ప్
బోదర�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ణేశ స్తోత్ర� క్త,శవం గౌరీపుత్రం వినా జనాశన �రTన వాచ��(���స�దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినా 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

ఏ క్త,న చక8 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర శ�ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనాశన r�న 
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����నయ/ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదర� తిం ద్వాదశం ష్ణ పింగాక్Iన
వాచ��(���మేవ చ��ion���`��������m.��Kత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం �భయ ప్ద+చిహ్మణేభ్యశ్చ లిఖి.� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

అ�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�స� మేవ చ��ion���`��������m.��K హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?దవివాచ��(��rక ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�నస� 
చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్¯రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸ÆZ0ప్�భాలచన్ద] బోదరలిభి రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w�దేవం గౌరీపుత్రం <�య నాశన �ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధేతు రామే�యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi»¼0
మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`హా�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�క్త�ర న్నిత్యమాయుః కామారవం గౌరీపుత్రం వినా హ̈ి విన్నిత్యమాయుః కామారప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�తిం ద్వాదశం త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����స� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

ప్�హాxద నాశన �రద ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�శర ప్$�డం చ ఏకదన్తం ద్వరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#క వాచ��(����స్తోత్రము�le�楅⸀�దేవం గౌరీపుత్రం < 
భాలచన్దSగవం గౌరీపుత్రం వినాత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ప్$�గవం గౌరీపుత్రం వినా హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి?న్నిత్యమాయుః కామార.వాచ��(���స
భక్త��న�రక� ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లంన ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wజWత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� 
లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������copదేవం గౌరీపుత్రం �హి� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరమ

లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+న?సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి చరణేశ స్తోత్ర�బోదర} ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��వం గౌరీపుత్రం వినా�తాని నామా�న 
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స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ క?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� శుభకర� భ�వి శ�కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ణేశ స్తోత్ర
యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����qఠ�తిం ద్వాదశం  ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�జW హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wభక్త�� య�క్త�� 
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Rea�య/�తిం ద్వాదశం  త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����qద సరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯జ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు�డం చ ఏకదన్తం ద్వర°ప్మ

అష్యామి ఏకబిల్�Qదశ శక్త��పింగాక్షం గజవక్®ఠ స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������
లం�క్త�య/� శైతాని ��కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#దేవం గౌరీపుత్రం �వి క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î క�చిక్త�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,
ప్�ద��మేవ చ��ion���`��������m.��K. శ?�ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతులం/దేవం గౌరీపుత్రం �వి చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop��డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమత� క్త!8�చ ప్టQణేశ స్తోత్ర�
అలం�ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��� జvగ�లం/�బోదరS శ్రీ 8శైతాని YZలంz భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�
క్తØలం/Àప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/య/య/మేవ చ��ion���`��������m.��Kకవీరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wక్త�
ఉజ}యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనాశన ��� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాక్త�ళీ పింగాక్షం గజవక్®ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embewక్త�య/� ప్$ర|హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÚతిం ద్వాదశం క్త�
ఓఢాకిన్యాం భీమశంకరం������p���య/� గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wజWదేవం గౌరీపుత్రం �వీ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ణేశ స్తోత్ర�క్త�� దక్షం గజవక్త్రం చతుర్వాచ��(���ట�క్త,
హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������,తాని నామా�� క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copర°పింగాక్షం గజవక్® ప్�య/గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘, ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�వాచ��(��rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
జW=లం/య/� వాచ��(���fష్ణ పింగాక్Aవీదేవం గౌరీపుత్రం �వీ గయ/ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/�గలం�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wక్త�
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్రస్తోత్రము�le�楅⸀��� విశైతాని �లం/క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î క్త�శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9 సరస=తీ
స�ధేతు రామే��క్త�లంz ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ సర=శత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9�న్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���రణేశ స్తోత్ర�
సర=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸¯గహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిర� దేవం గౌరీపుత్రం <వం గౌరీపుత్రం వినా�� సర=స�ప్త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ªర� శుభ�
అగస�*ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�న్నిత్యమాయుః కామారనాశన �ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� �క�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క నాశన �శనమ

శ్రీ 8 అన.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�Aష్ణ పింగాక్Qక�
న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా��న�దకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# వం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸� భయకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# స్తోత్రము�le�楅⸀y�దర� రతాని నామా�.కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
న్నిత్యమాయుః కామారర°4తాని నామా�ఖిలం ఘ్రోక్ర ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్న్నిత్యమాయుః కామారకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ప్�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����క్షం గజవక్త్రం చతుర్ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/హ̈ిశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
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ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��లంzయ/చలం వం గౌరీపుత్రం వినా�శ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినానకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

నాశన �నాశన �రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����. విచిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� భ�ష్ణ పింగాక్ణేశ స్తోత్రకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# హ̈ిము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/�బోదరరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�డం చ ఏకదన్తం ద్వ�బోదరరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త��హార విడం చ ఏకదన్తం ద్వ�బోదరము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న విలంసద=క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Üజ క��భాలచన్దS�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
క్త�శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గర| వాచ��(���సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3తాని నామా��గర|చిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸� క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�న�దకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wప్$క్షం గజవక్త్రం చతుర్యకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸ÆZ+క న్నిత్యమాయుః కామారష్యామి ఏకబిల్�Iకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
చ�దేవం గౌరీపుత్రం ��రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ªనలంభాలచన్దSసము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/నలం హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# తాని నామా«f Éలం�క� రక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
సరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸ÆZ=శ=ర� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ప్0 ఫలంకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

క్తÆZలం/స్తోత్రము�le�楅⸀�చలం క�దరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�లంయకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘!రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÁ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ శైతాని ��కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
క్త!ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారగము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ర4 గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘¯చనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ ��క్త�ర బీజWక్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`క్షం గజవక్త్రం చతుర్దేవం గౌరీపుత్రం �=ర కవాచ��(���ట ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�టనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

ద?శైతాని ��ద?శ� విభ�తిం ద్వాదశం  ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినానకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# బోదర�హా+�డం చ ఏకదన్తం ద్వ భాలచన్దS�డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతµదరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
లీలం/నాశన �టక సNత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు,లంనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# విజW�న దేవం గౌరీపుత్రం Òప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��క�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
శ్రీ 8 విశైతాని �=శ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన0 ప్�మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`దనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ  ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`�దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
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ఆదేవం గౌరీపుత్రం <క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� సము�le�楅⸀楅푀楆H�������copస� వం గౌరీపుత్రం వినారAనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# శ�భ�పింగాక్షం గజవక్3�యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 శైతాని ��కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
క్త�శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, తిం ద్వాదశం �ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# తిం ద్వాదశం �నయనీ విశైతాని �=శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# శర=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
స=రbదేవం గౌరీపుత్రం �=ర కవాచ��(���ట ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�టనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

ఉరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#= సర= జయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# జయకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� స్తోత్రము�le�楅⸀�గరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
నాశన �రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# నీలం సము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న క��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����లం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా��న.దేవం గౌరీపుత్రం �నాశన rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
స్తోత్రము�le�楅⸀�క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`నాశన ^+క్షం గజవక్త్రం చతుర్కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# సదేవం గౌరీపుత్రం � శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

చ�దేవం గౌరీపుత్రం ��రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ªనలంక్త�ట�క్త�ట� సద?శ్రీ  చ�దేవం గౌరీపుత్రం ���శు బ్ధి తారకం పరం�����`���బోదరSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
చ�దేవం గౌరీపుత్రం ��రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ªగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘w. సము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/నక��డం చ ఏకదన్తం ద్వలం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారతాని నామా��న.దేవం గౌరీపుత్రం �నాశన rశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/లం/ప్$స�క ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�శము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క�శధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

దేవం గౌరీపుత్రం �వీ సర= విచిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����.రచితాని నామా� దేవం గౌరీపుత్రం �క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`యణేశ స్తోత్ర© స��దరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
వాచ��(���ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ర|ప్యోధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��రస్తోత్రము�le�楅⸀� స్తోత్రము�le�楅⸀yభాలచన్దSగ� స�ప్త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ªరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
భక్త��భీష్ణ పింగాక్Qకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# దశైతాని � (దయ/) శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ  ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

క్షం గజవక్త్రం చతుర్త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����తాని నామా��ణేశ స్తోత్రకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాభయహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�స్తోత్రము�le�楅⸀�గరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
స్తోత్రము�le�楅⸀�క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������` నాశన ^+క్షం గజవక్త్రం చతుర్కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# సదేవం గౌరీపుత్రం �శివం గౌరీపుత్రం వినాకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# విశైతాని �=శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# శ్రీ 8ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
దక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`క8�దకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# న్నిత్యమాయుః కామారరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copయకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త�శ్రీ ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ధేతు రామేÒశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
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బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాలం�బోదరనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�న.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,Aశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అన.ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,A సదేవం గౌరీపుత్రం � ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,A శ�కర ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��ణేశ స్తోత్ర వం గౌరీపుత్రం వినాలంxభాలచన్దh
జW�నవాచ��(���fరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�గ� సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దT*ర1� బ్ధి తారకం పరం�����`��క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`� దేవం గౌరీపుత్రం �హి� చ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ర=తిం ద్వాదశం 
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/తాని నామా�చ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ర=తీదేవం గౌరీపుత్రం �వీ పింగాక్షం గజవక్3తాని నామా� దేవం గౌరీపుత్రం �వాచ��(��ß ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహ̈ిశ=ర0
బోదరS�ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�వాచ��(���0 శివం గౌరీపుత్రం వినాభక్త�� శn స=దేవం గౌరీపుత్రం �శైతాని � భ�వం గౌరీపుత్రం వినానత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����యమ

శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=ర�ష్ణ పింగాక్Qకమ
అ�బోదరS శైతాని ��భవి చ�ద�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copàళి రబోదరలం/ ప్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�Aఉము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ర=తీ
క్త�ళీ హిâãము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/వం గౌరీపుత్రం వినాతీ శివాచ��(��� తిం ద్వాదశం �నయనీ క్త�తాని నామా��యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ భాలచన్ద�fరవీ
స్తోత్రము�le�楅⸀�వితీ� నవం గౌరీపుత్రం వినాయ!వం గౌరీపుత్రం వినానీ శుభకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# స్తోత్రము�le�楅⸀�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/Oజ�లంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరS మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`హి�న్నిత్యమాయుః కామార దేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� తిం ద్వాదశం �భ�వం గౌరీపుత్రం వినానీ ఆన�దస�ధేతు రామే�యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ
వాచ��(���ణేశ స్తోత్ర©ప్లంxవం గౌరీపుత్రం వినాప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ణేశ స్తోత్ర� వాచ��(��rణేశ స్తోత్ర�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రళీగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�న పింగాక్షం గజవక్3�య/లం�లినీ
కళోపరివే¶�ణేశ స్తోత్ర© ఉడం చ ఏకదన్తం ద్వÂరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జబ్ధి తారకం పరం�����`���బోదరవం గౌరీపుత్రం వినాదనాశన � ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�Nము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/Oక్షం గజవక్త్రం చతుర్ స�హారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర©
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరSనNప్$ర రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����. క�కణేశ స్తోత్రధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# క్త,య�రహారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�వం గౌరీపుత్రం వినాళీ
జWజీప్�కజ వాచ��(���fయ�తిం ద్వాదశం  లంహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘,8వాచ��(��rయ వాచ��(���fరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జితాని నామా�
వీణేశ స్తోత్ర� వాచ��(��rణేశ స్తోత్ర� వినాశన ^దము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతºత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸� వీరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�సనాశన r స�సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా�
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

 అ�బోదరS రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸!దేవం గౌరీపుత్రం <�ణేశ స్తోత్ర� భద�క్త�ళి బోదరగళోపరివే¶ జW=లం/ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ఖీ వాచ��(���fష్ణ పింగాక్Aవీ
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బోదర�హా+ణేశ స్తోత్ర© తిం ద్వాదశం �ప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క్త స�రన�తాని నామా�దేవం గౌరీపుత్రం �దేవం గౌరీపుత్రం Òప్�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/నాశన ^జ}Íలం/
చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop��డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమత� శి8త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� రక్షం గజవక్త్రం చతుర్ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� ష్ణ పింగాక్జననీ దేవం గౌరీపుత్రం �క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������`యణేశ స్తోత్ర© ప్లంxవీ
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరS శూలంధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�న�0 క�శైతాని ��క�శధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# అరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,1�ద� బ్ధి తారకం పరం�����`���బోదరSధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�హిæ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్��క్తÆZటభ ప్�శము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనీ వాచ��(���ణేశ స్తోత్ర©రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reaవితాని నామా�
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం/xదేవం గౌరీపుత్రం ��స�రము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�కదేవం గౌరీపుత్రం «fత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����దము�le�楅⸀楅푀楆H�������copనీ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/హ̈ిశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# అ�బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరS స?ష్ట3Q వినాశన �శ ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లంనకరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# ఆరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��స� స�శైతాని �భితాని నామా�
గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�యతీ� ప్�ణేశ స్తోత్రవాచ��(���క్షం గజవక్త్రం చతుర్రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop?త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����రస0 ప్uరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�Aన�స�ధేతు రామేÒక?తాని నామా�
ఓ�క్త�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸# విన�తాని నామా� స�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wnత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ప్దేవం గౌరీపుత్రం � ఉదT�డం చ ఏకదన్తం ద్వ దేవం గౌరీపుత్రం «fతాని నామా��ప్హా
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరS శైతాని �శ=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ఆగము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/దేవం గౌరీపుత్రం < విన�తాని నామా� ఆరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా�
య/ బోదరS�హా+దేవం గౌరీపుత్రం < పింగాక్షం గజవక్3పింగాక్షం గజవక్®లిక్త��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� జననీ య/వాచ��(���f జగనాశన ^+హి�నీ
య/ప్�చ ప్�ణేశ స్తోత్రవాచ��(���దేవం గౌరీపుత్రం < రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ఫజననీ య/చిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ªళోపరివే¶ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/లినీ
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#

అ�బోదరSప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�లిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� భక�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరన్నిత్యమాయుః కామారశ� అ�బోదరSష్ణ పింగాక్Qక� య0ఫఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,త
అ�బోదరSలం�క కటSక్షం గజవక్త్రం చతుర్వీక్షం గజవక్త్రం చతుర్ కలితాని నామా� ఐశ=ర� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహా�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖితాని నామా�
అ�బోదరSప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�వం గౌరీపుత్రం వినాన ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H�����రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ ప్ఠనాశన � ద��తాని నామా�న మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`క్షం గజవక్త్రం చతుర్ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �
చిదN�పింగాక్షం గజవక్® ప్రదేవం గౌరీపుత్రం �వం గౌరీపుత్రం వినాతాని నామా� భగవం గౌరీపుత్రం వినాతీ శ్రీ 8 రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ,శ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
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శ్రీ 8 భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�ష్ణ పింగాక్Qకమ
రవి స�ధేతు రామే�కర వం గౌరీపుత్రం వినాహి�.లం�చన రత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����.క��డం చ ఏకదన్తం ద్వలం భ�ష్ట3ణేశ స్తోత్ర©
ప్�విము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం�బోదర�గ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�+ నాశన rలంÊడేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతº భక�జన చి�తాని నామా�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర©
అవం గౌరీపుత్రం వినాన్నిత్యమాయుః కామార జన�లంక� క్తØ�గ� బోదర�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸ÆZన దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినాశిఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు/ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర©
శివం గౌరీపుత్రం వినా$న్నిత్యమాయుః కామార ప్టQప్$రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ణేశ స్తోత్ర� గ�ణేశ స్తోత్రము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర� శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

కలియ�గ�బోదర�న ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/నవం గౌరీపుత్రం వినా$లంక�న� కలంqత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర|వాచ��(���f య��డం చ ఏకదన్తం ద్వవాచ��(���
వాచ��(���లంయగన� శ్రీ 8 శిఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతురము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ద�న విభవం గౌరీపుత్రం వినామేవ చ��ion���`��������m.��è¼ విలంసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3లంxవాచ��(���
ఆలంసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3�ప్క భక�వం గౌరీపుత్రం వినార|లంక� అష్ణ పింగాక్Qస�ప్ద లీయవాచ��(���
జిలం�గ� క��క�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop క్త��తిం ద్వాదశం రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతులం శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

అ�గ వం గౌరీపుత్రం వినా�గ కళి�గ క్త�శ్రీ +రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�� దేవం గౌరీపుత్రం �శము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం�ద�నాశన �
ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨é �గ�చ�న� వం గౌరీపుత్రం వినారహాట క్తØ�కణేశ స్తోత్ర ప్$ణేశ స్తోత్ర� భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం య�ద�నN
ర�గ�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘� కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�Aట రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ట ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�ఠ దేవం గౌరీపుత్రం �శము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం�ద�నN
శ?�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wణేశ స్తోత్ర© దేవం గౌరీపుత్రం �శము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం వాచ��(���లంసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3న శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

అక్షం గజవక్త్రం చతుర్య�బోదర�గ క్త�శిలం�ప్లం అన.ప్uరA భవాచ��(���న్నిత్యమాయుః కామారవాచ��(���f
స్తోత్రము�le�楅⸀�క్షార్థీ లభతే గతిమ్���������º గణేశ స్తోత్రప్తిం ద్వాదశం  గన.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����లిxవి సద�bణేశ స్తోత్ర�న్నిత్యమాయుః కామార=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� శైతాని ��భవీ
మోంకారమమలేశ్వరం�।।��`క్షం గజవక్త్రం చతుర్ మొసగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘Æడం చ ఏకదన్తం ద్వÂ కనకద�రbవం గౌరీపుత్రం వినా$ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లంక్త�రణేశ స్తోత్ర శక్త��వీ
శిక్షం గజవక్త్రం చతుర్జ,త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9వం గౌరీపుత్రం వినా$ ఘ్రోక్రభవం గౌరీపుత్రం వినాము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

ఉగ8లం�చన నటవం గౌరీపుత్రం వినాధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�Nము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర� క్తØప్$q గలిగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wన భాలచన్దSమినీ
విగ8హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి�బోదర�లం క్తÆలంx ఘ్నరాజం చ ధనమేవ చ��ion���`��������m.��è¼ వాచ��(���లంయ� శైతాని �భలం క్త�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర©
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అగ8పింగాక్షం గజవక్®ఠము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�న�ద� వాచ��(���లంసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3న ఆగము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/ర1 విచారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wణేశ స్తోత్ర©
శ్రీ ఘ్నరాజం చ ధOము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�గన� వం గౌరీపుత్రం వినారము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�+లిత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9�వం గౌరీపుత్రం వినా$ శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

స్తోత్రము�le�楅⸀� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copశైతాని �ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతుర| ప్లంxవాచ��(���ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w స��దరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర� ధేతు రామేÒము�le�楅⸀楅푀楆H�������copణేశ స్తోత్ర©
క్త�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం/�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘w క?ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్యోన్నిత్యమాయుః కామారధేతు రామే< క�ట�లంక��త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����లం యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wనీ
నాశన � ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన�బోదర�న బోదరSయక��డం చ ఏకదన్తం ద్వÂము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� నగక�లంzశున్నిత్యమాయుః కామార న�దేవం గౌరీపుత్రం <నీ
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re®ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలం�న ప్�సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4క్తÆక్త�ªన శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

భ�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����నాశన �థ�న్నిత్యమాయుః కామార వాచ��(���ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copభాలచన్దSగము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨é �ద�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘� జ,క్తØ�ట�వాచ��(���
ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు/�తిం ద్వాదశం గన� శ్రీ 8శైతాని YZలంము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ద�న పింగాక్షం గజవక్®�తిం ద్వాదశం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘� నాశన �లంక్తØ�ట�వాచ��(���
ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����క�బోదర�లం బోదరSఱదేవం గౌరీపుత్రం µ �లం�చ� భక��లంన� చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్�క్తØ�ట�వాచ��(���
శైతాని �=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరపింగాక్షం గజవక్ef వాచ��(���లంసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3య�న. శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

వాచ��(���లిxవిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Reeన� నీ ప్�భాలచన్దSవం గౌరీపుత్రం వినాము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� విష్ణ పింగాక్9Aలం�కము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�న�ద�నాశన �
ప్లంxవి�చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్«న� నీద�భాలచన్దSవం గౌరీపుత్రం వినాము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� బోదర�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+లం�కము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� న�ద�నాశన �
తాని నామా«లంxము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�గ క్తÆZలం/సము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�ద�న నాశన �లంxలం�కము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�లం�ద�నాశన �
చారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్«లం�xనము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop+ తిం ద్వాదశం �లం�కవాచ��(���సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3న్నిత్యమాయుః కామార శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�

త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����ర|ణేశ స్తోత్ర� శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copలిxక్త�ర|}న దేవం గౌరీపుత్రం «fవం గౌరీపుత్రం వినారీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�యలం భాలచన్దSమిమీ
కర|ణేశ స్తోత్రతాని నామా¾ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copమేవ చ��ion���`��������m.��K+లం�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/+ కలంqవం గౌరీపుత్రం వినా?క్షం గజవక్త్రం చతుర్ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� భ?�గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wనీ
వం గౌరీపుత్రం వినార|సతాని నామా¾ నీ అష్ణ పింగాక్Qక�బోదర�న� వాచ��(����సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3 చదేవం గౌరీపుత్రం <విన వాచ��(���రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸wక్త�న
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3ర|లం న్నిత్యమాయుః కామారచారు విగ్రహం�������h�����(�	జ్«nద నాశన �లంxక్త�లంము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop� శ్రీ 8గౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘wరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸w భ�ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸��బ్ధి తారకం పరం�����`��క్త�
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శ్రీ 8 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షం గజవక్త్రం చతుర్+*ష్ణ పింగాక్Qకమ

ఓ� నము�le�楅⸀楅푀楆H�������copసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Rea�௨స�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహా ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLi6 శ్రీ 8 పింగాక్షం గజవక్®ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe, స�రప్uజితాని నామా�
శ�ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు చక8 గదేవం గౌరీపుత్రం � హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Rea� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�
నము�le�楅⸀楅푀楆H�������copసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Rea� గర|డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమత� ర°ఢాకిన్యాం భీమశంకరం������p� డేయకృతం �����X�����"�	శ్రీమతµలం/స�ర భయ�కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
సర= ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్ హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం �వీ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������º+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�

సర=జ,� సర= వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం �, సర= ద�ష్ణ పింగాక్Q భయ�కరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
సర= ద�0ఖార్జునం�గేణ��h�����)�	వారాణస్యాంతు హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం �వీ, ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�
సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 బోదర�దేవం గౌరీపుత్రం <4 ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �దేవం గౌరీపుత్రం �వి, భ�క్త�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�క్త�� ప్�దేవం గౌరీపుత్రం �యే���h�����)�vnd.sun.star.popup:RecentFileLiనీ
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,� సదేవం గౌరీపుత్రం � దేవం గౌరీపుత్రం �వి, ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�

ఆద�న� రహి�తాని నామా� దేవం గౌరీపుత్రం �వీ, ఆదేవం గౌరీపుత్రం <శక్త�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహ̈ిశ=రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸#
యోగౌరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘,జ,� య/గ స�భ�తాని నామా� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�
సN1లం సNక్షం గజవక్త్రం చతుర్+ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహా రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸!దేవం గౌరీపుత్రం ��, ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాశక్త� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిÓ దరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸,
సర=ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్ హ్మణేభ్యశ్చ లిఖిరీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం �వి ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�

ప్దేవం గౌరీపుత్రం �+సన సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా� దేవం గౌరీపుత్రం �వీ, ప్రబోదర�హ్మణేభ్యశ్చ లిఖి+ స=ర°పింగాక్షం గజవక్3ణేశ స్తోత్ర©
ప్రమేవ చ��ion���`��������m.��Kసిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3 జగనాశన �+త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ర+హాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�
శైతాని �=తాని నామా��బోదరరధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸, దేవం గౌరీపుత్రం �వీ, నాశన �నాశన �లం�క్త�ర భ�ష్ట3తాని నామా�
జగత సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re31తాని నామా� జగనాశన �+త్రము�le�楅⸀楅푀楆H���� ర+హాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ నమోంకారమమలేశ్వరం�।।��`௨స��తాని నామా�

ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షం గజవక్త్రం చతుర్+*ష్ణ పింగాక్Qక� స్తోత్రము�le�楅⸀� �త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������, య0ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,ద�క్త�� ము�le�楅⸀楅푀楆H�������cop/న.ర0
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సర=సిద్ధయే���h�����)�vnd.sun.star.popup:Re3దేవం గౌరీపుత్రం <4 ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copవాచ��(���ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� .తిం ద్వాదశం  రీపుత్రం వినాయకమ్�쫘ٌ̄مخ䳸�జ�� ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨��ప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨� .తిం ద్వాదశం  సర=దేవం గౌరీపుత్రం �
ఏక క్త�లంz ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������, ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాప్రాతః పఠేన్నరః�껤ٖ�d��p���蕨�ప్ వినాశన �శనమ
దేవం గౌరీపుత్రం <=క్త�లం� య0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్�నధేతు రామే�న� సము�le�楅⸀楅푀楆H�������copన్నిత్యమాయుః కామార=త్రము�le�楅⸀楅푀楆H����0
తిం ద్వాదశం �క్త�లం� య0 ప్ఠేన్నరః�రః��h�����)�com.sun.star.embe,న్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాశత్రము�le�楅⸀楅푀楆H����9� వినాశన �శనమ
ము�le�楅⸀楅푀楆H�������copహాలంక్షార్థీ లభతే గతిమ్���������Î+ర�వాచ��(��rన్నిత్యమాయుః కామార.త్రము�le�楅⸀楅푀楆H������ ప్�సన. వం గౌరీపుత్రం వినారదేవం గౌరీపుత్రం � శుభాలచన్దS
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శతకములు�లు�����
శ	క
ష్ణ శతక� శతకములు�

హరియ�యను రెం� రియ��డక్షరములు�లు�����
హరియ�యించు�చును పాత�ను రెం� పాతకముల నంబుజ�తకములు�లు���� ను రెం�బుజనాభా�����������������జనాభా���������������������� భా�������������������������忨"
హరియ�నీనాభా���������������������� ములు ములుహాత%&ములు�
హరియ�హరియ�బుజనాభా����������������' గడ�గవశమే హరిశ్రీ కృష్ణ+ హరియ�శ	 క
ష్ణా���హే���`��������m.�����

నీవే త. తల్లివి ద0వి దండ్రివి�槠������డ్రివి�槠���������45వి
నీవే త.నాభా���������������������� తోడు నీడ7డ8 నీడ నీవే త.సఖుడవు�k����H�������fra�డవ;
నీవే త.గ�ర<డవ; దైవము��8���다棎닌>?వములు�
నీవే త.నాభా����������������������  పతియ� గతియ� నిజములు�గ క
ష్ణా���హే���`��������m.�����

కొD�చెపువ>ప;వే త�డని ములుదైవము��8���다棎닌Fలు����G
నాభా����������������������H�చును పాతక�మీ వే త�స�దైవము��8���다棎닌Jవ గోవింద హరే����P���글Lవి�దండ్రివి�槠����� హరియM
య�చితములు�గ నీ కర<ణక�
గోవింద హరే����P���글P�చెపువ>ములు� ను రెంధికంబు గలదేFక�బుజనాభా����������������� గలు����దైవము��8���다棎닌J కొD�తయ� క
ష్ణా���హే���`��������m.�����

అపరియ�ధ సహస5�బుజనాభా�����������������లు����
ను రెంపరియ�మితములు�లు����U?ను రెం యఘములు�లు����నిశములు�నాభా����������������������.ను రెం��
గపటాత్"తX%డనాభా����������������������H? చెపువJసితి�祀擷��@��钪���Zతి
చును పాతపలు�����ని ను రెంను రెం�గోవింద హరే����P���글�వ; శేషశాయివి కృష్ణా�\ష్ణ శతకశేషశాయివి కృష్ణా��యించువి క
ష్ణా���హే���`��������m.�����
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యములు�నికొ] నికనాభా����������������������. వే తHఱవను రెం�
కములులు����_క్షజగని`వే త�స కొ�మిత ఫలు����దైవము��8���다棎닌 
విములులు����ములుగ� నీదండ్రివి�槠������ నాభా���������������������� ములుములు�
ను రెంములుర�గ దండ్రివి�槠�����లు�����చెపువ>దండ్రివి�槠�����ను రెం� వే త.గను రెంనిశములు� క
ష్ణా���హే���`��������m.�����

వే త.దండ్రివి�槠������బుజనాభా�����������������లు����� గను రెంనాభా����������������������.రని
య_దైవము��8���다棎닌F పరబుజనాభా����������������5హ%ములుbరియ�c వను రెంఘములు�రియ�రియd
నాభా���������������������� దైవము��8���다棎닌Fక�eజూచి కొ�వ;ములు�
నీ దైవము��8���다棎닌FకొMeను రెంమి%నాభా���������������������� డ నిజములు�గ క
ష్ణా���హే���`��������m.�����

వే త.ములును రెం శతకములు�
ఆత%శుదైవము��8���다棎닌Fi లు����jని య_చెపువ రములుదైవము��8���다棎닌Fయించుkలు����?

భా�������������������������忨"�డశుదైవము��8���다棎닌Fiలు����jని పాతకముల నంబుజ�కమే హరిశ్రీ కృష్ణ+లు����?

చితcశుదైవము��8���다棎닌Fiలు����jని శివపmజలు����jలు����రియ�?
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

పmజకను రెం` నాభా����������������������H�చును పాత బుజనాభా�����������������దైవము��8���다棎닌Fi ప5ధికంబు గలదే ను రెం�బుజనాభా�����������������
ములు_టాత్కను రెం`నాభా����������������������H�చును పాత ములును రెంస� దండ్రివి�槠�����
ఢములు�
క�లు����ములు�కను రెం` మిగ�లు���� గ�ణములు� ప5ధికంబు గలదే ను రెం�బుజనాభా�����������������
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

 అలు����qజrతివే త�ని కధికంబు గలదేFకొ�మిచిsను రెం
దైవము��8���다棎닌tడuవే త�రియ�నాభా����������������������Hలు����0 దైవము��8���다棎닌tలు����గజMయ�
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జ�ప;qదైవము��8���다棎닌Fనాభా����������������������Hడ8 క�కe చెపువ>ఱక� తీపెరుగునా����`�����&�private:rxర<గ�నాభా���������������������� 
విశnదైవము��8���다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 హరే����P���글dడ8గలు�����గ�
గోవింద హరే����P���글Lపములుడచెపువ>నాభా����������������������.ని గోవింద హరే����P���글Lరియ�eలు����� నీడ్రివి�槠���������Jర<
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

అని`దైవము��8���다棎닌 ను రెంములు�లు����ను రెం� ను రెంను రెం`దైవము��8���다棎닌 ను రెంమే హరిశ్రీ కృష్ణ+గోవింద హరే����P���글Pపq
కను రెం`తల్లివి ద0క�టాత్} ఘను రెంములు�లు����jదండ్రివి�槠������
ఎను రెం`గ�ర<ని కను రెం` నాభా����������������������Hక�eడ8 లు����jదండ్రివి�槠�����య_
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

తప;qలు����Uను రెం�`వే త�ర< త�డ్రివి�槠����������పత�డ�బుజనాభా�����������������
లు�����రియ�nజను రెం�లు����కొ�లు����0 ను రెం��డ8తప;q
తప;qలు����Uను రెం�`వే త�ర< తములుతప;qలు����Uర<గర<
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

ఆల్లివి దములు_టాత్లు�����విని యను రెం`దండ్రివి�槠�����ములు�%లు����బుజనాభా����������������"సితి�祀擷��@��钪���Z
వే త.రియ�పాతకముల నంబుజ| వ;వే త�డ8 వే తHఱ��వే త�డ8
క�కeతోడు నీడ7కబుజనాభా����������������టాత్�� గోవింద హరే����P���글Lదైవము��8���다棎닌 వరియdదండ్రివి�槠������నాభా���������������������� 
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!
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తల్లివి ద0దండ్రివి�槠������డ85లు����పెరుగునా����`�����&�private:rx?ను రెం దండ్రివి�槠�����యలు����jని ప;తX5�డ8
ప;టాత్�నాభా����������������������.మి వే త�డ8 గోవింద హరే����P���글�టాత్�నాభా����������������������.మి
యించు�టాత్బుజనాభా�����������������టాత్��పెరుగునా����`�����&�private:rxరియ�గోవింద హరే����P���글� యించులు����_0ని బుజనాభా�����������������టాత్�రియ�
విశnదైవము��8���다棎닌 భిరియ�ములు విను రెం�రవే త.ములు_!

శ	 కొ�ళహసితి�祀擷��@��钪����cశnర శతకములు�
అ�తోడు నీడ  మిధ� తలు�����చి చును పాత�చిను రెం ను రెంర<�డటాత్�0టాత్}రియ��గోవింద హరే����P���글�న్ సదైవము��8���다棎닌 
కొ��తల్ ప;తX5లు�����ను రెంరiములు�ల్ తను రెం�వ; నికe�బుజనాభా�����������������చును పాత� మోహారcవ
భా�������������������������忨"5�తి� జ��దైవము��8���다棎닌F చును పాతరియ��చును పాత�గోవింద హరే����P���글�ని పరములు_రi�బుజనాభా�����������������?ను రెం నీయ�దండ్రివి�槠������ దైవము��8���다棎닌 
జి�తోడు నీడ క�తయ� జి�త నిలు����qడ8 గదైవము��8���다棎닌  శ	కొ�ళహసితి�祀擷��@��钪����cశnరియ� !

శ	శేషశాయివి కృష్ణా���లు����jశుభజి�తXనాభా�����������������������? అభవ;గోవింద హరే����P���글��చీనాభా���������������������� థు సేవింతునో?���p�����+�[$रु.-439� సితి�祀擷��@��钪����వి�తXనాభా�����������������������?
కొ�శవలు����0భ� గోవింద హరే����P���글Pలు����nబుజనాభా����������������� దండ్రివి�槠������నాభా�����������������������? ములుహాకొ�ళేశు బూజింతునో?���p�����+�	నాశీ�శు బుజనాభా����������������bజి�తXనాభా�����������������������?
నాభా���������������������� శలు�����బుజనాభా����������������ణ�వే తH?ను రెం మే హరిశ్రీ కృష్ణ+ర<వను రెం�చును పాత�న్ రక్షింపవే నీ కృపా�����h�����'4�పవే త. నీ క
పాతకముల నంబుజ�
శ	 శ
�గోవింద హరే����P���글�ర విలు����_స హసcములు�లు����చెపువJ శ	కొ�ళహసితి�祀擷��@��钪����cశnరియ�!

దైవము��8���다棎닌 శరధికంబు గలదేF శతకములు�
శ	 రఘ�రియ�ములు చెపువ ర< తXలు����సితి�祀擷��@��钪����దండ్రివి�槠�����ళ ధికంబు గలదే ములు శములు క్షములు_దైవము��8���다棎닌F శ
�
గోవింద హరే����P���글�ర గ�ణ భిరియ�ములు తి5జగను రెం�`త శేషశాయివి కృష్ణా��ర� రములు_లు����రియ�ములు దండ్రివి�槠������
రియ�nర కబుజనాభా�����������������ధరియ�క్షస విరియ�ములు జగజ�ను రెం కలు����%ష్ణా���హే���`��������m.����ర�వే త�
తోడు నీడ cరకనాభా���������������������� ములు భదండ్రివి�槠�����5గోవింద హరే����P���글�రియ� దైవము��8���다棎닌 శరథీ కరుణాపయోనిధీ�ో���రా��p� కర<ణ పయోనిధికంబు గలదే�
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ములు�ప;qను రెంగోవింద హరే����P���글�లు����కొ]�కర<లు����� ములు��గోవింద హరే����P���글�టాత్ వచిsను రెంవే త.ళ రియLగములు�ల్
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