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{ºàÃ…™é Væü$ÆæÿÐèþÝëÞ„>¨çÙt… §ðþOÐèþ… {ÕÄæý$@ ç³†@ ‘
B^éÆ>Å@ {ÖÐèþ$§é^éÆ>Å@ çÜ…™èþ$ Ðóþ$ gü¯èþÃgü¯èþÃ° ‘‘
{Öçßý…çÜ… ç³ÆæÿÐèþ*™éÃ¯èþ… ÑÇ…_… çÜ¯èþM>¨M>¯Œþ ‘
§æþ*Æ>ÓçÜÝù güëq¯èþ°«©¯Œþ Ò…{§æþÐéçßý¯èþ¡Ææÿ¦M>¯Œþ ‘‘
MðüOÐèþÌüÅ¡Æ>¦¯Œþ güëq¯óþÔ>¯Œþ ç³Ææÿ¡Æ>¦¯Œþ ¯èþÐèþ*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘
çÜ™èþÅ{ç³güëq¯Œþ {´ëfq¡Æ>¦¯Œþ A¯éÅ¯Œþ ™èþ§æþÓ…Ôèýgê¯èþí³ ‘‘

A^èþ$Å™èþ{õ³„æü$Ë$ 
ç³#ÆðÿOÐèþ Mæü–Úë~íÜ§é®¯èþ²¿æý$M>¢Å ÔZ«¨™èþÐèþ*¯èþçÜÐŒþ$ ‘
A^èþ$Å™èþ{õ³„æü¡Ææÿ¦… ^èþ Ðèþ$«§éÓÆ>Å×ê… Væü$Ææÿ$… ¿æýgôý ‘‘

1. {ÖÐèþ$§é^éÆæÿ$ÅË$
ÌüçÜ™èþ$ {ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æóÿ¦…§æþ$@ ¯ø çßý–§æþ…ºÆóÿ ‘
Äæý$§æþÓ^èþÔèýa…{¨M> ÝëÓ…™èþçÜ…™éç³… Ñ°Mæü–…™èþ† ‘‘

2. {Öç³§æþÃ¯é¿æý¡Ææÿ$®Ë$ ¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$
M>Ç¢MæüMæü–çÙ~ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ

ç³NÆæÿ~{ç³güqMæü–™èþ… ¿êçÙÅ… B§ú ™èþ§éÂÐèþç³NÆæÿÓMæüÐŒþ$ ‘
Äñý* ÐéÅMæüÆø¯èþ²Ðèþ$çÜ¢òÜOÃ ç³§æþÃ¯é¿êRüÅÄñý*W¯óþ ‘‘

3. {Ö¯èþÆæÿçßýÇ¡Ææÿ$®Ë$ ^èþ{Mæü¡Ææÿ¦Ðèþ$$  çßý…í³
çç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ çÜç³¢Ò$

çÜïÜ™é Ðèþ$*ÌüÆ>Ðèþ*Æ>a MøÔóý Væügüç³™óþ@ íÜ¦™é ‘
Äôý$¯é±™é ¯èþÐèþ$çÜ¢òÜOÃ {ÖÐèþ$¯èþ²–çßýÇÀ„æüÐóþ ‘‘ 

4. {ÖÐèþ*«§æþÐèþ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$×ý*Ææÿ$
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Mæü–çÙ~ ç³…^èþÒ$

Ýë«¨™éSÌüçÜ™èþ¢™èþ¢Ó… »ê«¨™éSÌü§æþ$ÆæÿÃ™èþÐŒþ$ ‘ 
»Z«¨™éSÌüçÜ¯éÃÆæÿY… Ðèþ*«§æþÐéRüÅÄæý$†… ¿æýgôý ‘‘

5. {ÖA„ø¿æýÅ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$âæýRôýyæþ
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Mæü–çÙ~ ç³…^èþÒ$

Äñý* Ñ§éÅÆæÿ×ýÅÑí³¯èþ… ™èþ™èþ¢ÓÐèþ$çÜÅíÜ¯é¬_e¯èþ™Œþ ‘
{ÖÐèþ$§æþ„ø¿æýÅ¡Æ>¦ÆæÿÅçßý…õÜ¯èþ… ™èþ… ¯èþÐèþ*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘‘

6. {ÖgüÄæý$¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$âæýRôýyæþ
BÚëÉæþ Mæü–çÙ~ ç³…^èþÒ$

Äæý$çÜÅ ÐéMŠü M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$@ ¯èþ@ M>Ñ$™éÆ>¦¯Œþ {ç³Äæý$^èþe† ‘
õÜÐóþ ™èþ… güÄæý$Äñý*X…{§æþ… M>Ðèþ$»ê×ý_e§æþ… çÜ§é ‘‘

7. {ÖÑ§éÅ«¨Æ>gü¡Ææÿ$®Ë$ çç³#Ç
ÐðþOÔ>Rü Ôèý$MæüÏ ™èþ–¡Äæý*

Ðèþ*§æþÅ§æþ§ðþOÓ™èþÅ…«§æþM>Ææÿ{ç³§øÅ™èþ¯èþÐèþ$çßýÇ²ÔèýÐŒþ$ ‘
Ñ§éÅ«¨Æ>gü… çÜ$Væü$Ææÿ$… «§éÅÄæý*Ñ$ MæüÆæÿ$×êMæüÆæÿÐŒþ$ ‘‘

8. {ÖMæüÒ…{§æþ¡Ææÿ$®Ë$ ¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$
^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¯èþÐèþÒ$

Ò…{§éÆæÿ*Éæþç³§éçÜMæü¢… Æ>gôý…{§æþÐèþ$$°õÜÑ™èþÐŒþ$ ‘
{ÖMæüÒ…{§æþÐèþ$$°… Ðèþ…§óþ ¿æýgü™é… ^èþ…{§æþçÜ°²¿æýÐŒþ$ ‘‘

9. {ÖÐéXÔèý¡Ææÿ$®Ë$ ¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$
^ðþO{™èþþMæü–çÙ~ ™èþ–¡Äæý*

ÐéçÜ$§óþÐèþç³§æþ§æþÓ…§æþÓÐéÇgêçÜMæü¢Ðèþ*¯èþçÜÐŒþ$ ‘
ç³§æþÐéÅRêÅ¯èþMæü$ÔèýÌü… ÐéXÔèýÄæý$†Ðèþ*{ÔèýÄôý$ ‘‘

10. {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ¡Ææÿ$®Ë$ Äæý$ÆæÿVöâæý
ÐðþOÔ>Q Ôèý$MæüÏ çÙïÙx

§æþ$ÅÐèþ$×ýÅÀgü¯é»ôýj…§æþ* Æ>Ðèþ$ÐéÅçÜç³§éÆæÿaMæü@ ‘
Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþVæü$Ææÿ$Ææÿ*ÂÄæý*™Œþ M>Ñ$™éÆæÿ¦{ç³§éÄæý$Mæü@ ‘‘   

11. {ÖÑ§éÅ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ Äæý$ÆæÿVöâæý
M>Ç¢Mæü Mæü–çÙ~ ^èþ™èþ$È¦

Äæý$§æþÂM>¢Å Ðèþ$*ÌüÆ>Ðèþ$çÜÅ õ³sìýM> ™èþÅMæü¢¿æý*Ñ$M> ‘
Ñ§éÅ°«¨@ «¨Äæý$… §æþ§éÅ™Œþ AçÙtçÙçÙtÅºªç³NgüMæü@ ‘‘

12. {ÖÆæÿçœ$$¯é£æþ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$âæýRôýyæþ
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Mæü–çÙ~ {ç³†ç³™Œþ

Ææÿçœ$$¯é£æþVæü$Ææÿ$… ¯úÑ$ Ñ§éÅ°«¨MæüÆø§æþÂÐèþÐŒþ$ ‘
Mæü*ÆøÃ ÐèþÆæÿ$×ýVæü…Vóü ^èþ Äæý$çÜÅ {ç³™èþÅ„æü™é… Væü™é@ ‘‘

13. {ÖÆæÿçœ$$ÐèþÆæÿÅ¡Ææÿ$®Ë$ ¯èþÐèþÐèþ–…§éÐèþ¯èþÐèþ$$  
 gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ™èþ–¡Äæý* 

Ðèþ$à{ç³Ðéíßý± ÁÐèþ* Äæý$çÜÅ Ðèþ*ÆæÿYÐèþ$§é¯èþ$Ã§é ‘
Ææÿçœ$$ÐèþÆøÅ Ðèþ$$§æþ… §æþ§éÅ™éPÑ$™éÆæÿ¦{ç³§éÄæý$Mæü@  ‘‘

14. {ÖÆæÿçœ$*™èþ¢Ðèþ$¡Ææÿ$®Ë$ †Ææÿ$MøÆÿ$$Ìü*Ææÿ$
ç³#çÙÅ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ

¿êÐèþ»Z«§æþMæü–™èþ… õÜÐóþ Ææÿçœ$*™èþ¢Ðèþ$Ðèþ$àVæü$Ææÿ$ÐŒþ$ ‘
Äæý$_eçÙÅÕçÙÅÕÚëÅ§éÅ@ sìýç³µ×êÅ^éÆæÿÅçÜ…hq™é@ ‘‘

15. {ÖÐóþ§æþÐéÅçÜ¡Ææÿ$®Ë$ ò³¯èþ$Vö…yæþ
^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý*

¯èþ §æþVæü®… Äæý$çÜÅ Múï³¯èþ… AVú² §æþ™èþ¢Ðèþ$í³ çÜ$¹rÐŒþ$ ‘
Ðóþ§æþÐéÅçÜVæü$Ææÿ$… ¯úÑ$ {ÖÐóþ§óþÔèý¯èþÐèþ$çÜP –™èþÐŒþ$ ‘‘

16. {ÖÑ§éÅ«©Ôèý¡Ææÿ$®Ë$ HMæü^èþ{Mæü¯èþVæüÆæÿÐèþ$$
ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ

{ÖÐèþ$™èþ$Þ«§é§æþ$Â™é…»Z«¨Ñ{Mîüyæþ¯èþÑ^èþ„æü×ê¯Œþ ‘
ÐéM>ÅÆæÿ¦^èþ…{¨M>M>Æ>¯Œþ Ñ§éÅ«©ÔèýVæü$Ææÿ*¯Œþ ¿æýgôý ‘‘

17. {ÖÐóþ§æþ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ ç³…ÉæþÆæÿç³#ÆæÿÐèþ$$
¸ëÌü$Y×ý Ôèý$MæüÏ çÙïÙx

Ñ§éÅ«©Ô>¼®çÜ…¿æý*™ø Ñ§æþÓ™èþ$PÐèþ$$§æþ»ê…«§æþÐèþ@ ‘
Ðóþ§æþ°«§éÅRüÅ^èþ…{§ø¬Äæý$… M>Ñ$™éÆ>¦¯Œþ {ç³Äæý$^èþe™èþ$ ‘‘

18. {ÖçÜ™èþÅ{Ðèþ™èþ¡Ææÿ$®Ë$ Ýë…VæüÍ
¸ëÌü$Y×ý Ôèý$MæüÏ çÙïÙx

Ðóþ§æþ°«§éÅÌüÐéÌZ™èþ¦@ Ñ§æþ$Úë… _…†™èþ{ç³§æþ@ ‘
çÜ™èþÅ{Ðèþ™éRüÅMæüÌüµ{§æþ$@ ¿æý*Äæý*¨ÚëtÆæÿ¦íÜ§æþ®Äôý$ ‘‘

19. {ÖçÜ™èþÅ°«¨¡Ææÿ$®Ë$ MæüÆæÿ*²Ë$
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Ôèý$MæüÏ §æþÔèýÒ$

A¯èþ«©™èþÅ Ðèþ$à¿êçÙÅ… ÐéÅRêÅ™èþ… Äæý$§æþ¯èþ${Væüà™Œþ ‘
Ðèþ…§óþ ™èþ… Ñ«¨¯é çÜ™èþÅ°«¨… çÜgŒýgüëq¯èþíÜ§æþ®Äôý$ ‘‘

20. {ÖçÜ™èþÅ¯é£æþ¡Ææÿ$®Ë$ ÒÆæÿ^øâæýç³#ÆæÿÐèþ$$
Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ

çÜ™èþÅ¯é£æþVæü$Ææÿ$@ ´ë™èþ$ Äñý* «©Æø ¯èþÐèþ^èþ…{¨M>ÐŒþ$ ‘
¯èþÐéÐèþ$–™èþVæü§é¡Ææÿ¦™é…yæþÐé° ÐèþÅ`MæüÏ–ç³™Œþ ‘‘

21. {ÖçÜ™éÅÀ¯èþÐèþ¡Ææÿ$®Ë$ ¯é^éÆæÿVæü$yìþ
gôýÅçÙx Ôèý$MæüÏ ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ

çÜ™èþÅ¯é£é¼®çÜ…¿æý*™èþ@ çÜ§øYVæü×ýÑgü–…À™èþ@ ‘
çÜ™éÅÀ¯èþÐèþ¡Æóÿ¦…§æþ$@ çÜ…™é´ë¯Œþ çßý…™èþ$ çÜ…™èþ™èþÐŒþ$ ‘‘

22. {ÖçÜ™èþÅç³NÆæÿ~¡Ææÿ$®Ë$ MøÌüçç³#Ææÿ
gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ¨Ó¡Äæý*

çÜ™éÅÀ¯èþÐèþ§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™èþ@ çÜMæüÌôýçÙt§æþ@ ‘
{ÖçÜ™èþÅç³NÆæÿ~¡Æóÿ¦…§æþ$@ çÜ…™é´ë¯Œþ çßý…™èþ$ çÜ…™èþ™èþÐŒþ$ ‘‘ 

23. {ÖçÜ™èþÅÑgüÄæý$¡Ææÿ$®Ë$ çÜ™èþÅÑgüÄæý$¯èþVæüÆæÿÐèþ$$
^ðþOO{™èþ Mæü–çÙ~ HM>§æþÖ

ççÜ™èþÅç³NÆ>~…º$«§óþÆ>j™ø Ñ§æþÓgüj¯èþÑgü–…À™èþ@ ‘ 
§æþ±«§æþÓ…ïÜ™èþ$ ¯èþÝë¢ç³… {ÖçÜ™èþÅÑgüÄñý*yæþ$ç³@ ‘‘ 

24. {ÖçÜ™èþÅ{í³Äæý$¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ*¯éÐèþ$«§æþ$ÆðÿOO
^ðþOO{™èþ Ôèý$MæüÏ {™èþÄñý*§æþÖ

{ÖçÜ™èþÅÑgüÄæý*…»Z«§óþ@ gê™èþ… çÜ™èþÅ{í³Äæý*Ðèþ$–™èþÐŒþ$ ‘ 
güÆ>Ðèþ$–¡ gü…çœ$±™èþ$ Ñº$«§é¯é… Ðèþ$$§óþ çÜ§é ‘‘

25. {ÖçÜ™èþÅ»Z«§æþ¡Ææÿ$®Ë$ çÜÐèþ×ý*Ææÿ$
¸ëÌü$Y×ý Mæü–çÙ~ {ç³†ç³™Œþ

ð̄þOÐóþ§æþÅVæüÑçÙ… Æ>Ðóþ$ Ò„æüÅ ™èþ§æþ$ÂMìü¢¿êVŠü Væü$Ææÿ$@ ‘ 
Äñý*¬§æþÆæÿØÄæý${§æþÑ… Æ>{™ú çÜ™èþÅ»Z«§ø¬çÜ$¢ Ðóþ$ Ðèþ$$§óþ ‘‘ 

26. {ÖçÜ™èþÅçÜ…«§æþ¡Ææÿ$®Ë$ Ðèþ$íßýíÙ
gôýÅçÙx Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý*

ÑÚù~@ ç³§æþ{Õ§øY{Ðé™ðþOO@ ÝëÓ…™èþ«§éÓ…™èþ°ÐéÆæÿMæü@ ‘ 
{ÖçÜ™èþÅçÜ…«§æþçÜ*ÆøÅ¬Äæý$… ¿êçÜ™é… ¯ø çßý–§æþ…ºÆóÿ ‘‘ 

27. {Ö çÜ™èþÅÐèþÆæÿ¡Ææÿ$®Ë$ çÜ…™ðþ¼§æþ¯èþ*Ææÿ$
Ô>{Ðèþ×ý Ôèý$MæüÏ çÜç³¢Ò$

{Ö çÜ™èþÅçÜ…«§æþíÜ…«§æþ*™èþ¦@ {ÖçÜ™èþÅÐèþÆæÿ^èþ…{§æþÐèþ*@ ‘ 
{´ëÇ¦™éÆæÿ¦{ç³§ø °™èþÅ… ¿æý*Äæý$@ ÝëÅ¨çÙttíÜ§æþ®Äôý$ ‘‘

28. {ÖçÜ™èþÅ«§æþÆæÿÃ¡Ææÿ$®Ë$ çßŸâñýçßŸ¯èþ*²Ææÿ$
Ô>{Ðèþ×ý Mæü–çÙ~ {™èþÄñý*§æþÖ

{ÖçÜ™èþÅÐèþÆæÿ§æþ$V>®»ôý®Ææÿ$†¦™é güVæü¡™èþÌôý ‘ 
çÜ$«§é {ÖçÜ™èþÅ«§æþÆ>ÃRêÅ ´ëÐèþÄôý$™Œþ çÜÃÆæÿ™èþ@ çÜ™èþ@ ‘‘ 

29. {ÖçÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµ¡Ææÿ$®Ë$ Ððþ$OçÜ*Ææÿ$
BÚëÉæþ Ôèý$MæüÏ ç³NÇ~Ðèþ*

çÜ™èþÅ«§æþÆ>Ã¼®çÜ…¿æý*™èþ@ _…™éÐèþ$×ìýÑgü–…À™èþ@ ‘ 
çÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµMæüÌüµ{§æþ$@ MæüÌüµÄôý$™Œþ M>Ðèþ$«§æþ$\Šý Ðèþ$Ðèþ$ ‘‘ 

30. {ÖçÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt¡Ææÿ$®Ë$ Ððþ$OçÜ*Ææÿ$
¸ëÌü$Y×ý AÐèþ*ÐéÝëÅ

çÜ™èþÅçÜ…MæüÌüµÐéÆæÿ$®Å™èþ¦@  çÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt^èþ…{§æþÐèþ*@ ‘
{´ëÇ¦™éÔóýçÙ§é™é ^èþ ¿æýMæü¢Ðèþ–…§æþçÜÅ °™èþÅ§é ‘‘

31.}çÜ™èþÅç³Æ>Äæý$×ý¡Ææÿ$¦Ë$ çÜ…™óþ¼§æþ¯èþ*Ææÿ$
BÖÓ¯èþ Ôèý$MæüÏ çÜç³¢Ò$

çÜ™èþÅçÜ…™èþ$çÙt§æþ$V>®»ôý®@ gê™èþ@ çÜ™èþÅç³Æ>Äæý$×ý@ ‘
_…™éÐèþ$×ìý@ çÜ§é ¿æý*Äæý*™èþÞ™é… _…†™èþíÜ§æþ®Äôý$ ‘‘ 

32. {ÖçÜ™èþÅM>Ðèþ$¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ
ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ çÙïÙx

çÜ™èþµÆ>Äæý$×ý§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™é MîüÇ¢M>Ðèþ$§é ‘ 
M>Ðèþ$«§óþ¯èþ$@ çÜ™èþÅM>Ðèþ$¯éÒ$² ¿æý*Äæý*™èþÞ™é… Ðèþ$$§óþ ‘‘

33. {ÖçÜ™óþÅçÙt¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ$
¿ê{§æþç³§æþ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ

çÜ™èþÅM>Ðèþ*Ææÿ~Ðø§æþ*Â™èþ@ {ÖÐèþ$™èþÞ™óþÅçÙtçÜ§æþ$YÆæÿ$@ ‘ 
çÜ™é… _…™éÐèþ$×ìýÇÐèþ _…†™éÆæÿ¦{ç³§ø ¿æý$Ñ ‘‘ 

34. {ÖçÜ™èþÅç³Æ>{MæüÐèþ$¡Ææÿ$®Ë$ _™éç³NÆŠÿ
BÕÓ¯èþ Ôèý$MæüÏ AçÙtÒ$

çÜ™óþÅÚëtÆæÿÅçÜÇ¯é²£é§æþ$§æþ*Â™ø¬§æþ$Â™èþ§æþÆæÿØ¯èþ@ ‘
¯éÔèýÄôý$™Œþ çßý–§æþÄæý$«§éÓ…™èþ… çÜ™èþµÆ>{MæüÐèþ$MúçÜ$¢¿æý@ ‘‘ 

35. {ÖçÜ™èþÅÒÆæÿ¡Ææÿ$®Ë$ MöÆæÿÏçßýãå
M>Ç¢Mæü Ôèý$MæüÏ §æþÔèýÒ$

çÜ™èþµÆ>{MæüÐèþ$§æþ$V>®»ôý®@ çÜ…gê™èþ@ MîüÇ¢^èþ…{¨Mæü@ ‘ 
çÜ…™éç³… çßýÆæÿ™èþ$ {ÖÐèþ*¯Œþ çÜ™èþÅÒÆóÿ…§æþ$Ææÿ…güÝë ‘‘ 

36. {ÖçÜ™èþÅ«©Ææÿ¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ$
gôýÅçÙx Mæü–çÙ~ ¯èþÐèþÒ$

çÜ™èþÅÒÆ>ÌüÐéÌZ™èþ¦@ Ñ§æþ$Úë… _…†™èþ{ç³§æþ@ ‘ 
çÜ™èþÅ«©Æ>RüÅMæüÌüµ{§æþ$@ ¿æý*Äæý*¨ÚëtÆæÿ¦íÜ§æþ®Äôý$ ‘‘

37. {ÖçÜ™èþÅgüëq¯èþ¡Ææÿ$®Ë$ Æ>güÐèþ$õßý…{¨
Ðèþ*çœ$ Ôèý$MæüÏ HM>§æþÖ

çÜ™èþÅ«©ÆæÿMæüÆ>»Zj™èþ¦@ güëq¯èþÐðþOÆ>VæüÅÝëVæüÆæÿ@ ‘ 
çÜ™èþÅgüëq¯éRüÅ™èþÆæÿ×ìý@ ÝëÓ…™èþ«§éÓ…™èþ… °Mæü–…™èþ™èþ$  ‘‘

38. {ÖçÜ™èþÅ«§éÅ¯èþ¡Ææÿ$®Ë$ ç³…ÉæþÆæÿç³#ÆæÿÐèþ$$
^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ AçÙtÒ$

BõÜ™øÆ>™èþ$ÚëÆ>{§óþ@ Äñý* ¨ÔZ h™èþÐé¯Œþ Ðèþ$$çßý$@ ‘ 
çÜ™èþÅ«§éÅ¯èþVæü$Ææÿ$@ ´ë™èþ$ Äæý$¡…[§ðþOÆæÿí³ ç³Nh™èþ@ ‘‘ 

39. {ÖçÜ™èþÅ{ç³güq¡Ææÿ$®Ë$ B™èþMæü*Ææÿ$
^ðþO{™èþ Ôèý$MæüÏ ¨Ó¡Äæý*

{´ëÐø^èþ§øÅ¬«¨Mæü… ¯éÅÄæý$çÜ$«§éÐéM>ÅÆæÿ¦^èþ…{¨M>ÐŒþ$ ‘ 
çÜ™èþÅ{ç³güqVæü$Ææÿ$Ææÿª§éÅ™Œþ {ç³gêq… ÐðþO§é…†Mîü… çÜ§é ‘‘ 

40. {ÖçÜ™éÅÀgüq¡Ææÿ$®Ë$ Æ>×ìý»ñý¯èþ*²Ææÿ$
ç³#çÙÅ Mæü–çÙ~ AçÙtÒ$

Ðóþ…MæüsôýÔ>{¨Ðèþ*Ææÿ¿æýÅ õÜ™èþ$… ™ø™é{¨ç³NÆæÿÓM>¯Œþ ‘ 
Væü™éÓ ¨WÓgüÄý* ´ë™èþ$ çÜ™éÅÀgüqVæü$Ææÿ*™èþ¢Ðèþ$@ ‘‘ 

41.{ÖçÜ™èþÅ{ç³Ððþ*§æþ¡Ææÿ$®Ë$ †Ææÿ$MöÆÿ$$Ìü*Ææÿ$
M>Ç¢Mæü Ôèý$MæüÏ ™èþ–¡Äæý*

çÜ™éÅÀgüqMæüÆ>»Zj™é¦¯Œþ ç³…^éÔèý§æþÓÆæÿÛç³NgüM>¯Œþ ‘ 
çÜ™èþÅ{ç³Ððþ*§æþ¡Æ>¦Æ>Å¯Œþ ¯úÑ$ ¯éÅÄæý$çÜ$«§éÆæÿ™é¯Œþ ‘‘

ÑçÙÄæý*¯èþ${MæüÐèþ$×ìýM>
1. గురుపరంపరా శ్లోకములు ................................... 1
2. సంవత్సర ఫలము, నక్షత్రకందాయఫలము,   ............. 2
3. ఆయవ్యయములు ............................................ 2
4. గ్రహణ,  దేశభేద ఏకాదశీ నిర్ణయము,  .................... 3
5. దేశబేదేన వి.పంచక నిర్ణయము ............................ 4
6. ముహూర్తములు,  ............................................ 4
7. తారాబలము, చంద్రబలము, ............................... 5
8. ఉత్తరాదిమఠ బ్ంచ్ పోన్ నంబరలు ...................... 5
9. జ్్యతిష్యసామాన్యపరిచయము ............................. 6
10. మాసకర్తవ్యము, నవగ్రహసాథాపనాక్రమము ............... 7-9
11. జననాశౌచము-మరణాశౌచము ..................... 10-11
12. తర్పణవిధానము ........................................... 11
13. ఘాతచక్రము,నవగ్రహ, శుభాశుభ, ఆనందాదియోగము 12
14. పంచంగము ......................................... 13-28
15. ప్రాతస్సంకల్పగద్యము ..................................... 20
16. సానానసంకల్పము ........................................... 21
17. అధికమాసవిచరము, గోత్ర-ప్రవర........................ 22

}Ðèþ$¯ŒþÐèþ$«§éÓ^éÆæÿÅÐèþ$*ËÐèþ$àçÜ…Ýë¦¯èþÐèþ$$ }E™èþ¢Æ>¨Ðèþ$uæÿÐèþ$$
Væü$Ææÿ$ç³Ææÿ…ç³Æ> ^èþÆæÿÐèþ$ÔZÏMæüÐèþ$$Ë$



2

}Ðèþ$fjVæü§æþ$YÆæÿ$}Ðèþ$¯èþÃ«§éÓ^éÆæÿÅÐèþ$*ËÐèþ$àçÜ…Ýë¦¯èþÐèþ$$ 

}Ô>ÆæÿÓÈ¯éÐèþ$çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$
çÜ*ÆæÿÅíÜ§é®…™èþç³…^é…VæüÐèþ$$ Væü™èþ Ô>ÍÐéçßý¯èþ ÔèýMæüÐèþ$$ 1942

Äñý*¬Äæý$… M>ÌüçÜ¢çÜÅ ™óþ¬ÐèþÅMæü¢º…«§ø ^óþÚëtÐèþ*çßý$ÔóýaçÙt™óþ  Äôý$¯èþ ÑÔèýÓÐŒþ$ ‘
°Ðóþ$Úë¨ÆæÿÓ™èþÞÆ>…™ø Ðèþ$ïßýÄæý*¯Œþ ™èþ… ™óþÓÔ>¯èþ… „óüÐèþ$«§éÐèþ$ {ç³ç³§óþÅ  ‘‘1‘‘

{ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æ>¦RêÅ¯Œþ Væü$Ææÿ*¯Œþ Ñ§éÅ¨ÐéMæüÆ>¯Œþ ‘ 
Ðèþ…§óþ Mæü$§æþ–íÙt§æþ$Æø¾«§æþÐéÅçÜíÜ§é®…™èþ©ç³M>¯Œþ  ‘‘2‘‘

{ºàÃ ÐéÄæý$$WÈÔèýÔóýçÙVæüÆæÿ$yé §óþÐóþ…{§æþM>Ðèþ˜ Væü$Ææÿ$@ 
^èþ…{§éÆúP ÐèþÆæÿ$×ê¯èþÌo Ðèþ$¯èþ$Äæý$Ðèþ˜ Ñ™óþ¢ÔèýÑõœ$²ÔèýÓÆú  ‘
¯éçÜ™úÅ °ÆŠÿº$$†ÆæÿÃÆæÿ$§æþY×ýÄæý$$™é@ ç³Ææÿj¯èþÅÑ${™é§æþÄæý$@
çÜ{ïÜ¢M>çÜ$ÞÆæÿçç³#…VæüÐé@ {ç³†¨¯èþ… Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$  ‘‘3‘‘

B¨™éÅ¨¯èþÐèþ{Væüà@ Ôèý$¿æýMæüÆ> Ðóþ$Úë§æþÄñý* Æ>ÔèýÄñý* 
¯èþ„æü™é{×ìý çÜÄñý*VæüM>Ôèýa  †£æþÄæý$çÜ¢§óþªÐèþ™éçÜ¢§æþY×ê@  ‘
Ðèþ*Ýë»êª º$$™èþÐèþçÜ£ðþOÐèþ ¨ÐèþÝë@ çÜ…«§éÅçÜ¢£é Æ>{™èþÄæý$@ 
çÜÆóÿÓ Ýë¦ÐèþÆæÿgü…VæüÐèþ*@ {ç³†¨¯èþ… Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$  ‘‘4‘‘

{ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Æ>¦ÆæÿÅÔ>{çÜ¢§æþ$V>®¼®Ðèþ$…£æþ¯é™Œþ ‘ 
´ë{´ë¢ ¯éÅÄæý$çÜ$«§é Äôý$¯èþ ™èþ… güÄý*…{§æþÐèþ$çßý… ¿æýgôý  ‘‘5‘‘

{ÖçÜ™éÅ™èþÃçÜÐèþ*Ææÿ…¿ê… sîýM>Mæü–™éµ§æþÐèþ$«§æþÅÐèþ*ÐŒþ$  ‘ 
{ÖÐèþ$§é^éÆæÿÅç³ÆæÿÅ…™é… Ðèþ…§óþ Væü$Ææÿ$ç³Ææÿ…ç³Æ>ÐŒþ$   ‘‘6‘‘

B´ë§æþÐèþ˜Íç³ÆæÿÅ…™èþ… Væü$Ææÿ*×êÐèþ*Mæü–†… çÜÃÆóÿ™Œþ  ‘ 
™óþ¯èþ Ñçœ*²@ {ç³×ýÔèýÅ…† íÜ§æþ®Å…† ^èþ Ðèþ$¯øÆæÿ£é@   ‘‘7‘‘

^ðþO{™é§éÐèþ#çÙíÜ çÜÃÆæÿ¯èþ$ÃÆæÿÇçç³#… ^ø™é¦Äæý$ Ô>…™èþçÜÓÆóÿ 
Ðèþ–§ø®Mîü¢@ ç³ÇVæü–çßýÅ °…ºMæü§æþÌü… {´ëÔ>ÅgüÅ´ë{™óþ çÜÓMæüÐŒþ$  ‘ 
Ðèþ{Mæü¢… Ò„æüÅ çÜ$§æþÆæÿµ×ôý ^èþ çÜ$çßý–§é Ýë²™éÓ  çÜÐèþ$… ¿æý*íÙ™èþ@ 
{Ôèý$™éÓ ÐèþÆæÿÛçœÌü… {í³Äñý$OççÜÞçßý Ðèþ$$§é ¿æý$…i™èþ §ðþOÐèþgüqMðüO@  ‘‘8‘‘

çÜÓíÜ¢} çÜÐèþ$çÜ¢fVæü§æþ$™èþµ†¢íÜ¦†ËÄæý$°Äæý$Ðèþ$¯èþgêq¯égêq¯èþº…«§æþÐðþ*„æü& 
M>Ææÿ×ý$yðþO¯èþ }Ðèþ$àÑçÙ$~Ðèþ#° ¯éÀMæüÐèþ$ËÐèþ$$¯èþ$…yìþ f°…_¯èþ }^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ& 
{ºçßýÃ§óþÐèþ#Ë BÄæý$$çÙÅÐèþ$$ ¯èþ*Ææÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$. D BÄæý$$çÙÅÐèþ$$¯èþ$ ç³Ææÿ 
A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ° ç³NÆ>ÓÆæÿ®Ðèþ$$ (50 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$) 
çÜÐèþ*ç³¢Ðèþ$Æÿ$$¯èþ¨. E™èþ¢Æ>Ææÿ®Ðèþ$$ÌZ° Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÌZ° Ððþ$$§æþsìý 
¯ðþËÌZ° ÔóýÓ™èþÐèþÆ>çßýMæüËµÐèþ$¯óþ Ððþ$$§æþsìý ¨¯èþÐèþ$…§æþ$ ç³VæüË$ 13çœ$sìýM> 42 
ç³ËÐèþ$$Ë$ Væüyæþ_¯èþÑ.

Mæü–™èþ, {™óþ™é, §éÓç³Ææÿ,MæüÍÄæý$$Væü 1Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$
71Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$Ë$ 1Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$
14Ðèþ$¯èþÓ…™èþÆæÿÐèþ$$Ë$ 1 MæüËµÐèþ$$
JMæüMæüËµÐèþ$$ {ºçßýÃ§óþÐèþ#ËMæü$ JMæü ç³VæüË$. 

C…™óþ Æ>{†
360MæüËµÐèþ$$Ë$ {ºçßýÃ§óþÐèþ#Ë 1 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$

Cç³µsìý {ºçßýÃ§óþÐèþ#Ë ¨ è̄þÐèþ$$ÌZ 1 ÝëÓÄæý$…¿æý$Ðèþ 2 ÝëÓÆø_çÙ 3 E™èþ¢Ðèþ$ 4 
™éç³çÜ 5 ÆðÿOÐèþ™èþ 6 ^é„æü$çÙ A ó̄þ BÆæÿ$ Ðèþ$ è̄þÓ…™èþÆæÿÐèþ$$Ë$ Væüyæþ_ è̄þÑ. Cç³šyæþ$ 
HyæþÐèþ ÐðþOÐèþçÜÓ™èþ Ðèþ$ è̄þÓ…™èþÆæÿÐèþ$$ è̄þyæþ è̂þ$ è̂þ$ è̄þ²¨. 
ÐðþOÐèþçÜÓ™èþÐèþ$ è̄þÓ…™èþÆæÿÐèþ$…§æþ$ Mæü*yé 71 Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$ËÌZ 27 
Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$Ë$ Væü†…_ è̄þÑ. C¨ 28 Ðèþ Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$. 28Ðèþ 
Ðèþ$àÄæý$$VæüÐèþ$$ÌZ Mæü*yé Mæü–™èþ&{™óþ™é&§éÓç³Ææÿ Äæý$$VæüÐèþ$$Ë$ Væü†…_ è̄þÑ. 
28Ðèþ MæüÍÄæý$$VæüÐèþ$$ {ç³Ðèþ–™èþ¢Ððþ$Ō èþ¨.

Ðèþ$àÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 43Ë„æü20 ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
Mæü–™èþÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 17Ë„æü28ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
Mæü–™èþÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$Ë$ ¯éË$Væü$´ë§æþÐèþ$$Ë «§æþÆæÿÃÐèþ$$, 

AíÜ¦Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$,  çÜ™èþÅÐé¨f è̄þ$Ë$, 
Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 28çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, 
Ðèþ$ è̄þ$ÚëÅÄæý$$Æ>Ã è̄þÐèþ$$ 1Ë„æüçÜ…
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$,  Hyæþ$ÝëÆæÿ$Ï 
«§é¯øÅ™èþµ†¢, çÜ$ÐèþÆæÿ~Ðèþ$Äæý$´ë{™èþË$, 
Ææÿ™èþ²Ðèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 20 
´ëç³Ðèþ$$ 0

{™óþ™éÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 12Ë„æü96ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
{™óþ™éÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ Ðèþ$*yæþ$´ë§æþÐèþ$$Ë «§æþÆæÿÃÐèþ$$, Ðèþ*…çÜ& 

Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 
14çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$Æ>Ã¯èþÐèþ$$ 
10ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, I§æþ$ÝëÆæÿ$Ï 
«§é¯øÅ™èþµ†¢, Ððþ…yìþ´ë{™èþË$, 
çÜÓÆæÿ~Ðèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 15 
´ëç³Ðèþ$$ 5.

§éÓç³ÆæÿÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 8Ë„æü64ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
§éÓç³ÆæÿÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ «§æþÆæÿÃÐèþ$$ 2 ́ ë§æþÐèþ$$Ë$,  ÆæÿMæü¢Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, 

Ðèþ$°íÙ ́ ÷yæþVæü$ 7çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$ 
Æ>Ã¯èþÐèþ$$ 1 ÐóþÆÿ$$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$, 
Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï «§é¯øÅ™èþµ†¢, Æ>W´ë{™èþË$, 
Ææÿf™èþÐèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 10 
´ëç³Ðèþ$$ 10

MæüÍÄæý$$Væü{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$ 4Ë„æü32 ÐóþËçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
MæüÍÄæý$$Væü«§æþÆæÿÃÐèþ$$ «§æþÆæÿÃÐèþ$$ 1 ´ë§æþÐèþ$$, A¯èþ²Væü™èþ{´ë×ýÐèþ$$Ë$, 

Ðèþ$°íÙ ´÷yæþVæü$ 3.1/2çßýçÜ¢Ðèþ$$Ë$, 
Ðèþ$¯èþ$ÚëÅÄæý$$Æ>Ã¯èþÐèþ$$ 120 çÜ…
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$, AçÜ™èþÅÐé© f¯èþ$Ë$,  
Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï «§é¯øÅ™èþµ†¢, Ðèþ$sìýt´ë{™èþË$, 
™é{Ðèþ$Ðèþ$Äæý$ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, ç³#×ýÅÐèþ$$ 5 
´ëç³Ðèþ$$ 15.

Væü†…_¯èþ MæüÍÄæý$$Væü  
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$

5121

CMæüÐèþ$$…§æþ$ Ðèþ^óþa MæüÍÄæý$$Væü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$    4,26,879

D MæüÍÄæý$$VæüÐèþ$$ÌZ 6 ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$Ë$,
1 Äæý$$«¨íÙxÆæÿÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 3044 çÜ…

Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$,
2 Ñ{MæüÐèþ$ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 135 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
3 Ô>ÍÐéçßý¯èþÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 18,000 çÜ…

Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
C¨ÐèþÆæÿMæü$ Væüyæþ_¯èþ 
Ô>ÍÐéçßý¯èþÔèýMæüçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$

1942

Æ>»ZÐèþ# ÔèýMæüçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ 16,058
4 ÑfÄæý*À¯èþ…§æþ¯èþÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 10,000  

çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
5 ¯éV>Ææÿ$j¯èþ ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 4,00,000  

çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$
6 MæüÍP¿æý*ç³ÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 821çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$

శార్వరీనామసంవత్సరఫలము
ఈ శార్వరీసంవత్సరమందు వర్ం మరియు పంట సమృద్ంగా 
ఉంటంది. ప్రజలకు సుఖం సౌశీల్యం కలుగుతంది. రాజులకు సంపత్త 
సమృద్మవుతంది.

వికారినామసంవత్సర రాజాదులు మరియు ఫలములు

చంద్రమానప్రకారం- రాజా బుధ, మంత్రీ చంద్ర, సేనాధిపతి చంద్ర, 
పూర్వససా్యధిపతి- గురు, అపరససా్యధిపతి- చంద్ర, ధానా్యధిపతి- 
మంగళ, అరాఘాధిపతి- చంద్ర, మేఘాధిపతి- చంద్ర, రసాధిపతి- శని, 

ఫలములు
రాజా బుధ ధాన్యము, నీరు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

శుభకార్యములు సిది్సా్తయి. రాజులకు సంపద 
సమృద్మవుతంది. ఏ విధమైన ఆతంకాలు 
ఉండవు.

మంత్రీ చంద్ర సమృద్మైన వృష్టి, రాజులలో ధారిమికత, ఫల-
ధాన్యముల సమృది్, పశుసంపదకు సుఖము.

సేనాధిపతి 
చంద్ర

అతివృష్టి, ససా్యభివృది్, ప్రజలకు సుఖము 
కలుగుతంది. రోగముల భీతి ఉండదు, క్షీరసంపద 
అభివృద్మవుతంది.

పూర్వససా్య- 
ధిపతి గురు

ధన-ధాన్య-ఫలముల సమృది్, ప్రజలకు సుఖం 
కలుగుతంది. వర్ం సమృద్ంగా ఉంటంది.

అపర- 
ససా్యధిపతి 
చంద్ర

రాజులు మరియు ప్రజలలో సంపద సమృద్ంగా 
ఉంటంది. పాలు, సస్యము, ఫల-పుష్పములు 
పుష్కలంగా ఉంటాయి.  వర్ం సమృద్ంగా 
ఉంటంది.

ధానా్యధిపతి 
మంగళ

రక్తవర్ణభూమిలో పంట సమృది్గా పండుతంది. 
బాసుమతి, కందిపపు్ప, శనగపపు్ప సమృద్ంగా 
ఉంటాయి. 

అరాఘాధిపతి 
చంద్ర

ఉత్తమవృష్టి, సకలవిధమైన సస్యసంపద 
సమృద్మవుతంది. పదారథాముల వెల పెరుగుతంది.

మేఘాధిపతి 
చంద్ర

సస్యము, పుష్్పదులు  పశుసంపద 
సమృద్మవుతాయి. విదా్వంసులు సుఖంగా 
ఉంటారు. నదీ, చెరువు, బావులు మొదలైన 
జలాశయములందు నీరు సమృద్ంగా ఉంటంది.

రసాధిపతి శని ఉనినా, నీలలోహము, వెండి, బంగారం ధర 
పెరుగుతంది. అల్పవృష్టితో పీడ కలుగుతంది.

నీరసాధిపతి 
రవి

వక్క, రతనాం, బంగారం, పతి్త, చందనం, 
చరమిపదారథాములు సమృద్ంగా ఉంటాయి. 
వనసంపద అభివృద్మవుతంది.

మేషసంక్రమణం ఫలము
చైత్ర కృష్ణ షష్ఠీ (13-04-2020) సోమవారం 40 ఘటికా, 46 పలము 
రాత్రి సూరు్యని నిరయణమేషసంక్రమణముననాందువలన దాని ఫలముగా 
వృష్టి, పంట అభివృద్మవుతాయి. జగతికి క్షేమము కలుగుతంది.
సూర్యసిదా్ంతరీతా్య మకరసంక్రమణ ఫలము
పౌష శుకలో ప్రతిపత్  గురువారము (14-01-2021) సూర్యమండలోదయ-
మారభ్య ఘటికా 17 పళ 29, రవిమకరసంక్రమణము బాలవ కరణోపరి 
సంభవించును. 
వాహనాదులు- వాహనము- పులి, ఉపవాహనము, గుఱ్ఱము, 
ఆసనము- ఉపవిష్టి, పీతవస్త్రధారణము, హరిద్వర్ణకంచుకధారణము, 
గదాధారణము, కుంకుమలేపనము, రజతపాత్ర, జాజీపుష్పధారణము, 
పరమాననాభోజనము, భూతజాతి, కుమారీ అవసాథా, ముకా్తభూషణము, 
వారనామము నందా, నక్షత్రనామము, క్షిప్రా, ఉత్తరతః ఆగమనము, 
దక్షిణే  గమనము, నైరుత్్య దృష్టి, బ్హమిణులకు సుఖము-క్షేమము.

జనమినక్షత్రానుసారేణ సంక్ంతిఫలము
ç³…£é@ «§æþ°Úëx Ôèý™èþÀÚë ç³N.¿ê{§æþ
çÜ$Q… E.¿ê, ÆóÿÐèþ¡ AÕÓ±, ¿æýÆæÿ×îý Mæü–†¢M>,Æøíßý
ï³yé Ðèþ$–VæüÕÆ> B ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$
ÐèþçÜÌê¿æý@ ç³#çÙÅ, BÔóýÏÚë Ðèþ$çœ*, ç³N. E., çßýÝë¢
«§æþ¯èþà°@ _{™é ÝëÓ¡ ÑÔ>Rê
«§æþ¯èþÌê¿æý@ A¯èþ$, gôýÅÚëx Ðèþ$*Ìê, ç³N.Úë E.Úë,ÆóÿÐèþ¡

¯èþ„æü{™èþMæü…§éÄæý$ËÐŒþ$
ÑçÙÐóþ$ ^éÆæÿ¦Ìê¿æý@ ÝëÅ™Œþ çÜÐóþ$ ™èþ$ çÜÐèþ$™é ¿æýÐóþ™Œþ ‘
Ôèý*¯óþÅ Ôèý*¯èþÅçœË… {´ùMæü¢… ÐèþÆæÿÛ[™èþÅ…ÔèýçœË…  {MæüÐèþ*™Œþ ‘‘
B¨Ôèý*¯óþÅ Ðèþ$àÐéÅ«¨@ Ðèþ$«§æþÅÔèý*¯óþÅ Ðèþ$çßý§æþÂÄæý$ÐŒþ$ ‘ 
A…™èþÅÔèý*¯óþÅ Ñ™èþ¢¯éÔèý@ {†Ôèý*¯óþÅ ^èþ Ðèþ$à¿æýÄæý$ÐŒþ$ ‘‘

A ¿æý Mæü– Æø Ðèþ$– B[Æ>ª ç³#¯èþ ç³# B
{ç³. Q…yæþ 1 4 7 2 5 0 3 6 1
¨Ó. Q…yæþ 2 0 1 2 0 1 2 0 1
™èþ–. Q…yæþ 2 0 3 1 4 2 0 3 1

Ðèþ$ ç³N.¸ë E.¸ë çßý _{™é ÝëÓ Ñ A¯èþ$  gôýÅ
{ç³. Q…yæþ 4 7 2 5 0 3 6 1 4
¨Ó. Q…yæþ 2 0 1 2 0 1 2 0 1
™èþ–. Q…yæþ 4 2 0 3 1 4 2 0 3

Ðèþ$* ç³NB EB {Ôèý «§æþ Ôèý ç³N¿ê E.¿ê ÆóÿÐèþ
{ç³. Q…yæþ 7 2 5 0 3 6 1 4 7
¨Ó. Q…yæþ 2 0 1 2 0 1 2 0 1
™èþ–. Q…yæþ 1 4 2 0 3 1 4 2 0

మేష్దిరాశీనాం ఆయ-వ్యయఫలమ్
రాశయః మేష వృష మిథు కర్క సింహ కనా్య

ఆయః 2 11 2 11 14 2
వ్యయః 5 11 11 5 2 11

రాశయః తలా వృశ్చిక ధను మక కుంభ మీన
ఆయః 11 2 14 8 8 14

వ్యయః 11 5 8 11 11 8

గురుశుక్ర అసో్తదయ
జ్్యషఠీ శుకలో నవమీ 31-05-2020 పశ్చిమాస్తః శుక్రః
జ్్యషఠీ కృష్ణ చతరీథా 09-06-2020 పూరో్వదితః శుక్రః
పౌష శుకలో చతరీథా 17-01-2021 అస్తః గురుః
మాఘ శుకలో ప్రతిపత్ 12-02-2021 ఉదయః గురుః
మాఘ శుకలో సప్తమీ 18-02-2021 పశ్చిమాస్తః శుక్రః
చైత్ర శుకలో నవమీ 21-04-2021 పూరో్వదితః శుక్రః

‘‘ {Ö¨WÓgüÄæý$Æ>Ððþ* ÑgüÄæý$™óþ™èþÆ>ÐŒþ$ ‘‘

https://devullu.com
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రాహుగ్రస్తసూర్యగ్రహణము,
(చూడామణి)

జ్్యషఠీ కృష్ణ అమావాసా్య
త్ది 21-06-2020

ప్రారంభము 
10-7

మధ్యము
12-01

మోక్షము 
01-34

అవధి 03 గంటల 27 నిమిషములు
వేధారంభము-20-06-20,శనివారము, రాత్రి 09.30

ఈ సూర్యగ్రహణము భారతములోని అనినా 
ప్రదేశములందూ గోచరించును. కొనినా ప్రదేశములందు 
మాత్రమే కంకణాకారగ్రహణము కనిపంచును. 

వేధవిచరము- సూర్యగ్రహే గ్రహణప్రహరాదరా్వక్ 
ప్రహరచతషటియం వేధః, తథాహి దినప్రథమప్రహరే 

సూర్యగ్రహే పూర్వరాత్రిప్రహరచతషటియే న భోక్తవ్యం, 
ది్వతీయే యామే గ్రహణే రాత్రిది్వతీయయామాదౌ న 
భోక్తవ్యమ్. - ధరమిసింధు. 

త్ది 21-06-2020, ఆదివారము ఉదయం 
ది్వతీయప్రహరమందు సూర్యగ్రహణముననాందువలన 
త్ది 20-06-2020 శనివారం రాత్రి ది్వతీయ 
యామమునుండి అనగా రాత్రి 09.30 నుండి 
వేధారంభము. కనుక రాత్రి 09-30 తరువాత 
ఆహారమును స్్వకరించకూడదు. త్ది 21-06-2020, 
ఆదివారము ప్రాంతమందు గ్రహణమోక్షానంతరము 
సానాన-పూజా-భోజనాదులను చేయవలెను. త్ది 21-
06-2020, ఆదివారము యతిహసో్తదకమును 
చేయరాదు. గ్రహణమోక్షానంతరము మణ్్ణతి్తన 
అమావాసా్య పూజను చేయవలెను. 

అశకు్తలకు విశేషవిచరము- అశకు్తలు త్ది 21-

06-2020, ఆదివారము ఉదయం 05-30 వరకు 
ఆహారమును స్్వకరించవచుచిను. అత్యంత 
అశకు్తలైనవారు బాలవృదా్తరాణాం 
ముహూర్తత్రయాతమికో వేధః - ధరమిసింధు వచనమునకు 
అనుగుణంగా ఆదివారం ఉదయం 07-30 వరకు 
ఆహారమును స్్వకరించవచుచిను. 

గమనిక- ఇది ఉత్తమపక్షము కాదు. కేవలం 
అనివార్యపక్షమందు మాత్రమే అత్యంత అశకు్తలకు 
మాత్రమే సూచంచబడినది.

శుభాశుభఫలములు
శుభము మేష-సింహ-కనా్య-మకర
మధ్యమము వృషభ-తలా-ధను-కుంభ
అశుభము మిథున-కర్క-వృశ్చిక-మీన

మిథునరాశ్ మృగశ్రా నక్షత్రమువారికి విశేష అనిషటిము.

ఈ గ్రహణముయొక్క ప్రారంభ-ముగంపు 
సమయములు వేరే వేరే ప్రదేశాలకు వేరే వేరే విధంగా 
ఉనానాయి. 

క్ంది పటిటికలో దక్షిణభారతంలోని 
జిలాలోప్రదేశముల, ఉత్తరభారతంలోని జిలాలోప్రదేశముల 
కొనినా ప్రధాన ప్రదేశములను, మరికొనినాప్రధానతీరథాక్షేత్ర
ములను మరియు ఆ ప్రదేశములందు సంభవించు 
గ్రహణప్రారంభ-ముకా్తయముల సమయములు 
సూచతమైనవి.

ప్రదేశములు ప్రారంభము 
మకా్తయము

ఉడుప 10:04 13:23

ఉత్తరకననాడ 10:02 13:27

కలబురిగి 10:10 13:38

కొడగు 10:08 13:24

కొప్పళ 10:08 13:32

కోలార 10:14 13:34

గదగ 10:06 13:31

చక్కమగళూరు 10:07 13:26

చత్రదురగి 10:09 13:31

తమకూరు 10:11 13:31

దక్షిణకననాడ 10:04 13:23

దావణగేరి 10:07 13:30

బళ్ళారి 10:09 13:33

చక్కబళ్ళాపుర 10:13 13:33

బాగలకోటె 10:07 13:33

బిదర 10:12 13:42

బంగళూరు 10:13 13:32

బళగావి 10:03 13:28

మంగళూరు 10:04 13:22

మండా్య 10:11 13:28

మైసూరు 10:10 13:27

యాదగరి 10:11 13:39

రాయచూరు 10:11 13:38

విజయపుర 10:07 13:34

శ్వమొగగి 10:06 13:27

హావేరి 10:06 13:29

హాసన 10:08 13:27

హుబ్బళ్ళా 10:05 13:29

ఆంధ్రపదేశ
అనంతపుర 10:12 13:36

కడపా 10:16 13:40

కర్నాల 10:13 13:40

గుంటూర 10:21 13:49

చత్్తర 10:18 13:38

నెల్లోర 10:20 13:44

ప.గోదావరి, 
ఏల్ర

10:23 13:52

పూ.గోదావరి 10:26 13:56

ప్రకాశం 10:20 13:46

మచలిపటటిణం 10:23 13:51

విజయనగరమ్ 10:30 14:01

విశాఖాపటటిణ 10:30 14:00

శ్రీకాకుళం 10:32 14:03

కాకినాడ 10:26 13:56

తెలంగాణ
అదిలాబాద 10:15 13:48

అసిఫాబాద 10:17 13:50

కరీమనగర 10:16 13:48

కామారెడిడి 10:15 13:45

ఖమమిమ్ 10:20 13:49

గదా్వల 10:13 13:40

జగతా్యల 10:16 13:48

నలగిండ 10:17 13:46

నిజామాబాద 10:14 13:45

నిరమిల 10:14 13:46

పెడిడిపలిలో 10:18 13:49

మెదక 10:14 13:45

మేడచల 10:15 13:45

మేహబూబనగర 10:13 13:42

రంగారెడిడి 10:14 13:43

వారంగల్ 10:18 13:49

వికారాబాద 10:13 13:42

సంగారెడిడి 10:13 13:43

సిదిదిపేట 10:16 13:47

హైదరాబాద 10:15 13:44

మహారాష్ట్ర
అకోలా 10:12 13:44

అమరావతి 10:14 13:46

అహమదనగర 10:05 13:34

ఉసామినాబాద 10:08 13:38

ఔరంగాబాద 10:06 13:37

కోలాహాపుర 10:03 13:27

చంద్రాపుర 10:17 13:50

జలగాంవ 10:08 13:40

జాలనా 10:08 13:39

ఠాణ్ 10:01 13:29

ధుళే 10:06 13:37

నందురబార 10:06 13:36

నాందేడ 10:12 13:43

నాగపుర 10:17 13:51

నాసిక 10:03 13:33

పరభణి 10:11 13:41

పాలఘర 10:01 13:27

పుణే 10:03 13:31

బీడ 10:07 13:38

బులాదిణా 10:10 13:41

ముంబయి 10:01 13:28

యవతమాళ 10:14 13:47

రతానాగరి 10:01 13:26

రాయగడ 10:01 13:28

లాత్ర 10:10 13:40

వారా్ 10:16 13:49

వాశ్మ 10:12 13:44

సాంగలి 10:04 13:30

సాతారా 10:03 13:30

సింధుదురగి 10:02 13:26

సోలాపుర 10:07 13:36

హింగోలి 10:11 13:43

తమిళునాడు
అరియల్ర 10:20 13:33

ఈరొడ్ 10:14 13:28

కాంచపురమ్ 10:20 13:39

కడల్రు 10:21 13:36

కనా్యకుమారి 10:18 13:16

కర్ర 10:16 13:28

కృష్ణగరి 10:15 13:33

కోయంబత్తరు 10:12 13:24

చెనె్నా 10:22 13:42

తంజావుర 10:20 13:31

తిరవర్ర 10:22 13:33

తిరుచరాపళ్ళా 10:18 13:30

తిరునలే్వలి 10:17 13:19

తిరుపు్పర 10:13 13:26

తిరువణా్ణమలై 10:18 13:35

తిరువళూళార 10:20 13:41

త్తకు్కడి 10:19 13:21

త్ని 10:15 13:23

దిండిగల్ 10:16 13:25

ధరమిపురి 10:15 13:32

నాగాపటటిణమ్ 10:23 13:34

నామక్కల్ 10:16 13:29

నీలగరి 10:11 13:24

పుదుకో్కటె్టి 10:19 13:29

పేరంబల్ర్ 10:18 13:31

మధురై 10:17 13:25

రామనాథపుర 10:21 13:26

విరుదనగర 10:17 13:23

విళుళాపురమ్ 10:20 13:36

వెల్లోరు 10:18 13:37

శ్వగంగై 10:19 13:26

సేలమ్ 10:16 13:30

గుజరాత
అహమదాబాద 10:04 13:32

ఆనంద 10:04 13:33

వడోదరా 10:04 13:33

సూరత 10:02 13:31

వలసాడ 10:02 13:31

భావనగర 10:01 13:30

సోమనాథ 09:57 13:23

జామనగర 09:58 13:24

పోరబందర 09:56 13:21

రాజకోట 09:59 13:26

గాంధినగర 10:04 13:33

ఇతర సథాళములు
అగరతలా 10:56 14:24

అమృతసర 10:20 13:42

ఆగ్రా 10:20 13:51

ఇందోర 10:11 13:42

ఇంఫాల్ 11:04 14:29

ఇటానగర 11:03 14:27

ఉదయపుర 10:07 13:37

ఏరానాకులం 10:11 13:18

కానపుర 10:24 13:57

కాసరగోడ 10:05 13:22

కోటా 10:13 13:44

కోలకటా 10:46 14:17

గంగటోక 10:48 14:17

గోరఖపుర 10:33 14:05

గౌహాటి 10:57 14:24

గా్వలియర్ 10:19 13:51

చండీఘడ 10:22 13:47

జయపుర 10:14 13:45

దమాన 10:01 13:30

దేహరాడూన్ 10:24 13:51

దెహలి 10:20 13:49

పణజి 10:01 13:23

పాటనా 10:37 14:10

పుదుచెచిరి 10:21 13:37

పోరటిబలోర్ 11:14 14:18

భువనేశ్వర్ 10:38 14:10

భోపాల్ 10:14 13:48

రాంచ 10:36 14:10

రాయపుర్ 10:24 13:59

లఖనౌ 10:26 13:59

లేహ 10:29 13:48

శ్రీనగర 10:24 13:41

సిమలా 10:23 13:48

తీరథాక్షేత్రములు
అయోధా్య 10:00 13:00

అహోబిలమ్ 10:16 13:41

ఆత్్కరు 10:12 13:39

ఉజ్జైన్ 10:11 13:43

ఉడుప 10:04 13:23

కంచ 10:20 13:39

కనా్యకుమారి 10:18 13:16

కర్నాలు 10:13 13:40

కాటమండు 10:54 14:24

కుంభకోణం 10:21 13:33

కురుక్షేత్ర 10:21 13:47

కూడలి 10:07 13:28

కొరలోహళ్ళా 10:07 13:31

కోలపుర 10:12 13:39

గయా 10:36 14:09

చతాపుర 10:00 13:00

తంజావూరు 10:20 13:31

తిరమకూడలు 10:11 13:27

తిరుకో్కయిల్రు 10:19 13:35

తిరునలే్వలి 10:17 13:19

తిరుమల 10:18 13:40

తిరువనంతపుర 10:15 13:16

దా్వరకా 09:56 13:20

ధరమిసథాళ 10:06 13:24

నవవృందావన 10:09 13:34

నా.కోయిల్ 10:21 13:33

నాసిక 10:03 13:33

పంఢరపుర 10:06 13:34

పాజక 10:00 13:00

పురి 10:38 14:10

పుష్కర 10:12 13:41

పెనగండా 10:12 13:34

ప్రయాగ 10:28 14:01

బదరీ 10:27 13:54

భర్చ 10:03 13:32

మంత్రాలయ 10:12 13:38

మణ్్ణరు 10:08 13:36

మథురా 10:19 13:49

మధురై 10:17 13:25

మళఖేడ 10:11 13:40

మహిష్ 10:06 13:26

మాతృగయా 10:04 13:32

మానవి 10:10 13:37

మానామధురై 10:19 13:25

ముళబాగలు 10:15 13:35

మైసూరు 10:10 13:27

యరగోళ 10:11 13:39

రాజమహంద్రి 10:25 13:54

రాణ్బన్నారు 10:06 13:29

రామేశ్వరమ్ 10:23 13:27

వర్కళ 10:14 13:15

వారణాసి 10:31 14:04

వీరచోళపుర 10:19 13:35

శ్రీముష్ణమ్ 10:20 13:34

శ్రీరంగపటటిణ 10:10 13:27

శ్రీరంగమ్ 10:18 13:30

శ్రీశైలమ్ 10:16 13:43

సంతెబిదన్రు 10:12 13:33

సత్యవిజయనగర 10:21 13:41

సవణ్రు 10:06 13:29

సాంగలి 10:04 13:30

సుబ్రహమిణ్య 10:07 13:24

సోదె 10:05 13:27

హంప 10:09 13:34

హరిదా్వర 10:24 13:51

హొ.హొన్నారు 10:07 13:28

గ్రహణములు

కంకణాకారగ్రహణము- సిరసా, కురుక్షేత్రం, డెహరాడూన్, 
చమోలి, జ్శ్మఠ, యమునానగర

మీ మీ ప్రదేశములకు సంబంధించన సూక్షష్మమైన కాలమును 
తెలియగోరువారు క్ంద ఇచచిన వెబ్ సైట్, ఆప్ దా్వరా తెలియగలరు.

మీ అనుకూలం కోసం కొనినా లింక్ లను ఇవ్వడమైనది.
 * https://www.timeanddíate.com/eclipse/in/india/

bijapur 
 * Eclipse Calculator 2 https://play.google.com/store/

apps/details?id=calcEclipsi2.srchl=en 

 * పైన సూచతమైన వెబ్ సైట్ మరియు ఆప్ నందు మీ 
ప్రదేశమును, లేక చుటటి ప్రక్కనుననా ప్రదేశమును వెదకండి. 
మీ మీ మొబైల్ లో Location ఆన్ చేసినా మీకు కావలసిన 
వివరం దొరుకుతంది.

ఈ గ్రహణములను భారతములో ఆచరించకూడదు
14&12&2020 సూర్యగ్రహణము

06&06&20/05&07&-20/30&11&20 చంద్రుని ఛాయాగ్రహణము

దేశభేదేన ఏకాదశీనిర్ణయము
కారి్తక శుకలో దశమీ 24-11-2020, మంగళవారము
కారి్తక శుకలో ఏకాదశీయందు కొనినా ప్రదేశములలో దశమీ వేధము వచుచిను. 
కొనినా ప్రదేశములందు దశమీ వేధముండదు. వేధం లేని ప్రదేశములందు 
అతిరిక్త ఉపవాసము (రెండు ఉపవాసములు) ఉండును. కనుక ఈ
పటిటికను అనుసరించ ఏకాదశీ ఉపవాసమును చేయవలెను.
వేధము లేని ప్రదేశములు- దా్వరకా, జామనగర్, రాజకోట్, 
అమృతసర్, అహమదాబాద్, జ్ధపుర్,

ఈ ప్రదేశములవారు ఈ క్ంద ఇచచిన విధంగా త్రిదినవ్రతమును చేయవలెను.

24&11&20 మంగళవారము దశమీ
25&11&20 బుధవారము ఏకాదశీ ఉపవాసము
26&11&20 గురువారము అతిరిక్త ఉపవాసము
27&11&20 శుక్రవారము పారణ, కలామాత్ర సాధన

పైన ఉదాహరించన ప్రదేశములను వినా మిగలిన ప్రదేశములకు 
వేధముననాందువలన క్ంద ఇచచిన విధంగా త్రిదినవ్రతమును 
ఆచరించవలెను.
25&11&20 బుధవారము దశమీ ఆచరణ*
26&11&20 గురువారము ఏకాదశీ ఉపవాసము
27&11&20 శుక్రవారము పారణ

* దశమీ హరివాసరము రాత్రి 11-08 తరువాత ప్రారంభమవుతంది.
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Ôèý$§æþ®Ððþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A°Æ>Óçßýç³„æüÐèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$ D {Mìü…§æþ CÐèþÓºyìþ¯èþÑ. Ðésìý° 
gZÅ†ÇÓ§æþ$ÌñýO¯èþ Ñ§éÓ…çÜ$Ë¯èþ$ çÜ…{ç³¨…_ ÝëÐèþ«§é¯èþÐèþ$$V> ™ðþË$çÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$. 
çÜ*^èþ¯èþ@& E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ËÌZ¯óþ ÑÐéà¨MæüÆæÿÃË¯èþ$ ̂ óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. CÌê ̂ óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> §æþ…ç³™èþ$ËMæü$ 
BÆøVæüÅÐèþ$$, ÝûQÅÐèþ$$, Ýû¿êVæüÅÐèþ$$, BÄæý$$çÙÅÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ AÀÐèþ–§æþ®& Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. AÆÿ$$¯é Mö…§æþÆæÿ$ 
B«§æþ$°Mæü$Ë$ AçÜË$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ÌZ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$aMö¯èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. E§øÅVæüÐèþ$$, 
ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$, Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ J†¢yìþ {ç³çÜ…VæüÐèþ$$ËÌZ Ðèþ$…_ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþMðüO ÒÆæÿ$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*yæþÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìýÐéÇMìü 
V>¯èþ$ Ô>ÝˆùMæü¢Ððþ$O¯èþ D A¯èþ$MæüËµÐèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë¯èþ$ C^èþar C_a¯éÐèþ$$. Mæü¯èþ$Mæü ÒÆæÿ$ D Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë¯èþ$ 
Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$. C¨ „óüÐèþ$MæüÆæÿÐèþ$$. D E§óþªÔèýÐèþ$$™ø¯óþ A°Æ>Óçßý Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë¯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW¯èþ¨. 
Òsìý° gZÅ†ÇÓ§éÓ…çÜ$Ë™ø çÜÐèþ*ÌZ^èþ¯èþ ̂ óþíÜ, CçÙtÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþ$ °Æ>®Ææÿ×ý ̂ óþçÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ 
Ìôý¯èþç³šyæþ$ ÑÐéà§æþ$Ë¯èþ$ AçÜË$ ^óþçÜ$MøÆ>§æþ$.  

1. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿÐèþ$$ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ °íÙ§æþ®Ðèþ$° Mö…§æþÆæÿ$ ^ðþí³µ¯éÆæÿ$. M>± Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿÐèþ$$ 
Ðèþ$«§æþÅÐèþ$Ðèþ$° ̂ ðþí³µ¯éÆæÿ$. ""ÝùÐèþ$º$«§æþVæü$Ææÿ$Ôèý${MæüÐéÆ>@ Ôèý$¿ê@, A¯óþÅ Ðèþ$«§æþÅÐèþ*@'' A° «§æþÆæÿÃíÜ…«§æþ$Ðèþ^èþ¯èþÐèþ$$. 2.) 
çÜ*ÆæÿÅíÜ§é®…™èþÈ™éÅ „æüÄæý$†¤ E¯èþ²¯èþ* §æþ–VæüY×ìý™èþÐèþ$$ÌZ „æüÄæý$†¤ Ìôý° GyæþË B Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$ °Ææÿ$ªçÙtÐðþ$O¯èþ¨. 
3.) Æ>çßý$M>ËÐèþ$$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ A¯óþMæü$Ë {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ §øçÙÐóþ$ M>§æþ$. Ðèþ$Ç Mö…§æþÇ {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ ºÍçÙxÐðþ$O¯èþ 
Äñý*V>§æþ$Ë$¯èþ²^ø Æ>çßý$M>Ìê¨§øçÙÐèþ$$Ë$ ç³Ççßý–™èþÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. 4. ÑÐéçßýÐèþ$$çßý*Æ>¢§æþ$ËMæü$ çÜ*ÆøÅ§æþÄæý
$M>ËÐèþ$$¯èþMæü$¯èþ² §æþ–VæüY×ìý™èþ {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ †£æþ$Ë¯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW¯èþ¨. ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐèþ$$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢çÜÐèþ$Äæý$Ðè
þ$$ÌZ°¨. 

A°Æ>Óçßýç³„æüÐèþ$…§æþ$ Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$Ë$
1. Ððþ¯èþ$Mæüsìý Æøk Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk ÐèþÅ¡´ë™èþÐèþ$$, ÐðþO«§æþ–†,  MæüÇ¨¯èþÐèþ$$, §æþ$çÙt¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$ 

E¯èþ²^ø B §æþ$çÙt¨¯èþÐèþ$$Ë¯èþ$ ç³Ç™èþÅh…_ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 2. Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢Ðèþ$$¯èþMæü$ Ððþ¯èþ$Mæü Ðèþ$$…§æþ$ 
§æþ$çÙtM>ËÐèþ$$Ë$¯èþ²^ø B §æþ$çÙtM>ËÐèþ$$ Ðèþ$$M>¢Äæý$Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑÐéçßýÐèþ$$ÌZ° {ç³«§é¯èþÐðþ$O¯èþ MæüÆæÿÃMæüÌêç³Ðèþ$$Ë¯èþ$ 
{´ëÆæÿ…À…_ §æþ$çÙtM>ËÐèþ$$ Ðèþ^óþaÌZç³# B M>ÆæÿÅÐèþ$$Ë¯èþ$ Ðèþ$$W…^èþÐèþÌñý¯èþ$. 3) ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ËMøçÜÐèþ$$ 
gZÅ†ÇÓ§éÓ…çÜ$Ë¯èþ$ çÜ…{ç³¨…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

4. §æþÔèýÒ$ †¤ ÑÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ MóüsêÆÿ$$…^èþºyìþ¯èþ¨. °õÙMæüÐèþ$$¯èþMæü$ °íÙ§æþ®Ððþ$O¯èþ¨.
5. §æþÔèýÒ$ Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$& ^úËÐèþ$$¯èþ$ Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$Mæü¯é² ç³NÆæÿÓÐóþ$ ^óþíÜ¯èþrÏÆÿ$$™óþ¯óþ ({ºçßZÃç³§óþÔèýÐèþ$$) 

Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$¯èþ$ §æþÔèýÒ$†¤Äæý$…§æþ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$ ^úËÐèþ$$ Æðÿ…sìý± JMóü Æøk ^óþÄæý$$ÐéÆæÿ$ 
§æþÔèýÑ$Äæý$…§æþ$ ^óþÄæý$Æ>§æþ$.

ఉపనయముహూర్తములు
దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశ్ అంశ సమయ రాశ్
26-03-2020 చైత్ర శుకలోపక్ష 02 గురు అశ్్వనీ మీన మీన 07:20 మేష
30-03-2020 చైత్ర శుకలోపక్ష 06 సోమ రోహి మీన మీన 07:00 వృషభ
03-04-2020 చైత్ర శుకలోపక్ష 10 శుక్ర పుష్య మీన మీన 06:50 కర్క
09-04-2020 చైత్ర కృష్ణపక్ష 02 గురు సా్వతీ మీన మీన 06:25 తలా

వివాహముహూర్తములు
దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశ్ అంశ సమయ రాశ్

26-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 03 భాను రోహి అభిజిత్ 12:21 వృషభ
27-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 04 సోమ మృగ అభిజిత్ 12:21 వృషభ

దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశ్ అంశ సమయ రాశ్

10-05-2020 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 03 భాను మూల అభిజిత్ 12:19 ధను

12-05-2020 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 మంగళ ఉ.ష్ అభిజిత్ 12:19 మకర

28-06-2020 ఆష్ఢ శుకలోపక్ష 08 భాను ఉ.ఫా అభిజిత్ 12:25 కనా్య

01-12-2020 కారి్తక కృష్ణపక్ష 01 మంగళ రోహి అభిజిత్ 12:09 వృషభ

02-12-2020 కారి్తక కృష్ణపక్ష 02 బుధ మృగ అభిజిత్ 12:09 మిథున

07-12-2020 కారి్తక కృష్ణపక్ష 07 సోమ మఘా అభిజిత్ 12:16 సింహ

09-12-2020 కారి్తక కృష్ణపక్ష 09 బుధ ఉ.ఫా అభిజిత్ 12:17 కనా్య

17-12-2020 మా.శీర్.శుకలో 03 గురు ఉ.ష్ అభిజిత్ 12:20 మకర

20-12-2020 మా.శీర్.శుకలో 06 భాను శత
మకర వృషభ 09:36 కుంభ

అభిజిత్ 12:23 కుంభ

23-12-2020 మా.శీర్.శుకలో 09 బుధ రేవతీ
మకర వృషభ 09:25 మీన

అభిజిత్ 12:23 మీన

24-12-2020 మా.శీర్.శుకలో 10 గురు అశ్్వ మకర వృషభ 09:19 మేష

03-01-2021 మా.శీర్.కృష్ణ 04 భాను మఘా అభిజిత్ 12:19 సింహ

05-01-2021 మా.శీర్.కృష్ణ 07 మంగ ఉ.ఫా అభిజిత్ 12:30 కనా్య

06-01-2021 మా.శీర్.కృష్ణ 08 బుధ హసా్త అభిజిత్ 12:31 కనా్య

08-01-2021 మా.శీర్.కృష్ణ 10 శుక్ర సా్వతీ అభిజిత్ 12:31 కనా్య

గృహప్రవేశముహూర్తములు
దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశ్ అంశ సమయ రాశ్

26-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 03 భాను రోహి వృషభ మిథున 08:20 వృషభ

30-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 07 గురు పుష్య వృషభ మిథున 08:10 కర్క

13-05-2020 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 బుధ శ్రవణ వృషభ మిథున 07:00 మకర

17-12-2020 మా.శీర్.కృష్ణ 03 గురు ఉ.ష్ కుంభ వృషభ 12:05 మకర

19-12-2020 మా.శీర్.కృష్ణ 05 శని ధని కుంభ వృషభ 12:00 కుంభ

20-12-2020 మా.శీర్.కృష్ణ 06 భాను శత కుంభ వృషభ 11:55 కుంభ

24-12-2020 మా.శీర్.కృష్ణ 10 గురు అశ్్వ కుంభ వృషభ 11:40 మేష

దేవప్రతిష్ఠీ ముహూర్తములు
దినాంక మాస – పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశ్ అంశ సమయ రాశ్

26-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 03 భాను రోహి వృషభ మిథున 08:20 వృషభ

30-04-2020 వైశాఖ శుకలోపక్ష 07 గురు పుష్య వృషభ మిథున 08:10 కర్క

13-05-2020 వైశాఖ కృష్ణపక్ష 06 బుధ శ్రవణ వృషభ మిథున 07:00 మకర

ముహూర్తములు

భాద్రపద శుకలో పౌరి్ణమా బుధవారము 02-09-2020
దేశములోని కొనినా ప్రదేశములలో విష్్ణపంచకము ఉపవాసముంటంది. కొనినా ప్రదేశములందు 

విష్్ణపంచకము ఉపవాసముండదు. కనుక క్ంది పటిటికను గమనించ విష్్ణపంచకోపవాసములు 
ఆచరించవలెను.
* విష్్ణపంచక ఉపవాసము సంభవించే ప్రదేశములవారు మాత్రమే క్రొత్తగా విష్్ణపంచకమును 

ప్రారంభించవచుచిను. వారు దశమీదినమందు పుణా్యహాదులను ఆచరించ విష్్ణపంచకవ్రతమును 
గ్రహించవలెను. 

* ఉపవాసము లేని ప్రదేశముల వారు ఈ సంవత్సరం భాద్రపదంలో కానీ, మారగిశీర్ మాసంలో కానీ ఐదు 
ఉపవాసములు లేనందువలన విష్్ణపంచకవ్రతగ్రహణమును చేయకూడదు. 

ఉపవాసం సంభివంచే ప్రదేశములు ఉపవాసం సంభవించని ప్రదేశములు
ఆంధ్రప్రదేశ, తెలంగాణా, తమిళునాడు, హరియాణా, 
బిహార, హిమాచల ప్రదేశ, మధ్యప్రదేశ, ఉత్తరప్రదేశ, 
ఉత్తరాఖండ, పశ్చిమ బంగాళ, దెహలి.

రాజసాథాన– జయపుర, కోటా

మహారాష్ట్ర-– అకోలా, అమరావతి, బులాదిణా, 
యవతమాళ, వాశ్మ్, నాందేడ, లాత్ర, పరభణి, 
హింగోలి, చంద్రాపుర, గడచరోలి, గోండియా, భండారా, 
నాగపుర, వారా్ ఈ జిలాలోలోని అనినా ప్రదేశములు.

సమగ్ర గుజరాత, సమగ్ర గోవా, సమగ్ర కేరళ

రాజసాథాన– బికానేర, అజమేర, ఉదయపుర

మహారాష్ట్ర– ఔరంగాబాద, బీడ, జాలనా, ఉసామినాబాద, 
ముంబయి, ఠాణ్, పాలఘర, అలిబాగ, రతానాగరి, 
సావంతవాడి, జలగాంవ, అహమదనగర, ధుళె, నాసిక, 
నందురబార, కొలాహాపుర, పుణ్, సాంగలి, సాతారా, 
సోలాపుర ఈ ఎలలో జిలెలోగళ ఎలాలో ప్రదేశగళలిలో.

కరానాటక– బాగలకోటె, బళగావి, చక్కమగళూరు, 
దక్షిణకననాడ, ఉత్తరకననాడ, ఉడుప, శ్వమొగాగి,  
దావణగెరె, ధారవాడ, గదగ, హాసన, హావెరి, కొడగు ఈ 
ఎలలో జిలెలోగళ ఎలాలో ప్రదేశగళలిలో.

కరానాటక– బంగళూరు, బంగళూరు గ్రామాంతర, బళ్ళారి, 
బీదర,  చమరాజనాగర, కలు్బరిగి, కోలార, చక్కబళ్ళాపుర, 
మండ్య, రాయచూరు, రామనగర, తమకూరు యాదగరి 
ఈ జిలాలోలోని అనినా ప్రదేశములు.

విజయపుర జిలాలోలోని సింధగ తాల్కు
చత్రదురగి జిలాలోలోని చళళాకేరె, చత్రదురాగి, హిరియూరు, 
మొళకాల్మిరు,
కొప్పళ జిలాలోలోని గంగావతి, మునిరాబాద
మైసూరు జిలాలోలోని మైసూరు, నంజనగూడు, 
టి. నరస్పుర.

విజయపుర జిలాలోలోని విజయపుర, ఇండి, ముదేదిబిహాళ్, 
బసవనబాగేవాడి. 
చత్రదురగి జిలాలోలోని హొళలె్కరె, హొసదురగి
కొప్పళ జిలాలోలోని కొప్పళ, యలబురగి, కుషటిగ.
మైసూరు జిలాలోలోని హచ్ డి కోటె, హుణసూరు, 
కృష్ణరాజనగర, పరియాపటటిణ.

దేశభేదేన విష్్ణపంచకనిర్ణయము గ్రహణమందు పఠంచవలసిన శ్లోకములు

యోఽసౌ వజ్రధరో దేవ ఆదితా్యనాం ప్రభురమితః  
సహస్రనయనః శక్రో గ్రహపీడాం వ్యపోహత ॥

ముఖం యః సర్వదేవానాం సపా్తరిచిరమితదు్యతిః 
సూరో్యపరాగసంభూతామగనాః పీడాం వ్యపోహత ॥

యః కరమిసాక్షీ లోకానాం ధరోమి మహిషవాహనః 
యమసూ్సరో్యపరాగోతాథాం గ్రహపీడాం వ్యపోహత ॥

రక్షోగణాధిపః సాక్షాత్ నీలాంజనసమప్రభః  
ఖడగిహసో్తఽతిభీమశచి గ్రహపీడాం వ్యపోహత ॥

నాగపాశధరో దేవః సదా మకరవాహనః 
స జలాధిపతిరేదివః గ్రహపీడాం వ్యపోహత ॥

ప్రాణర్పో హి లోకానాం సదా కృష్ణమృగప్రియః 
వాయుసూ్సరో్యపరాగోతాథాం గ్రహపీడాం వ్యపోహత॥

యోఽసౌ నిధిపతిరేదివః ఖడగిశూలగదాధరః 
సూరో్యపరాగకలుషం ధనదోఽత్ర వ్యపోహత ॥

యోఽసావిందుధరో దేవః పనాకీ వృషవాహనః  
సూరో్యపరాగపాపాని స నాశయత శంకరః ॥

త్రైలోకే్య యాని భూతాని సాథావరాణి చరాణి చ 
బ్రహమివిష్ణ్వర్కరుద్రాశచి దహంత మమ పాతకమ్ ॥

శార్వరీ ఏకాదశీ పటిటికా
మాసము పక్ష త్ది వారము
చైత్ర శుకలో 04-04-20 శని
చైత్ర కృష్ణ 18-04-20 శని
వైశాఖ శుకలో 04-05-20 సోమ
వైశాఖ కృష్ణ 18-05-20 సోమ
జ్్యషఠీ శుకలో 02-06-20 మంగళ
జ్్యషఠీ కృష్ణ 17-06-20 బుధ
ఆష్ఢ శుకలో 01-07-20 బుధ
ఆష్ఢ కృష్ణ 16-07-20 గురు
శ్రావణ శుకలో 30-07-20 గురు
శ్రావణ కృష్ణ 15-08-20 శని
భాద్రపద శుకలో 29-08-20 శని
భాద్రపద కృష్ణ 13-09-20 రవి
అ ఆశీ్వన శుకలో 27-09-20 రవి
అ ఆశీ్వన కృష్ణ 13-10-20 మంగ
ని ఆశీ్వన శుకలో 27-10-20 మంగ
ని ఆశీ్వన కృష్ణ 11-11-20 బుధ
కారి్తక శుకలో 26-11-20 గురు
కారి్తక కృష్ణ 11-12-20 శుక్ర
మా.శీర్ శుకలో 25-12-20 శుక్ర
మా.శీర్ కృష్ణ 09-01-21 శని
పుష్య శుకలో 24-01-21 రవి
పుష్య కృష్ణ 08-02-21 సోమ
మాఘ శుకలో 23-02-21 మంగ
మాఘ కృష్ణ 09-03-21 మంగ
మాఘ కృష్ణ 10-03-21 బుధ
ఫాలుగిణ శుకలో 25-03-21 గురు
ఫాలుగిణ కృష్ణ 08-04-21 గురు
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తారాబలము
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తప్పపోయిన వసు్తవులను తిరిగ పందుటకు

Phone Numbers of Uttaradi Math Branches

జనమినక్షత్రమునుంచ ఇషటికాలదిననక్షత్రము వరకు లెక్కపెటటివలెను. ఆ 
సంఖ్యను 9 తో  భాగంచన... 
శేషము పేరు ఫలము పరిహారము

1 జనమితార అశుభము శాకదాన
2 సంపతా్తర ఉత్తమము
3 విపతా్తర అశుభము బలలోము దానం
4 క్షేమతార శుభము
5 ప్రత్యక్ తార వరజై్యము ఉపు్పదాన
6 సాధనతార ఉత్తమము

7 నైధనతార వరజై్యము నువు్యలు, వెండి, 
బంగారం

8 మిత్రతార శుభము
0 పరమమిత్ర ఉత్తమం

+ చహనాము ఉననా రోజు తారాబలము ఉననాదని తెలసుకోవాలి.
1, 2, 4, 6, 8, 9 ఈ తారలు శుభములు.
ఉదాహరణ 1- మీ నక్షత్రము అశ్్వనీ ఐత్ ఈ దిననక్షత్రము రేవతీ 
ఐత్ తారాబలము 0 పరమమైత్రతార అవుతంది. ఇది ఉత్తమమైనది. 
ఐత్ జనమినక్షత్రము రేవతీ దిననక్షత్రము అశ్్వనీ ఐత్ తారాబలము 2 
(సంపతా్తర ఉత్తమము)
ఉదాహరణ 2- మీ జనమినక్షత్రము విశాఖా అయు్యండి దిననక్షత్రము 
చత్రా ఐత్ తారాబలం 8 (మిత్ర శుభము) కానీ జనమినక్షత్రము చత్రా 
దిననక్షత్రము విశాఖా అయినచో తారాబలం 3 (విపతా్తర అశుభం) 
తారాశాంతి - అనిరా్వహపక్షమందు జనమితారకు శాకదానము 
(కూరగాయలు), 3 వ తారకు బలలోము, 5వ తారకు ఉపు్ప, 7వ తారకు 
నువు్వలు మరియు వెండి, బంగారము, వస్ర్తదులను దానము చేసిన 
దోషము పరిహారమగును.

f¯èþÃÆ>Õ¯èþ$…yìþ CçÙtM>ËÐèþ$$¯èþ…§æþ$ ^èü…{§æþ$yæþ$ VæüË Æ>ÕÐèþÆæÿMæü* (Æðÿ…yìþ…
sìý± ^óþÇa) ÌñýMæüP^óþíÜ  Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$™èþ¢Ðèþ$$.....
శేషము పేరు శేషము పేరు

1 దేహసౌఖ్యము 7 సౌఖ్యవృది్
2 కలహము 8 ఆరోగ్యవృది్
3 ద్రవ్యలాభము 9 కార్యతామసము
4 రోగభయము 10 ఉదో్యగవృది్
5 కార్యవికల్పము 11 ఇష్టిరథాసిది్
6 శత్రునాశము 12 ధనవ్యయము

అంధలోచనము దొరుకును పూర్వ
మందలోచన సంభవము దక్షిణ
మధ్యలోచన తకు్కవ సంభవము పశ్చిమ
సులోచన ప్రాప్తసంభవము లేదు ఉత్తర

అంధ, మంద, మధ్య, సులోచన నక్షత్రములు అవకహడచక్రమందు చూపబడినవి.

కార్తవీరా్యరుజైనో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్ । తస్య సమిరణమాత్రేణ గతం నషటిం చ లభ్యత్ ॥
దగగిరలో దొరుకును మ, పూ, ఉ
మరొకరి చేతిలో (దగగిర) కనిపంచును హస్త, చత్రా, సా్వతి, విశా, అను, జ్్యషఠీ, మూల, పూఆ, ఉఆ, శ్రవణ, ధనిష్ఠీ 
ఇంటిలోనే దొరుకును శత, పూభా, ఉభా, రేవ, అశ్్వ, భర
అసలు దొరకదు కృతి్త, రోహి, మృగ, ఆర్దిరా, పున, పుష్య, ఆశేలోష

తా రా బ ల 
కోషటిక

ఇషటిదిననక్షత్రము
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
అ భ కృ రో మృ ఆ పున పు ఆ మ పూ ఉ హ చ సా్వ వి అను జ్్య మూ పూ ఉ శ్ర ధ శ పూ ఉ రే

జ

నమి

న

క్ష

త్ర

ము

1 అ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+
2 భ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+
3 కృ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7
4 రో 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+
5 మృ 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5
6 ఆ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
7 పున 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
8 పు 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+
9 ఆ 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1
10 మ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+
11 పూ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+
12 ఉ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7
13 హ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+
14 చ 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5
15 సా్వ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
16 వి 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
17 అను 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+
18 జ్్య 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1
19 మూ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+- 0+
20 పూ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+
21 ఉ 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7
22 శ్ర 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+
23 ధ 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5
24 శ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
25 పూ 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
26 ఉ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+
27 రే 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1

చంద్రబల 
కోషటికము

ఇషటికాలమందు చంద్రుడు ఉననా రాశ్
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
మే వృ మి కర్క సిం క త వృ ధ మ కు మీ

జ

నమి

రా

శ్

1 మే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 వృ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 మి 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 కర్క 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 సిం 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
6 క 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
7 త 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
8 వృ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
9 ధ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
10 మ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
11 కు 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
12 మీ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

జనమిరాశ్నుండి 1,3,6,7,10,11 ఈ  సాథానములలో 
గోచరరీతా్య చంద్రుడుననాచో శుభము. 
2,4,5,8,9,12 ఈ సాథానములందుననాచో అశుభము. 
శుకలోపక్షమందు 2,5,9 సాథానములందుననాచో కృష్ణపక్షమందు 
4,8,12 సాథానములందుననాచో శుభమని భావించవలెను. 
అనిరా్వహపక్షములో చంద్రప్రీత్యరథాము చంద్రగ్రహపూజ 
చంద్రమంత్ర జపము, బియ్యము దానము చేసినచో 
దోషము పరిహారమవుతంది. 
శుకలోపక్షములో చంద్రబలము, కృష్ణపక్షములో తారాబలము 
వీటిని ముఖ్యముగా గమనించవలెను. 

MOOLA VRUNDAVANA PLACES

Anegundi 08533-267562
9449253155

Atkur 9739726649
9341679860

Hampi  08394-241519
Chittapur 9741705945
Holehonnur 08282-235562
Kolpur ( A.P) 9618099607
Korlahalli 9740160297

Kurnool 08518-244082
8297221008

Mahishi 8296123378
9449896874

Malkhed 8277751008
94481-81288 

Manamadurai 04574-268233
9942956179

Nachargudi 7795379732
Veeracholapura 9486218256
Savanoor 08378-241544
Mysuru UMath 9448147459

Mys- Srirampur 9448905326
0821 236 4343

Pandharpur 02186-223700

Mannur 08471-230205
9448952626

Ranebennur 08373-262524
9481042484

Penukonda 8977265290
Rajahmundry 0883-2471008

Sangli 0233-2333525
8087280696

Santebidanur 9866372460
9141205654

Satyavijaya nagaram 04173-248399
9944463550

Tirukoilur 04153-224690
9442865395

Yaragola 9916517333
9448830565

KARNATAKA
Belagavi 94481-34420

Bagalkot 08354-235399
9480002324

Mahalingapur 9945801768

Bellary 08392-231745
9481047478

Belur 9448593380
Chitradurga 8194224238
Harihar 9739778013

Hubballi 8362278799
7760111903

Dharwad 8362446535

Hasan 9448772199

Raichur 9731123457
9480192803

Gulbarga 08472241008
9448441740

Holenarasipura 8175273214
9845761995

Hospet 8394229123
Ramanathapur 9740217015
Mysore 
Venkateshwara 
Dhyana Kendra

9448905326

08212364343

Srirangapatna 08236-252340
9980218142

Bijapur 9986309108
9902937206

Tumkuru 9449905855

Udupi 8495822019
9480518176

TELANGANA
Mehbubnagar 9701126872

Hyd - Kachiguda
040-27564624
9849191837
7416061008

Hyd - Jilelaguda 9441928448

Hyd - Malkajgiri 9441117719
04027066772

Indur (Nijamabad) 9390062484
ShadNagar 9666003881
Makthal 9553285924

ANDHRA PRADESH
Ananthapur 9440777779
Guntur -Arundelpet 7306950008
Guntur-Krishnanagar 9449734901

Nellore 0861-2340599
9492008096

Nandyal 9849355195
Rajahmundry - 
Malliga Satram

0883-2472566
9395379901

Tirumala 0877-2277397
9440271924

Tirupati 0877-2221008
9849179701

Vijayawada 9441008284
Vizianagaram 07386930597

MAHARASHTRA

Jath 9922913738
9420213287

Kolhapur
2312624400
8421602763
9423267488

Latur 9420213286
9890454108

Miraj
0233-2223432
8087280676
9890334358

Neera narasingpur 02185-25730
9420545746

Nanded 7769866911

TAMIL NADU

Chennai 4428440988
9444405108

Coimbatore 4222344853

Kanchipuram 7299152328
04427269360

Kumbakonam 9498005708

Rameswaram 4573222710
8779088185

Srimushnam 4144245505

Srirangam 4312431087
9962070165

Selam 9597100504
Tirunelveli 9367167107

Thanjavur 4362274264
9488674264

Totadri/ Trivendram 9245442122
NORTH INDIA 

Allahabad 5322508616

Badarinath 9410567005
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జ్్యతిష్యముయొక్క సామాన్య పరిచయము
శుభ తిథులు

2 ది్వతీయా  3 తృతీయా  5 పంచమీ
7 సప్తమీ  10 దశమీ  13 త్రయోదశీ

15 పౌరి్ణమ

శుభ వారములు సోమ, బుధ, గురు, శుక్ర
అశుభ వారములు రవి, మంగళ, శని

నందాది తిథులు
వారములు శుక్ర బుధ మంగ శని గురు శుకలోపక్ష కృష్ణపక్ష

సామాన్య
తిథులు

1 2 3 4 5 అశుభ శుభ
1 2 3 4 5 అశుభ శుభ
6 7 8 9 10 మధ్యమ మధ్యమ

11 12 13 14 15/30 శుభ అశుభ
సంజ్ఞ నందా భద్రా జయా రికా్త పూరా్ణ

ఫల శుభ శుభ శుభ అశుభ శుభ
సర్వకార్యములకూ సాధారణ దినశుది్- కృష్ణపక్షములో త్రయోదశీ, 
చతరదిశీ, అమావాసా్య శుకలోపక్షమందు ప్రతిపత్, రెండూ పక్షములలో 
షష్ఠీ, అషటిమీ, ఏకాదశీ, దా్వదశీ తిథులు, సంక్ంతి, వ్యతీపాతము, 
వైధృతి, గ్రహణదినము మరియు కరిదినము, క్షయ-వృది్తిథులు, 
భద్రాకరణము, పరిఘయోగముయెక్క పూరా్వర్ము, మంగళవారము, 
శనివారము, క్షీణచంద్ర, గురుశుక్స్తము ఈ దినములు శుభకార్యములకు 
వరజై్యములు. కనుక వీటిని వదిలి మిగలన దినములలో  శుకలోపక్షమందు 
చంద్రబలమును, కృష్ణపక్షములో తారాబలమును గమనించ 
శుభకార్యములను  చేయవలెను.

నక్షత్రములు
1. అశ్్వనీ  2. భరణీ  3. కృతి్తకా
4. రోహిణీ  5. మృగశ్రా  6. ఆర్దిరా
7. పునర్వసు  8. పుష్య  9. ఆశేలోష్
10. మఘా  11. పూరా్వఫలుగినీ  12. ఉత్తరాఫలుగినీ
13. హస్త  14. చత్రా  15. సా్వతీ
16. విశాఖా  17. అనురాధా  18. జ్్యష్ఠీ
19. మూల  20. పూరా్వష్ఢా  21. ఉత్తరాష్ఢా
22. శ్రవణ  23. ధనిష్ఠీ  24. శతభిష్
25. పూరా్వభాద్రపదా  26. ఉత్తరాభాద్రపదా  27. రేవతీ

శుభ నక్షత్రములు
సిథార రోహిణీ, ఉత్తరా,  ఉత్తరాష్ఢా, ఉత్తరాభాద్రపదా

లఘు హస్త, అశ్్వనీ, పుష్య, (అభిజిత్). 
మృదు మృగశ్రా, చత్రా, అనురాధా,రేవతీ 
చర సా్వతీ, పునర్వసు, శ్రవణ, ధనిష్ఠీ, శతభిష్ 

అశుభ కృతి్తకా, భరణీ, ఆశేలోష్, జ్్యష్ఠీ, ఆర్దిరా 
పూరా్వఫాలుగినీ, పూరా్వష్ఢా, పూరా్వభాద్రపదా

మధ్యమ మఘా, మూల, విశాఖా

యోగములు
1. విష్కంభ  2. ప్రీతి  3. ఆయుష్మిన్
4. సౌభాగ్య  5. శ్భన  6. అతిగండ
7. సుకరామి  8. ధృతి  9. శూల
10. గండ  11. వృది్  12.  ధ్రువ
13. వా్యఘాత  14. హర్ణ  15. వజ్ర
16. సిది్  17. వ్యతీపాత  18. వరీయాన్
19. పరిఘ  20. శ్వ  21. సిద్
22. సాధ్య  23. శుభ  24. శుకలో
25. బ్రహమిష్మ  26. ఐంద్ర  27. వైధృతి

కరణములు
1. బవ  2. బాలవ  3. కౌలవ
4. తైతిల  5. గరజ  6. వణిక్
7. భద్రా  8. శకుని  9. చతష్్పత్
10. నాగవాన్  11. కింసు్తఘనా

దుషటి కరణములు శకుని, చతష్్పత్, నాగ, కింసు్తఘనా, విష్టి(భద్రా).

గురుబలము- గురు, వధూవరుల/వటవుయెక్క జనమిరాశ్నుండి 
(గోచరరీతా్య) వివాహ-ఉపనయనాదులను  చేయు  కాలమందు 2-5-
7-9-11 వ రాశ్యందుననాచో శుభము.  1-3-6-10 రాశ్యందుననాచో 
అశుభము. గురుమంత్రజపము, గురుశాంతి చేసినచో  దోష ము 
పరిహారమగును. 4-8-12 విశేష మైన అనిషటిము. దీనికి పరిహారము 
లేదు. అయినను ప్రబలమైన జపశాంతా్యదులను ఆచరించనచో 
ఆనుకూల్యము సంభావితము. కర్కరాశ్యందు గురువు ఉననాచో 
4,8,12 రాశ్యందుననాన్ దోషము లేదు.   
పంచకవిచరము- శులోపక్ష ప్రతిపత్ ను మొదలుపెటిటి ఇషటితిథి వరకుగల 

సంఖ్యను మరియు మేషలగనామును ప్రారంభించ ఇషటిమైన కాలమువరకు 
అయే్య సంఖ్యను కూడికచేసి వచచిన మొత్తమును 9 తో భాగంచన 
తరువాత శేషము 1 మిగలిత్ మృత్యపంచకము, 2 అగనాపంచకము, 
4 రాజపంచకము, 6 చోరపంచకము, 8 రోగపంచకము. 3,5,7,0 
శేషము మిగలిత్ నిష్పంచకమమతంది. లగనాము బలిషఠీముగా 
ఉననాచో  పంచకదోషము లేదు. మత్యపంచకదోషపరిహారమునకు 
తైలదానమును, రోగపంచకదోషపరిహారమునకు తామ్రదానమును 
చేయవలెను.
లగనాతా్యజ్య కాలము- మేష, వృషభ, కనా్య, ధనులగనాముల 
ఆదిభాగమందు కరా్కటక, వృశ్చిక, మకర, మీన లగనాముల 
అంత్యభాగమందు, మిథున, సింహ, తలా, కుంభ లగనాముల 
మధ్యభాగమందూ అర్ఘటికాపర్యంతమైన కాలము తా్యజ్యమైనది. 
కనుక ఈ కాలమును వదిలి   శుభకార్యమును చేయవలెను.
యోగములలో తా్యజ్యకాలము- ఈ యోగములలోని ఆదియందుగల 
(ఘటికములు) గంటలు తా్యజ్యమైనవి. పరిఘ (30ఘటి)12 
గంటలు,శూల(5ఘ) 2 గంటలు, గండ,అతిగండ (6 ఘ) 2.24 గంటలు, 
వా్యఘాత (9ఘటి) 3.36గంటలు.
దినమానము- దినమానమనగా సూరో్యదయమునుండి 
సూరా్యస్తమువరకు గల కాలము.  అయినన్ కాలమునకూ, 
దినమానమునకూ 4 నిమిషముల అంతరముంటంది.
ప్రహరము- (యామము) అనగా  3 గంటలు.  సూరో్యదయమునుండి 
సూరా్యస్తమయము వరకు గల కాలము యొక్క నాలుగవ భాగము. 
ఇది దినప్రహరము. ఇదే విధముగా సూరా్యస్తమయమునుండి 
సూరో్యదయమువరకు గల కాలములోని నాలుగవ భాగము 
రాత్రిప్రహరము. 
తిథి- సూరో్యదయసమయములో గల తిథిని సానాన,సంధా్య,దాన,హోమము 
మొదలగు కరమిలలో గ్రహించవలెను. 
ప్రసాథానము- శుభముహూర్తములో ప్రయాణము చేయవలెను.  అది 
సాధ్యము కానపు్పడు శుభముహూర్తములో బంగారము, వెండి, 
ధాన్యము, వస్త్రము వీటిలో దేనినైనా ఒకటిని, మనం ప్రయాణించవలసిన 
దికు్కలో ఉంచవలెను.  బ్హమిణులు ప్రసాథానములో న్తనమైన 
యజ్్ఞపవీతమును,  పూగఫమును తీసి పెటటివలెను.  తరువాత 3 లేక 5 
దినముల వరకు ప్రయాణ ము చేయవచుచిను.
జ్్యషఠీ విచరము- వివాహములో మూడు జ్్యషఠీములుండకూడదు. అనగా 
జ్్యషఠీమాసములోజ్్యషఠీకనా్య-జ్్యషఠీవరుల  వివాహము చేయకూడదు.  
వధూవరులలో ఎవరైనా ఒకరు జ్్యష్ఠీలైనచో జ్్యషఠీమాసములో వివాహము 
చేయుట మధ్యమము. జ్్యషఠీపుత్రుని ఉపనయనమును జ్్యషఠీమాసములో 
చేయకూడదు.
వివాహమైన తరువాత వధువు నివసించు విషయము- వివాహమైన 
తరువాత వధువు మొదటి ఆష్ఢమాసములో అత్తతో కలిసి ఉండరాదు. 
జ్్యషఠీమాసములో బావ ఇంటోలో  (భర్తయొక్క అననా), పౌషమాసములో 
మామ ఇంటోలో, అధికమాసములో భర్త ఇంటోలో నివసించకూడదు. 
చైత్రమాసములో తండ్రి ఇంటోలో ఉండకూడదు. నెలవరకు దూరంగా 
ఉండడం కారణాంతరములతో సాధ్యం కానపు్పడు  15,10,7,5,3 
రోజులైనన్ కనీసము దూరముండవలెను. 
కనా్యనక్షత్ర దోషవిచరము- కనా్యనక్షత్రము మూల 1, 2, 3 వ 
పాదములైనచో మామకు, ఆశేలోష్ 2,3,4 వ పాదములైనచో అత్తకు, 
విశాఖా 4 వ పాదమైనచో భర్త తముమినికి, జ్్యష్ఠీ 4 వ పాదమైనచో భర్త 
అననాకు అనిషటిము. 
ఏకనక్షత్ర, ఏకరాశ్ విచరము - 
• వధూ-వరుల నక్షత్రము రోహిణీ, ఆర్దిరా, పుష్య, మఘా, విశాఖా, 

శ్రవణ, ఉత్తరాభాద్రపదా, రేవతీ వీటిలో ఒకటైత్ ఉత్తమము.
• అశ్్వనీ, కృతి్తకా, మృగశ్రా, పునర్వసు, చత్రా, అనురాధా, 

పూరా్వభాద్రపదా నక్షత్రములలో ఒకటైత్ మధ్యమము. 
• మిగలిననక్షత్రములలో ఒకటైత్ అశుభము.
• అయినన్ వధూవరుల నక్షత్రము ఒకటై  పాదము భిననామై ఉండి 

వరుని నక్షత్రపాదము మొదటిదైనచో శుభము.
• అశ్్వనీ, కృతి్తకా, రోహిణీ, మృగశ్రా, ఆర్దిరా, పుష్య, మఘా, 

హస్త, సా్వతీ,విశాఖా, పూరా్వష్ఢా, శతతారకా ఈ నక్షత్రములు 
వధువుకు సంబంధించనవిగా ఉండి పురుషనక్షత్రముకనానా 
మొదటిదైనచో శుభము.

• ఏకరాశ్ అయినన్ నక్షత్రభేదముగల వధూవరులవిషయములో 
నాడి మరియు గణదోషములను గమనించనవసరము లేదు. 
వధూవరుల నక్షత్రము ఒక్కటై పాదము భిననామైనచో శుభము. ఏ 
విధమైన దోషముల్ లేవని భావము.

ముండన విచరము-  వివాహమైన తరువాత అదే కుటంబములోనివారు 
ఆరు నెలల వరకు చౌలమును చేయకూడదు. ఉపనయనమును  
అవశ్యముగా చేయవచుచిను. కాతా్యయనుల ప్రకారము ఉపనయనము, 
ముండనము కాదు.  మంగలకార్యమని జ్్యతిరినాబంధము, నిర్ణయసింధు 
మొదలగు గ్రంథములలో చెప్పబడినది.  కాని ఈ కాలములో చౌలమును 
ఉపనయనముతోనే చేయుచునానారు. కనుక  వివాహమైన తరువాత 
ఉపనయమైన తరువాత కూడా ఉపనయనమును నిషేధించడమైనది. 
అందువలన వివాహమైన తరువాత ఉపనయనము చేయవలసిన 

ప్రసంగములో    చౌలమును వివాహము కనానా ముందే చేసి వివాహమైన 
తరువాత ఉపనయనమును మాత్రమే చేయవచుచిను. చౌలము మరియు 
ఉపనయనము వేరు వేరు సంసా్కరములు. కనుక ప్రత్్యకముగా చేసిన ఏ 
దోషమూ లేదు.
జనమిమాస నక్షత్రవిచరము-జ్్యషఠీపుత్రుని ఏ విధమైన సంసా్కరమున్, 
జనమిమాసము, జనమి క్షత్రము, జనమిదినములలో చేయకూడదు. ది్వతీయాది 
పుత్రుల సంసా్కరమును చేయవచుచిను.
జననశాంతి విచరము-  బిడడి పుటిటినపు్పడు ;  తిథి-కృష్ణపక్షమలోని 
14-30. నక్షత్రములు-ఆశేలోష్, జ్్యష్ఠీ, మూల, చత్రా 1-2 చరణము, 
పుష్య 2-3చరణము, ఉత్తరా 1వ చరణము,పూరా్వష్ఢా 3వ చరణము, 
మఘా 1వ చరణము,విశాఖా 4వ చరణము, రేవతి చవరి 2ఘటికలు, 
అశ్్వని మొదటి 2ఘటికా.  యోగములు- వ్యతీపాత, వైధృతి. కరణ-
భద్రా. సంక్ంతి, గ్రహణము, క్షయ, యమఘంట, దగ్, మత్యయోగ, 
నక్షత్రవిషఘటీ, యమలజననము (జంట), సదంతజననము, అధోముఖ-
జననము, త్రికప్రసవము (3 కొడుకుల తరువాత కూతరు అథవా 3 
కూతరలో తరువాత కొడుకు జనిసే్త) పత్రేకనక్షత్రము, మాత్రేకనక్షత్రము, 
భ్రాత్రేకనక్షత్రము, భగనే్యకనక్షత్ర, తిథిగండాంత, లగనాగండాంత, 
నక్షగ్రండాంత వీటిలో ఏదైనా ఉననాచో అగత్యముగా శాంతిచేయవలెను.
సాడేతీన్ ముహూర్తము- 1.యుగాది,2.అక్షయ్యతృతీయా,3.
విజయదశమి ఈ మూడు పూర్ణము మరియు బలిత్రిపదా సగము 
సామాన్యముగా సకల కార్యములకు శుభము. అయినా ఆ రోజు 
కొనినా కార్యములను చేయరాదు. జ్్యతిరి్వదా్వంసులను సంప్రదించ 
విశేషములను తెలుసుకోవలెను.
ఏకాదశీ– ఏకాదశీ ఉపవాసానినా అందర్ తప్పకుండా చేయాలి. ఆ 
రోజు ఏం తినానా, నీరు త్రాగనా మహానరకాద్యనరథాములు సంభవిసా్తయి. 
మాతృగమనము, గోమాంసభక్షణములకనానా అధికమైన పాపము 
సంభవిసు్తంది. కనుక ఈ విషయములో అందర్ అత్యంత జాగర్కులై 
ఉండాలి. పరమనిషఠీతో ఏకాదశీ రోజు నిరాహారానినా చేయాలి. అకసామిత్ 
ఏకాదశీ భంగమైత్ పరమకషటిసాధ్యమైన ప్రాయశ్చితా్తనినా శాస్త్రం చెప్పంది. 
ఒక్కరోజు ఏకాదశ్ తినానా, త్రాగనా 1 లక్ష నమసా్కరాలు చేయాలి. ఇది 
అసాధ్యమైన పని. కనుక తప్పకుండా ఏకాదశీ రోజు నిరాహారానినా 
ఆచరించలి.
8 సంవత్సరములకనానా చననావారు, 80 సంవత్సరములు దాటిన వృదు్లు 
అశకు్తలైన ఎడల, మరియు రోగాదు్యపద్రములతో పీడితలైనవారు, 
సర్వథా నిరాహారానినా చేసే తాహత లేనివారు కూడా ఉపు్ప, కారము, 
పులలోని పదారథాములను ఏకాదశీ రోజు స్్వకరించకూడదు. అశకు్తలైన 
వారు ఆ రోజు పాలు-పండలోను మాత్రమే స్్వకరించలి. అది కూడా 
ఆవశ్యకమైనంత మాత్రమే ఎంత తకు్కవ మోతాదులో తీసుకుంటే అంత 
మంచది. ఈ విషయానినా పురాణాలనీనా ఏకగ్రీవంగా ఆదేశ్ంచయి. 
శ్రీమదాచరు్యలు కూడా శ్రీకృష్్ణమృతమహార్ణవంలో ఈ విషయానినా 
ఆదేశ్ంచనారు. ఏకాదశ్ రోజు అశకు్తలు ఏం తినానా తపు్ప కాదని సర్వథా 
భావించకూడదు. వారు కూడా శాసో్రోక్తమైన నియమాలను పాలించలి. 
జనన-మరణాశౌచముననాపు్పడు, స్్తలు రజస్వల ఐనపు్పడు కూడా 
ఏకాదశీ నిరాహారం తప్పకుండా చేయాలి. ఏకాదశీ ఉపవాసానికి 
అసలు ఏ విధమైన నిషేధము లేదు. 
* ఏకాదశీ దశమీవిద్మైనపు్పడు ఉపవాసం చేయకూడదు. కనుక ఆ 
రోజు సానాన-సంధా్యదులను చేసే సమయంలో విదె్్కాదశా్యం అని, 
మరుసటిరోజు ఉపవాసంరోజు ఉపోషణదా్వదశా్యం అని, పారణరోజు 
పారణత్రయోదశా్యం అని సంకలి్పంచవలెను.
శాంతి, హోమములకు అగనానివాసమును గమనించు క్రమము- 
శుకలో ప్రతిపత్ ప్రారంభించ ఇషటితిథి వరకు గల సంఖ్యను లెక్కపెటిటి  
ఇషటిమైనవారముయెక్క సంఖ్యను కూడిచి తరువాత 1 చేరిచి వచచిన 
మొత్తమును 4 తో భాగంచవలెను. 0 అథవా 3 మిగలిత్ భూమిపై అగనా 
నివాసముననాదని తెలుసుకొనవలెను. ఆ రోజు శాంతి మొదలైన హోమము 
చేయుటకు ప్రశస్తమైనది.
భూమియందు అగనా నివసించే తిథివారముల సిద్కోషటికము

ర సో మం బు గు శు శ ర సో మం బు గు శు శ

శు

కలో

ప

క్ష

1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1
కృ

ష్ణ

ప

క్ష

2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4
5 5 7 6 5 5 7 6 5 5 7 6 5 5
6 8 8 7 6 8 8 7 6 8 8 7 6 8
9 9 11 10 9 9 11 10 9 9 11 10 9 9
10 12 12 11 10 12 12 11 10 12 12 11 10 12
13 13 15 14 13 13 15 14 13 13 30 14 13 13
14 15 14 30 14 30 14

నక్షత్ర చరణాక్షరములు
అశ్్వనీ చూ చే చో లా సా్వతీ ర్ రే రో తా
భరణి లీ ల్ లే లో విశాఖా తీ త్ త్ తో
కృతి్తకా ఆ ఈ ఉ ఏ అనురాధా నా నీ న్ నే
రోహిణి ఓ వా వీ వూ జ్్యష్ఠీ నో యా యీ యూ
మృగశ్ర వే వో కా కీ మూల యే యోభా భీ
ఆర్దిరా కూ ఘ ఙ ఛ పూరా్వష్ఢా భూ ధా ష్ ఢా
పునర్వసు కే కో హా హీ ఉత్తరాష్ఢా భే భో జా జీ
పుష్య హూ హే హో డా శ్రవణా ఖీ ఖూ ఖే ఖో
ఆశేలోష్ డీ డూ డే డో ధనిష్ఠీ గా గీ గూ గే
మఘా మా మీ మూ మే శతతారకా గో సా స్ సూ
పూరా్వ మో టా టీ టూ పూరా్వభాద్ర సే సో దా దీ
ఉత్తరా టే టో పా పీ ఉత్తరాభాద్ర దూ ఝ ఞ థ
హస్త పూ ష్ ణా ఠా రేవతీ దే దో చ చీ
చత్రా పే పో రా రీ
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చైత్రాదిమాసకర్తవ్యములు
చైత్రమాసము

యుగాది, ప్రపాదానము- 
చైత్ర శుకలో ప్రతిపత్ మొదలుకొని ఒక నెల వరకు నీళుళా త్రాగుటకు 
అందరికీ అనుకూలము చేయవలెను. ఇది సాధ్యము కాని ఎడల నిత్యము 
ఉదకుంభదానము చేయవలెను. 
ప్రపాదానమునకు మంత్రము- ప్రపేయం సర్వసామానా్య భూత్భ్యః 
ప్రతిపాదితా । అసా్యః ప్రదానాతి్పతరః తృప్యంత్వఖిలదేవతాః ॥ 
ఉదకుంభదాన మంత్రము ః- ఏష ధరమిఘటో దతో్త బ్రహమివిష్్ణశ్వాతమికః 
అస్య ప్రదానాత్సకలా మమ సంత మనోరథాః ॥
రామనవమీ- 
స్వగృహములోని ఉత్తరభాగమందు మంటపమును నిరిమించవలెను. 
కుడి చేతిలో జా్ఞనముద్రను ధరించన, తొడపైన స్తను కూరోచిబటటికుని 
ఎడమచేతితో కౌగలించకుననా శ్రీరామునిబంగారపు ప్రతిమను 
చేయించ, ఆ మంటపమునందు సాథాపంచ పూజించవలెను. తరువాత 
ఆందోలనపూజను గావించ ఆ ప్రతిమను సతా్పత్రులకు దానము 
చేయవలెను. 
రామారఘా్యమంత్రము- కౌసలా్యగర్భసంభూత సదా సౌమిత్రివత్సల 
  జానకీసహితో రామ గృహాణారఘా్యం నమోఽసు్త త్ ॥ 
  కౌసలా్యనందనో వీర రావణాసురమరదిన 
  స్తాపత్ నమసు్తభ్యం గృహాణారఘా్యం నమోఽసు్త త్ 
గౌరీ తృతీయా- చైత్రశుద్ తృతీయా దినమునుండి వైశాఖ శుద్ 
తృతీయావరకు శ్వసమేతపార్వతీదేవిని పూజించ ఆందోలన పూజను 
చేయవలెను. సువాసినీస్త్రీలకు ఒడి నింపవలెను.

వైశాఖమాసము
అంత్యపుష్కరణీ
ఆష్ఢ, కారి్తక, మాఘ, వైశాఖ ఈ మాసములలో ప్రతిదినము 
సూరో్యదయము కనానా పూర్వము సానానాదులను చేయుట విశేష 
ఫలదాయకము. రోగాదులచే 1నెల పూరి్త సానానము చేయుటకు 
అనుకూలము కానపు్పడు చవరి మూడు రోజులైనన్ (త్రయోదశీ, 
చతరదిశీ, పౌరి్ణమా,)సానానము చేయవలెను. ఇదే అంత్యపుష్కరిణి.
అక్షయతృతీయా-
ఈరోజు చేసిన సానానము, జపము, హోమము,పతృతర్పణము,దానము 
ఇవి అక్షయమైన ఫలితములనందిసా్తయి. సర్వపాపములను 
పరిహరిసా్తయి. ఈ దినమందు విశేషముగా గంధమును సమరి్పంచవలెను. 
యః పశ్యతి తృతీయాయాం కృష్ణం చందనభూష్తమ్ వైశాఖస్య సిత్ 
పక్షే స యాత్యచు్యతమందిరమ్ ॥
పరశురామజయంతీ-
అరఘా్యమంత్రము -జమదగనాసుతో వీర క్షత్రియాంతకరప్రభో 
గృహాణారఘా్యం మయా దత్తం కృపయా పరమేశ్వర ॥
గంగోత్పతి్త- జహునారాజు గంగను క్రోధముతో పానము చేసి తన 
చెవిదా్వరా బయటికి వదిలిన దినము.
అగనాపూరి్ణమా- 
ఈ రోజు జలదానము చేయడం వలన విశ్షటిమైన పుణ్యము 
దొరుకుతంది. అలాగే పెరుగు, పెరుగననాము, పానకము మొదలైనవాటిని 
దానము చేయవలెను.

జ్్యషఠీమాసము
దశహరా
జ్్యషఠీ శుద్ దశమీ, మంగళవారము, హసా్త నక్షత్రమందు భగీరథుని 
తపసుకు మెచచి గంగాదేవి దివినుండి భువికి అవతరించన దినము. 
ఈ దినమందు వ్యతీపాతము, గరజకరణము, ఆనందయోగము, 
కనా్యరాశ్సథాచంద్ర, వృషభరాశ్సథా రవి అను యోగముల కలయిక 
మహాఫలప్రదము. పది విధముల పాపములను పరిహరించుకొనుటకు 
నదీసానానము, తిలతర్పణము, గంగాపూజాదులను ఆచరించవలెను. 
అందులోన్ కాశీక్షేత్రములోని ‘‘దశా్వమేధ సానానఘటటిములో’’ 
గంగాసానానము శ్రేషఠీమైనది. నారాయణ, బ్రహమి, రుద్ర, భాస్కర, 
భగీరథ, హిమాలయ ఈ ప్రతిమలను గంధాది ఉపచరములతో 
పూజించవలెను. ‘‘నమః శ్వాయై నారాయణ్్్య దశహరాయై గంగాై�ు 
నమో నమః’’ అను మంత్రమును ఆ రోజు నిరంతరమూ జపంచవలెను. 
ఈ రోజు ఒక కలశములో గంగను ఆవాహించ షోడషోపచరములతో 
పూజించవలెను. ఇలా ప్రారిథాంచవలెను. బ్రహమిదండసముదూ్భత్ గంగే 
త్రిపథగామిని త్రైలోక్యవందిత్ దేవి గృహాణారఘా్యం నమోఽసు్త త్ ॥ ఈ 
మంత్రముతో అరఘా్యమును సమరి్పంచవలెను. ఈ రోజు 10 సంఖ్యకు 
ప్రాధాన్యముండుటవలన 10 సంఖ్యలలో ఫలము మొదలగు వాటిని 
దానము చేయవలెను.
వటసావిత్రీపూజా- 
ఈ దినము దీరఘామైన సౌమంగల్యమును సంపాదించుటకు గాను సావిత్రిని 
యథావిధి పూజించ ఈ విధముగా ప్రారి్ంచవలెను. జగత్్పజ్్య 
జగనామితః సావిత్రీ పతిదైవత్ పతా్య సహావియోగం మే వటసేథా కురు త్ 
నమః ॥

ఆష్ఢమాసము
ధారణపారణవ్రతము-
 ధారణపారణమనగా ఒకరోజు ఉపవాసము. మరుసటి రోజు భోజనము.ఈ 
వ్రతమును నాలుగు మాసములలోన్ సాధ్యమైనచో చేయవలెను. 
అశక్యమైనపు్పడు ఆష్ఢమాసములో అథవా కారి్తక మాసములో 
ఆచరించుట శ్రేషఠీము. పుణా్యహవాచనమును చేసుకొని, సంకల్పము 
చేసిప్రారంభించవలెను. పారణ చేసిన దినమున న్ట ఎనిమిది సారులో 
నారాయణునికి అరఘా్యమునిచచి పారణమును చేయవలెను. ఈ వ్రతమును 
సమాప్త చేసిన పదప ఉదా్యపమును చేయవలెను. లక్ష్మీనారాయణుని 
ప్రతిమను పంచమృతాది ఉపచరములతో అరిచించ, రాత్రిసమయమున 
పురాణమును శ్రవణము చేయుచూ జాగరణమును చేయవలెను. 
మరుసటి రోజు భోజనమునకు బాహమిణులను ఆమంత్రించవలెను. ఒక 
మాసము ఉపవాసము చేసినచో పదినైదు బ్హమిణులకు భోజనమును 
చేయించవలెను. రెండు మాసముల వరకు ధారణ పారణవ్రతమును 
ఆచరించన ముప్పది బ్హమిణులకు, నాలుగు మాసముల వరకు 
ఆచరించన ఇరువది బ్హమిణులకు తకు్కవ కాకుండా ఎంత మంది 
బ్హమిణులకైనన్ భోజనమును చేయించవచుచిను. ఉదా్యపనాంగ 
హోమమును ఉత్తమ పురోహితలను సంప్రదించ ఆచరించవలెను.
శయనీ ఏకాదశీ 
ఆష్ఢ శుకలోఏకాదశీ దినము దేవుని పూజను చేసిన పదప దేవుని ముందు 
చేతలు జ్డించ దేవుని శయనోత్సవమును ఆచరించవలెను. ‘‘సుపే్త 
త్వయి జగనానాథ జగత్సప్తం భవేదిదమ్ విబుదే్ చ విబుదే్్యత ్రపసనోనా 
మే భవాచు్యత ॥’’ అని ప్రారిథాంచవలెను.
చతరామిస్యవ్రత ప్రారంభ క్రమము- 
ఆష్ఢ శుకలో ఏకాదశ్దినము దేవుని పూజించన తరువాత దేవుని ముందు 
చేతలు జ్డించ, 
చతరో వారి్కానామిసాన్ దేవసో్యతాథాపనావధి 
ఇమం కరిషే్య నియమం నిరి్వఘనాం కురు మేఽచు్యత ॥ 
ఇదం వ్రతం మయా దేవ గృీహతం పురతస్తవ 
నిరి్వఘనాం సిది్మాయాత ప్రసాదాత్తవకేశవ ॥ 
గృీహత్ఽసిమిన్ వ్రత్ దేవ పంచత్వం యది మే భవేత్ 
తదా భవత సంపూర్ణం త్వత్ర్పరాసాదాజజైనారదిన ॥ 
శ్రావణే వరజైయే శాకం దధి భాద్రపదే తథా 
దుగ్మాశ్వయుజ్ మాసి కారిే్త ది్వదలం తథా ॥ 
ఇమం కరిషే్య నియమం నిరి్వఘనాం కురు మేఽచు్యత ॥ 
అని ప్రారిథాంచ తరువాత ఆచమనప్రాణాయామములను చేసి 
దేశకాలములనుచచిరించ ‘‘అసమిదుగిర్వంతరగిత భారతీరమణ ముఖ్య-
ప్రాణాంతరగిత మాసనియామకాభిననా అసమిత్కలదేవతాభిననా 
రామకృష్్ణద్యనంతావతారాతమిక బింబమూరి్త ప్రేరణయా బింబమూరి్త 
ప్రీత్యరథాం అముకవ్రతం (శాకవ్రతం) కరిషే్య ॥ అని ఆరంభములో సంకల్ప-
మును చేసి, వ్రతము ముగసిన తరువాత ‘‘ఆచరితస్య అముకవ్రతస్య 
(శాకవ్రతస్య...) సమర్పణం కరిషే్య’’ అని సమరి్పంచవలెను. 
లక్షనమసా్కరము ఇతా్యదివ్రతములు-
లక్షనమసా్కరము, లక్షప్రదక్షిణము, లక్షతలస్అరచిన, లక్షపుష్్పరచిన, 
లక్షవత్తలవ్రతము, లక్షదీపవ్రతములను ఆష్ఢములో ప్రారంభించ 
కారి్తకములో సమాప్తచేయవలెను. లక్షదీపవ్రతమునకు కారి్తక-
మాఘ-వైశాఖమాసములు కూడా ఉత్తమమైనవి. ఈ వ్రతములను 
పుణా్యహవాచనము చేసుకొని ప్రారంభించడం శ్రేషఠీమైనది. తాను చేసిన 
పాపములను చెపు్పకుంటూ, దేవుని సమక్షమమున క్షమాయాచనము 
చేయుచూ, సంకల్పపూర్వకముగా ‘‘చతరామిసే్య త సంప్రాపే్తకేశవే 
శయనం గత్ ఆష్ఢస్య సిత్ పక్షే ఏకాదశా్యం సమాహిత్ ॥ మమ 
లక్షనమసా్కరవ్రతస్య పురుషోత్తమ నిరి్వఘనాం తద్ వ్రతం సాంగం కురు 
త్వం కృపయా హరే ॥ పాపపంకనిమగనాం మాం పాప వైశస్య భాజనం 
వ్రత్నానేన సుప్రీతః సముద్ర జగత్పత్ ॥ అని ప్రారిథాంచ నమ్కరించవలెను. 
లక్షవత్తల వ్రతము- కారి్తకమందు వేయిరెటలో, మాఘమందు లక్షరెటలో, 
వైశాఖమందు కోటిరెటలో హచుచి పుణ్యము. ప్రారథాన ః లక్షవరి్తవ్రతం దేవ 
స్్వకృతం పురతస్తవ నిరి్వఘనాం సిది్మాయాత సాంగం కురు దయానిధే॥ 
గోపదమివ్రతము ః ఆష్ఢ, శుకలో, ఏకాదశీదినము మొదలుకొని 33 
గోపదమిములను రంగవలిలోతో చత్రించ, వాటిని గంధపుష్పములతో 
పూజించ, 33 సారులో ప్రదక్షిణ చేయవలెను. నమసా్కరములను చేసి, 
కారి్తక శుద్దా్వదశీదినమందు 33 అపూపదానమునీయవలెను. ఇలా5 
సంవత్సరములవరకు చేసి ఉదా్యపనమును చేయవలెను.

శ్రావణమాసము
నాగపంచమీ- శ్రావణ శుద్ పంచమీదినమందు దేవుని పూజను చేసిన 
తరువాత మటిటితో చేసిన నాగప్రతిమను పూజించవలెను. ముఖ్యముగా 
దేవునికి శయా్యర్పమైన శేషదేవులను మరియు వాసుకి, తక్షక 
మొదలైన వారిని కూడా పూజించవలెను. 
పవిత్రదోరబంధనము- 
శ్రావణ శుద్ దా్వదశీ దినమందు పవిత్రములను భగవంతనికి తప్పకుండా 
సమరి్పంచవలెను. అలా సమరి్పసే్త సంవత్సరమంతా చేసిన భగవత్్పజ 
పరిపూర్ణమమతంది. పవిత్రమును సమరి్పంచక పోత్ సంవత్సరము 
వరకు చేసిన పూజ నిష్ఫలమమతంది. 3న్లుతో ఒక దారమును 

తయారుచేసుకొనవలెను. దానిని 3 రెటలో చేసుకొనవలెను. ప్రతిమ 
పాదములవరకు ఆ దారముండవలెను. ఇది ఉత్తమమైనది. మోకాలు 
వరకుననాచో మధ్యమము. నాభివరకుననాచో అధమము. ఈ పవిత్రములో 
న్ట ఎనిమిది దారములుండవలెను. 36 ముడులుననాచో ఉత్తమము. 
24 మధ్యమము, 12 అధమము. పటటిదారముననాచో ఉత్తమము. 
పతి్త దారముతో కూడా దీనిని చేయవచుచిను. ఏకాదశీదినమందు 
వెదురు బుటటిలో పవిత్రములను ఉంచ ‘దేవస్య తా్వ సవితః 
ప్రసవేఽశ్్వనోరా్బహుభా్యం పూషో్ణ హసా్తభా్యం’’ అను మంత్రమును 
మూడు సారులో పఠంచ అభిమంత్రితమైన జలముతో మూడుసారులో ప్రోక్షణ 
చేయవలెను.
‘‘యేన దేవాః పవిత్రేణాతామినం పునత్ సదా త్న సహసధ్రారేణ 
పావమాన్యః పునంత మామ్ ॥ 
ప్రాజాపత్యం పవిత్రం శతోదా్యమం హిరణమియమ్ త్న బ్రహమివిదో 
వయం పూతం బ్రహమి పునీమహే ॥ అను మంత్రముతో ఆ పవిత్రములను 
అభిమంత్రించవలెను.
‘‘నారాయణం ఆవాహయామి. వాసుదేవం ... విష్్ణం...కేశవం... 
నారాయణం... కృష్ణం ఆవాహయామి అని ఆ దారములలో భగవన్మిరు్తల 
ఆవాహనమును చేయవలెను.
ముడులలో విశ్వం, తైజసం, ప్రాజ్ఞం, తరీయం, ఆతామినం, 
అంతరాతామినం, జా్ఞనాతామినం, పరమాతామినం, వాసుదేవం, సంకర్ణం, 
ప్రదు్యమనాం, అనిరుద్ం, మత్స్యం, కూరమిం, వరాహం, నారసింహం, 
వామనం, పరశురామం, రామం, కృష్ణం, బుద్ం, కలి్కనం, అనంతం, 
విశ్వర్పం, అగనాం, అనిరుద్ం, వాయుగం ప్రదు్యమనాం, సూర్యసథాం 
సంకర్ణం ఆవాహయామి. సకల దారములలో ప్రజాపతిగం వాసుదేవం 
ఆవాహయామి అని ఆయా భగవన్మిరు్తల ఆవాహనమును చేసి, 
షోడశ్పచరములతో వారిని పూజించవలెను.
ఇలా ప్రారిథాంచవలెను. ఆమంత్రితోఽసి దేవేశ పురాణపురుషోత్తమ 
ప్రాతసా్త్వం పూజయిష్్యమి సానినాధ్యం కురు కేశవ ॥ 
(దీనిని అధివాసనము అని అంటారు.) 
దా్వదశీదినము పూజాసమయములో సిద్పరచన పవిత్రములను,
దేవ దేవ నమసు్తభ్యం పవిత్రం పూతముత్తమమ్ 
గృహీతా్వ వారి్కీం పూజాం భగవన్ పరిపూరయ ॥ అని ప్రారిథాంచ 
‘‘అతో దేవా అవంత నో యతో విష్్ణరి్వచక్రమే పృథివా్యః సప్తధామభిః’’ 
అను మంత్రముతో సమరి్పంచవలెను. ఆ తరువాత అరచిన, మంగళహారతి 
చేసి ఆ పవిత్రమును లక్ష్మీ వాయు మొదలైన దేవతలకు సమరి్పంచన 
తరువాత ఆ పవిత్రమును స్వయం ధరించవలెను.
ధారణమంత్రము- పవిత్రం వైష్ణవం త్జః సర్వవిఘనానివారణమ్ 
పూజాష్డుగిణ్యసిద్్యరథాం మమాంగే ధారయామ్యహమ్ ॥ 
గోకులాషటిమీ - శ్రావణ కృష్ణ అషటిమీ ప్రాతఃకాలము - అద్య సిథాతా్వ 
నిరాహారః శ్్వభూత్ పరమేశ్వర భోక్షా్యమి పుండరీకాక్ష అసిమిన్  
కృష్్ణషటిమీదినే ॥ ఈ శ్లోకములతో దేవుని సనినాధిలో సంకలి్పంచవలెను. ఆ 
తరువాత ‘‘యోగాయ యోగపతయే యోగేశ్వరాయ యోగసంభవాయ 
శ్రీగోవిందాయ నమో నమః’’ అనే మంత్రముతో సానానము చేసి, 
సంధా్యవందనమును చేసి, సాయంకాలము మళ్ళా ‘‘యోగాయ’’ 
అనే మంత్రముతో సానానము చేయవలెను. ‘‘యజా్ఞయ యజ్ఞపతయే 
యజ్్ఞశ్వరాయ యజ్ఞసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ నమో నమః’’ అను 
మంత్రముతో శ్రీకృష్్ణనినా పూజించవలెను. తరువాత బలరామ, వసుదేవ, 
దేవకీ, నంద, యశ్దా, సుభద్రా వీరిని పూజించవలెను. పదప రాత్రి 
పంచంగములో చెప్పన ప్రకారము చంద్రోదయమైన తరువాత 
అరఘా్యమును సమరి్పంచవలెను.
కృష్్ణరఘా్యమంత్రము-
జాతః కంసవధారాథాయ భూభారోతా్తరణాయ చ 
కౌరవాణాం వినాశాయ దైతా్యనాం నిధనాయ చ ॥ 
పాండవానాం హితారాథాయ ధరమిసంసాథాపనాయ చ 
గృహాణారఘా్యం మయా దత్తం దేవకా్య సహితో హరే ॥
చంద్రారఘా్యమంత్రము-
క్షీరోదార్ణవసంభూత అత్రిగోత్రసముద్భవ 
గృహాణారఘా్యం మయా దత్తం రోహిణా్య సహితః శశ్న్ ॥ 
పూజ ముగసిన తరువాత శయనించు వేళలో పఠంచదగన మంత్రము- 
‘‘విశా్వయ విశ్వపతయే విశే్వశ్వరాయ విశ్వసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ 
నమో నమః’’ మరుసటి రోజు దానము చేయవలెను. 
పారణమంత్రము - సరా్వయ సర్వపతయే సరే్వశ్వరాయ సర్వసంభవాయ 
శ్రీ గోవిందాయ నమో నమః’’ పారణానంతరము- ‘‘ధరామియ 
ధరమిపతయే ధరేమిశ్వరాయ ధరమిసంభవాయ శ్రీగోవిందాయ నమో నమః’’ 
అని పఠంచ సమరి్పంచవలెను.
సంతానగోపాలకృష్ణమంత్రము-
దేవకీసుతగోవింద దేవదేవ జగత్పత్ 
దేహి మే తనయం కృష్ణ తా్వమహం శరణం గతః ॥
(పురుష్లు‘‘గతః’’ అని స్ర్తలు ‘‘గతా’’ అని పఠంచవలెను.) 
సదాచరనిష్ఠీలైన విదా్వంసులచే ఈ మంత్రోపదేశమును స్్వకరించ 
జపంచవలెను. ఉపదేశమును పందకుండా తనకు తానే ఈ 
మంత్రమును జపంచకూడదు.
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భాద్రపదమాసము
పరివరి్తనీ ఏకాదశీ 
శయనించన శ్రీహరి పార్శ్వమును మారేచి దినము. అందువలన ఆ రోజు 
దేవుని పూజను చేసిన తరువాత పరివర్తనోత్సవమును చేయవలెను. 
ప్రారథాన - వాసుదేవ జగనానాథ ప్రాపే్తయం దా్వదశీ తవ ।
పారే్శ్వన పరివర్తస్వ సుఖం స్వపహి మాధవ ॥ 
విష్్ణపంచకవ్రతము- 
(1)విష్్ణపంచకవ్రతమును భాద్రపద- మారగిశీర్ శుద్ దశమిదినమందు 
పుణా్యహవాచనమును చేసుకొని ప్రారంభించవలెను. (2)నెలకు 
ఐదు ఉపవాసముల చొపు్పన సంవత్సరములో 60 ఉపవాసములను 
చేయవలెను. వేధాదిదోషములతో విష్్ణపంచకవ్రతాభావమని 
పంచంగములో నిరేదిశ్ంచబడి ఉంటే 60 ఉపవాసములు కాజాలవు. 
అపు్పడు ఆ ఉపవాసములను మరుసటి సంవత్సరములో ఆచరించ 
ఆ సంఖ్యను పూరి్త చేయనవసరము లేదు. కాని రోగము అథవా 
అనానుకూల్యముతో ఉపవాసము తప్పనచో మరుసటి సంవత్సరములో 
ఆ ఉపవాసములను చేసి పూరి్తచేయవలెను.
అరఘా్యము మరియు దేవతలు-
1) శుద్దా్వదశీ -1కేశవాయ ... దామోదరాయ(12 నామతర్పణము) 
నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి. 
2) కృష్ణదా్వదశీ - 2 సంకర్ణాయ ... శ్రీకృష్్ణయ(12 నామతర్పణము) 
నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి.
3) పౌరి్ణమా - 1.విధవే 2. శశ్నే 3. శశాంకాయ 4. చంద్రాయ 5. 
సోమాయ 6. ఉడుపాయ 7. అమృతాయ 8. మనోహరాయ 9. 
పావనాయ 10. హిమకృత్ 11. నిశాకృత్ 12 దీప్యమానాయ నమః 
ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి. 
4) అమావాసా్య- 1.మహీధరాయ 2.జగనానాథాయ 3.దేవేంద్రాయ 
4. దేవకీసుతాయ 5.చతరు్భజాయ 6 గదాపాణయే 7.సురమీఢాయ 
8.సులోచనాయ 9.చర్వంగాయ 10.చక్రపాణయే 11. సురమిత్రాయ 
12 అసురాంతకాయ నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి. 
5) శ్రవణ- 1 పురుషోత్తమాయ 2 శార్ఙధని్వనే 3 గరుడధ్వజాయ 
4 అనంతాయ 5 గోవర్నాయ 6 పుండరీకాక్షాయ 7 నితా్యయ 8 
వేదగరా్భయ 9 యజ్ఞపురుష్య 10 సుబ్రహమిణా్యయ 11 జయాయ 12 
శౌరయే నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి.
జ్్యష్ఠీగౌరీపూజ-
చలా మంది జ్్యష్ఠీదేవి అనగా అలక్ష్మీ (కలియొక్క భార్య) అని 
అంటారు. ఆ అభిప్రాయము సరియైనది కాదు. జ్్యష్ఠీదేవి వ్రతము 
ది్వవిధమైనది. 1)భాద్ర. శు. అషటిమీ తిథియందు ఆచరించదగనది. 2)
జ్్యష్ఠీనక్షత్ర యోగముననాపు్పడు అషటిమీతిథియందు ఆచరించదగనది. 
భాద్ర. శు. అషటిమీదినము చేయవలసిన పూజ శ్వుని భార్యయైన 
పార్వతికి సంబంధించనది. దీనిని జ్్యష్ఠీనక్షత్రయోగముననాపు్పడు అషటిమీ 
తిథియందు ఆచరించే వ్రతమునకు మహాలక్ష్మీ దేవత. ఈ విషయములో 
చలా ప్రమాణములునానాయి. 

ఆశ్్వనమాసము
నవరాత్ర-ఘటసాథాపనాక్రమము
ఆశ్్వనశుద్ ప్రతిపదాదినమందు (వారి వారి సంప్రదాయమునకు 
అనుగుణముగా 9,7,5,3 వ దినము) దేవుని గృహములో 
ఘటసాథాపనమును చేసి కులదేవతను పూజించవలెను. ‘‘మీహ దౌ్యః 
పృథివీ చ న ఇమం యజ్ఞం మిమిక్షతామ్ పపృతాం నో భరీమభిః ॥ 
ఈ మంత్రమును పఠంచ భూమిని స్పృశ్ంచవలెను. శుద్మైన నేలపైన 
లేక శుద్మైన పాత్రలో మృతి్తకను వేయవలెను. ‘‘ఓషధయః సం వదంత్ 
సోమేన సహ రాజా్ఞ యస్మి కృణోతి బ్హమిణస్తం రాజన్ పారయామసి 
॥ ఈ మంత్రముతో ధాన్యమును అంకురించే రీతిలో వేయవలెను. ‘‘ఆ 
కలశేష్ ధావతి పవిత్రే పరి ష్చ్యత్ ఉక్థార్యజ్్ఞష్ వర్త్ ॥ ఈ మంత్రముతో 
కలశమును సాథాపంచవలెను. ‘‘ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి 
శుతద్రి సో్తమం సచతా పరుష్్ణ్య అసికానా్య మరుద్వృధే వితస్తయారీజైకియే 
శృణుహా్య సుషోమయా ॥ ఈ మంత్రముతో కలశములో జలమును 
పూరించవలెను. ‘‘గంధదా్వరాం దురాధరా్ం నిత్యపుష్టిం 
కరిష్ణీమ్ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ 
॥ ఈ మంత్రముతో కలశములో గంధమును వేయవలెను. ‘‘యాః 
ఫలినీరా్య అఫలా అపుష్్ప యాశచి పుష్్పణీః బృహస్పతిప్రసూతాసా్త నో 
ముంచంత్వంహసః ॥ పూగీఫలమును వేయవలెను. ‘‘స ిహ రతానాని 
దాశుషే సువాతి సవితా భగః తం భాగం చత్రమీమేహ ॥ రతనామును 
వేయవలెను. ‘‘హిరణ్యర్పః స హిరణ్యసందృగపాం న పాత్్సదు 
హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్ పరియోనేరినాషదా్య హిరణ్యదాదదత్యననామస్మి 
॥ హిరణ్యమును వేయవలెను. ‘‘యువా సువాసాః పరీవీత ఆగాత్ 
స ఉ శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః తం ధీరాసః కవయ ఉననాయంతి 
సా్వధో్య మనసా దేవయంతః ॥ దారముతో కలశమును చుటటివలెను. 
‘‘తత్ తా్వ యామి బ్రహమిణా వందమానస్తదా శాసే్త యజమానో హవిరి్భః 
ఏహళమానో వరుణేహ బోధు్యరుశంస మా న ఆయుః ప్ర మోష్ః ॥ ఈ 
మంత్రముతో వరుణునినా పూజించవలెను. ఆ కలశముపై కులదేవతను 
సాథాపంచ పూజించవలెను.

దీపస్తంభసాథాపనము ః 
నవరాత్రియందు అఖండముగా 9,7,5,3 దినముల మేరకు తమ 
సంప్రదాయమునకనుగుణముగా దేవుని సనినాధానమందు నేతితో 
దీపమును వెలిగంచవలెను. భగవంతని ముందు దీపస్తంభమును 
ఉంచ ఆ స్తంభమును పూల మాలతో అలంకరించ స్తంభముయొక్క 
పై భాగమందు కృతి్తకాది 27నక్షత్రములను ఆహా్వనించ, నాలమందు 
‘‘వాసుకినే నమః’’ అని వాసుకిని ఆహా్వనించవలవెను. నేతిలో 
లక్ష్మీదేవిని చంతించవలెను. ‘‘అగనానాగనాః సమిధ్యత్ కవిరగిృహపతిరు్యవా 
హవ్యవాట్ జుహా్వస్యః ॥ ఈ మంత్రముతో దీపమును వెలిగంచవలెను. 
దీపము శాంతము కాని విధముగా జాగ్రత్తగా చూసుకొనవలెను. 
సరస్వతీపూజ ః 
వేద,భారత,భాగవత,సర్వమూల,సుధా మొదలగు గ్రంథములను 
మంటపములో సాథాపంచ వేదవా్యసులను మరియు పరశురామదేవులను 
పూజించవలెను. అలాగే వా్యసశ్ష్్యలైనబాదరి, జైమిని, సుమంత, 
వైశంపాయన, ఆశమిరథ్య, పైల, కాశకృత్స్న , లోమశ అను ఋష్లను 
పూజించవలెను.
విజయదశమీ- 
ఈ దినమందు శ్రీహరిని పంచమృతాభిషేకము మొదలగు విశేషమైన 
ఉపచరములతో పూజించవలెను. ఈ దినము చేసిన దానము 
అధికపుణ్యప్రదమైనది.
శమీప్రారథానముః 
అమంగలానాం శమనీం శమనీం దుష్కృతస్య చ 
దుస్వపనానాశ్నీం ధనా్యం ప్రపదే్యఽహం శమీం శుభామ్ ॥
శమీ శమయత్ పాపం శమీ శత్రువినాశ్నీ 
అరుజైనస్య ధనురా్రీ రామస్య ప్రియదరి్శనీ ॥
కోజాగరవ్రతము 
ఆశ్్వన శుద్ పూరి్ణమా రాత్రి బియ్యములో ‘‘లక్షమి నమః’’ ‘‘ఇంద్రాయ 
నమః’’ అని వ్రాసి లక్ష్మీ-ఇంద్రులను షోడశ్పచరములతో 
మనసా పూజించ, ‘‘నమసే్త సర్వదేవానాం వరదాసి హరిప్రియే 
యా గతిసా్త్వం ప్రపనానానాం సా మే భూయాత్ త్వదరచినాత్’’ ఈ 
మంత్రముతో మహాలక్ష్మికి, విచత్రైరావతసాథాయ భాస్వత్కలిశపాణయే 
పౌలోమా్యలింగతాంగాయ సహస్రక్షాయ త్ నమః’’ ఈ మంత్రముతో 
ఇంద్రునికి పుష్పములనరి్పంచవలెను.
దీపోత్సవము- 
అద్య దీపోత్సవం దేవ కరిషే్య త్వత్ర్పరాసాదతః నిరి్వఘనాం సిది్మాయాత 
యథోక్తఫలదో భవ ॥ అని సంకలి్పంచ మటిటి, ఇనుము, తామ్రము, 
కంచు, వెండి, బంగారపు ప్రమిదలో ఆవు నేతితో అథవా నువు్వల న్నెతో 
దీపమును ముటిటించవలెను. మటిటికనానా ఇనుప ప్రమిద న్రురెటలో 
హచుచి పుణ్యప్రదము. తామ్రము మరియు కంచు ప్రమిద వేయిరెటలో 
హచుచిపుణ్యప్రదము. రజతప్రమిద లక్షరెటలో, సువర్ణప్రమిద అనినాటికనానా 
హచుచి పుణ్యప్రదము. 
దీపమంత్రము- సేనాహం దీపో యథా ధృతా్వ సర్వలోకోపకారకః । తథా 
భవానమిమ జా్ఞనం హృది ధారయ సంతతమ్ ॥ 
జలపూర్ణత్రయోదశీ ః 
ఈ దినము సాయంకాలము పాత్రలను శుద్పరచ శుద్మైన 
జలమును నింప గంగాపూజను చేయవలెను. మరుసటి దినము 
అభ్యంగసానానమునకు ఆ నీటినే ఉపయోగంచవలెను.
యమదీపదానము- 
ఆశ్్వన కృష్ణ త్రయోదశీదినమందు సాయంకాలము యముని ప్రీత్యరథాము 
దీపమును వెలిగంచవలెను.
మృత్యనా పాశదండాభా్యం కాలేన శా్యమలాయుతః 
త్రయోదశా్యం దీపదానాత్ సూర్యజః ప్రీయతాం మమ ॥
నరకచతరదిశీ- 
శ్రీకృష్్ణడు నరకాసురునినా సంహరించన దినమిది. ఈ రోజు 
చంద్రోదయసమయములో ముతె్్తదువలు గృహములోని అందరికి 
హారతిని చేయవలెను. తరువాత అందర్ అభ్యంగసానానమును 
చేయవలెను. యతలు, విధవలు కూడా ఈ విధిని పాటించవలెను.
యమతర్పణము- నరకచతరదిశీదినమందు దక్షిణ దికు్కకు 
అభిముఖముగా కూరొచిని తండ్రి లేనివారు అపసవ్యముతో అథవా 
సవ్యముతో తిలతర్పణమునొనరచివలెను. తండ్రి ఉననావారు సవ్యముతో, 
బియ్యముతో తర్పణమునొనరచివలెను.
యమం తర్పయామి, ధరమిం..,మృత్యం.., అంతకం.., వైవస్వతం.., 
కాలం.., సర్వభూతక్షయం.., ఔదుంబరం.., దధనాం.., నీలం.., 
పరమేష్ఠీనం.., వృకోదరం.., చత్రం.., చత్రగుప్తం తర్పయామి.

కారి్తకమాసము
బలిప్రతిపదా- 
నేలపై బలి చత్రమును 5 రంగులతోచత్రించ ఫలపుష్్పదులతో 
పూజించవలెను. బలిరాజ నమసు్తభ్యం దైత్యదానవవందిత । ఇంద్రశత్రో 
అమరారాత్ విష్్ణసానినాధ్యదో భవ ॥

భావబిదిగె - 
అననాదముమిలకు అకా్కచెలెలోళుళా భోజనము చేయించేటపు్పడు చెప్పవలసిన 
శ్లోకము ః ‘భ్రాతస్తవానుజాతాహం భుంక్ష్వభక్ష్యమిదం శుభమ్ ప్రీతయే 
యమరాజస్య యమునాయాః విశేషతః ॥ భ్రాతస్తవాగ్రజాతాహం’అని 
అక్క పఠంచవలెను.
ఉతాథానదా్వదశీ- 
దామోదరర్పయైన శ్రీహరిని, తలసిని క్రమముగా షోడశ్ప-
చరములతో పూజించ, తలసిని ఆభరణములతో అలంకరించ, 
వాద్యఘోషములతో శ్రీహరిని మేలుకొలుపవలెను. ‘‘ఇదం విష్్ణరి్వచక్రమే 
త్రేధా నిదధే పదం సమూళహామస్య పాంసురే’’ అను మంత్రమును 
పఠంచవలెను. మరియు ‘‘ఇయం చ దా్వదశీ దేవ ప్రబోధారథాం వినిరిమితా 
త్వయైవ సర్వలోకానాం హితారథాం శేషశాయినా ॥ ఉతి్తషోఠీతి్తషఠీ గోవింద 
త్యజ నిద్రాం జగత్పత్ త్వయి సుపే్త జగత్సప్తముతిథాత్ చోతిథాతం భవేత్ 
॥ ‘‘చరణం పవిత్రం వితతం పురాణం యేన పూతస్తరతి దుష్కృతాని’’ 
ఈ మంత్రమును పఠంచ తలసిని సమరి్పంచవలెను. ‘‘గతా మేఘా 
వియచె్చివ నిరమిలా నిరమిలా దిశః శారదాని చ పుష్్పణి గృహాణ మమ 
కేశవ ॥ ఈ మంత్రముతో పుష్పమును సమరి్పంచవలెను.
తలస్వివాహము-
కృష్్ణనినా - తలసిని పరస్పరము ఎదురుగా నిలబటిటి అంతఃపటమును 
పటటికుని, మంగలాషటికమును పఠంచ అక్షతలను వేసి, ‘‘దేవీం 
కనకసంపనానాం కనకాభరణైరు్యతామ్ । దాసా్యమి విష్ణవే తభ్యం 
బ్రహమిలోకజిగీషయా ॥ ‘‘మయా సంవరి్తాం యథాశక్త్యలంకృతాం 
ఇమాం తలస్ం దేవీం దామోదరాయ తభ్యమహం సంప్రదదే’’ అని 
పఠంచ దేవునికి ఎదురుగా అక్షతసహితముగా జలమును వదలవలెను. 
కృష్్ణనికి మంగలసూత్రమును ముటిటించ తలసికి కటటివలెను. 15 
ఉసిరికాయలపైన పువ్్వత్తలనుంచ హారతి చేయవలెను. 
భీషమిపంచకము - 
కారి్తక శు.ఏకాదశీ రోజు ఉపవాసము ప్రారంభించవలెను. గోమయముతో 
సానానము చేసి దేవుని పూజించ వాసుదేవమంత్రమును 108 సారులో 
జపంచవలెను. దా్వదశ్ప్రారంభించ పుననామివరకు ‘‘విష్ణవే నమః’’ 
ఎంబ మంత్రముతో 108 సారులో నేతితో హోమము చేయవలెను. ప్రతిరోజు 
ఒకొ్కక్క పుష్పముతో దేవుని ఒకొ్కక్క అంగమును పూజించవలెను.

దినము  1  2  3  4  5
పుష్పము కమలము బిల్వపత్రము భృంగరాజ కరవీర చంపకము

దేవుని 
అంగము పాదము  మోకాలు  నాభి స్కంధము ముఖము

ఆహారము -- గోమయ
గోమూత్ర  పాలు పెరుగు నెయి్య

తదిరోజు పుననామియందు ప్రాతఃకాలము ఉదా్యపనాంగముగా 
పూజ, హోమము, బ్హమిణభోజనము ముగంచ సాయంకాలము 5 
పుష్పములతో భగవంతని సమగ్రప్రతిమను పూజించవలెను. భీష్మిలకు 
అరఘా్యమునిచచి నక్షత్రమును చూసిన తరువాత పారణమును చేయవలెను. 
భీష్మిరఘా్యమంత్రము- 
సత్యవ్రతాయ శుచయే గాంగేయాయ మహాతమినే 
భీష్మియ తదదిదామ్యరఘా్యం ఆజనమిబ్రహమిచరిణే ॥ 
గోవత్సదా్వదశీ- 
కారి్తక కృష్ణ దా్వదశీదినమందు ఆవును దూడను గంధాదులతో, పూజించ 
పుష్ప-అక్షత-తిలములతో అరఘా్యమునీయవలెను. అరఘా్యమంత్రము‘‘క్షీరోదా
ర్ణవసంభూత్ సురాసుర నమస్కృత్ సర్వదేవమయే మాతః గృహాణారఘా్యం 
నమో నమః సురభి త్వం జగనామితః దేవి విష్్ణపదే సిథాతా సర్వదేవమయే 
గ్రాసం మయా దత్తమిమం గ్రస ॥ తతః సర్వమయే దేవి సర్వదేవైరలంకృత్ 
మాతరమిమాభిలష్తం సఫలం కురు నందిని ॥ అని ప్రారిథాంచవలెను.

మారగిశీర్-పౌషమాసము
ధనురామిసము- 
ధనురాశ్యందు సూరు్యడు ప్రవేశ్ంచన దినమును ప్రారంభించ 
మకరసంక్రమణము వరకు ధనురామిసము. సూరో్యదయానికి పూర్వము 
రెండు గంటలు ఉషఃకాలము. అపు్పడు సానానము చేసి,ఆహినాకమును 
చేసి, దేవునినా పూజించవలెను. పులగమును (పంగల్) (పెసరపపు్ప, 
బియ్యము) చేసి దేవునికి నైవేద్యము చేయవలెను. ఇలా చేసిన 
సకలాభీషటిముల్ పూర్ణమమతాయి. చేయకపోత్ 7 జనమిలు దరిద్రుడై 
క్షయరోగయై, మూరుఖుడై బాధలననుభవించుతాడు. ఈ పూజను 
కనీసము ఒకదినము చేసినన్ వేయిసంవత్సరముల పూజాఫలము 
లభిసు్తంది. ఈ మాసములో లక్ష్మీ సో్తత్రమును పఠంచవలెను. 
శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ది్వతీయమమృతోద్భవా ।
తృతీయం కమలా ప్రోకా్త చతరాథా చంద్రలోచనా ॥ 
పంచమం విష్్ణపతీనాతి షషఠీం శ్రీవైష్ణవీతి చ ।
సప్తమం త వరారోహా అషటిమం హరివలలోభా ॥ 
నవమం శారి్ఙణీ ప్రోకా్త దశమం దేవదేవికా ।
ఏకాదశం మహాలక్ష్మీః దా్వదశం లోకసుందరీ ॥ 
శ్రీః పదామి కమలా ముకుందమహిష్ లక్ష్మీస్త్రిలోకేశ్వరీ 
మా క్షీరాబి్సుతారవిందజననీ విదా్య సరోజాతిమికా ।
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చైత్రాదిమాసకర్తవ్యములు
సరా్వభీషటిఫలప్రదేతి సతతం నామాని యే దా్వదశ 
ప్రాతః శుద్తరాః పఠంతి సతతం సరా్వలలోభంత్ శుభాన్ ॥ 
భద్రలక్ష్మీస్తవం నిత్యం పుణ్యమేతచుఛుభావహమ్ ।
కాలే సానాతా్వప కావేరా్యం జప శ్రీవృక్షసనినాధౌ ॥ 
నక్షత్రముననాపు్పడు పూజించడముత్తమము. నక్షత్రము అస్తమైన తరువాత 
పూజించడం మధ్యమము, సూరో్యదయమైన తరువాత పూజించడం 
అధమమైనది. 

పంగల్  
చేసే 

విధానము

బియ్యము హసరపపు్ప
ఉత్తము తకు్కవ ఎకు్కవ
మధ్యమము సమము సమము
అధమము ఎకు్కవ తకు్కవ

ధనుర్వ్యతీపాతయోగము- 
ధనురామిసమందు వ్యతీపాతయోగము వేయి అరో్దయమునకు 
సమానమైనది. ఈ రోజు శ్రాద్మును, పతృతర్పణమును చేయవలెను. 
నైవేద్యమును చేసి శ్రీహరికి ఈ మంత్రముతో అరఘా్యమును 
సమరి్పంచవలెను- వ్యతీపాతమహాసత్త్వ సర్వపాపప్రణాశన సహస్రబాహో 
విశా్వతమిన్ గృహాణారఘా్యం నమోఽసు్తత్ ॥ వ్యతీపాత నమసే్తఽసు్త 
నమసే్త విశ్వమంగల విష్్ణచక్రస్వర్పాయ నమసే్త దివ్యత్జసే ॥ అని 
అరఘా్యమును సమరి్పంచ పతృతర్పణమును చేసి, విష్్ణప్రియ వ్యతీపాత 
పతృణాం అనృణప్రద పతృణాం మమ వైకుంఠం ప్రయచఛు భగవన్ హరే 
॥ త్వత్ర్పరాసాదేన మే భకి్తః అసే్త్వవమనపాయినీ ॥ జా్ఞనవిజా్ఞనవైరాగ్యం 
ప్రయచఛు భగవన్ మమ ॥ అని ప్రారిథాంచవలెను.
చంపాషష్ఠీ (సుబ్రహమిణ్య షష్ఠీ)
ఈ రోజు స్కందాంతరా్యమియైన శ్రీహరిని విశేషముగా పూజించ 
బ్రహమిచరులకు భోజనమును చేయించ వసా్రోదులను దానము 
చేయవలెను. మినుముతో చేసిన భక్ష్యములను నైవేద్యము చేయవలెను. 
స్కందమంత్రము- సేనావిదారక స్కంద మహాసేన మహాబల రుద్రోమాగనాజ 
షడ్వక్రో గంగాగర్భ నమోఽసు్త త్ ॥
హనుమద్ర్వరాతము- 
13 గ్రంథులతో యుక్తమైన దారములో ఓం నమో వాయునందనాయ ఓం 
అని పఠసూ్త హనుమంతనినా ఆవాహనము చేసి అచచిట హనుమంతనినా 
పూజించ వాయనదానమునీయవలెను. విశేషముగా గోధుమలను దానం 
చేయవలెను.
అరఘా్యమంత్రము- 
నమసే్త వాయుపుత్రాయ ధ్వంసితామరవైరిణే 
సుజనాంబుధిచంద్రాయ భవిష్యద్ బ్రహమిణే నమః ॥ 
శ్రీ హనుమత్ నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి.
మాఘసానానము-
పౌష శుకలో దశమియందు లేక పూరి్ణమాదినమందు మాఘసానాన-
సంకల్పమును చేయవలెను.
(సంకల్పము)మాఘమాసమిమం పూర్ణం సానాసే్యఽహం దేవ మాధవ 
తీరథాసా్యస్య జలే నిత్యమితి సంకల్ప్య చేతసి ॥ 
సానానమంత్రము- 
దుఃఖదారిద్ర్యరానాశాయ శ్రీవిషో్ణసో్తషణాయ చ । 
ప్రాతఃసానానం కరోమ్యద్య మాఘే పాపవినాశనమ్ ॥ 
మకరసేథా రవౌ మాఘే గోవిందాచు్యత మాధవ ।
సానానేనానేన మే దేవ యథోక్తఫలదో భవ ॥ 
కృష్్ణచు్యత నిమజాజైమి ప్రభాత్ఽసిమిన్ శుభోదకే ।
అనేన మాఘసానానేన సుప్రీతో మాం సముద్ర ॥
మాఘసానానం కరిష్్యమి మకరసేథా దివాకరే ।
ఆసమాప్త మహాదేవ నిరి్వఘనాం కురు మాధవ ॥
ఇలా ప్రారిథాంచ ప్రతిరోజు సానానాంగ అరఘా్యతర్పణములను చేయవలెను. 
విశేషముగా మాధవునికి మరియు సూరు్యనికి అరఘా్యమును 
సమరి్పంచవలెను. 
అరఘా్యమంత్రము- 
తపస్యరో్కదయే నదా్యం సానాతోఽహం విధిపూర్వకమ్ 
మాధవాయ దదామీదమరఘా్యం సమ్యక్ ప్రస్దత ॥ 
మాధవాయ నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి 
సవిత్రే ప్రసవిత్రే చ పరధామేనా నమోఽసు్త త్ 
త్వత్్తజసా పరిభ్రషటిం పాపం యాత సహస్రధా ॥ 
సవిత్రే నమః ఇదమరఘా్యం సమర్పయామి 
సానానం తరువాత- దివాకర జగనానాథ ప్రభాకర నమోఽసు్త త్ । 
పరిపూర్ణం కురుషే్వదం మాఘసానానం మయా కృతమ్ ॥ అని సూరు్యనినా 
ప్రారిథాంచవలెను. 

మాఘమాసము
రథసప్తమీ- 
(మాఘ శు. సప్తమీ) రథసప్తమీదినమందు సూరో్యదయము కనానా మొదలు 
జిలెలోడుఆకులతో సానానము చేసి సూరు్యనికి అరఘా్యమునీయవలెను. 

సానానమంత్రము- 
యద్యజజైనమికృతం పాపం మయా సప్తసు జనమిసు 
తనేమి రోగం చ శ్కం చ మాకరీ హంత సప్తమీ ॥ 
ఏతజజైనమికృతం పాపం యచచి జనామింతరారిజైతమ్ 
మనోవాకా్కయజం యచచి జా్ఞతాజా్ఞతం చ యత్పనః ॥ 
ఇతి సప్తవిధం పాపం సానానానేమి సప్తసప్తకే 
సప్తవా్యధిసమాయుక్తం హర మాకరి సప్తమి ॥ 
సూరా్యరఘా్యమంత్రము- సప్తసప్తవహ ప్రీత సప్తలోకప్రదీపన 
సప్తమీసహితో దేవ గృహాణారఘా్యం దివాకర ॥ 
ఈ మంత్రముతో రథసప్తమీదినము సూరు్యనికి అరఘా్యమునీయవలెను.
ఈ రోజు తలస్వృందావనముందు లేక దేవునిముందు ఏడు అశ్వములు 
గల రథమును చత్రించ అందులో సూర్యనారాయణునినా చత్రించ 
పూజించ వలెను
భీష్మిషటిమీ - 
భీష్మిలు దేహమును త్యజించన రోజు. కనుక ఈ రోజు వారికి 
తర్పణమును మరియు అరఘా్యమును సమరి్పంచవలెను.
భీషమితర్పణమంత్రము-(మాఘ శు. అషటిమీ) 
వైయాఘ్రపాదగోత్రాయ సాంకృత్యప్రవరాయ చ 
గంగాపుత్రాయ భీష్మియ ఆజనమిబ్రహమిచరిణే 
అపుత్రాయ జలం దదిమి నమో భీష్మియ వరమిణే ॥ 
భీషమిః శాంతనవో వీరః సత్యవాదీ జిత్ంద్రియః 
ఆభిరది్భరవాపోనాత పుత్రపౌత్రోచతాం క్యామ్ ॥
ఈ మంత్రముతో తండ్రిలేనివారు తిలోదకమును అపస్యముతో, తండ్రి 
ఉననావారు సవ్యముతోయవోదకమును విడవవలెను.
అరఘా్యమంత్రము ః వసూనామవతారాయ శంతనోరాతమిజాయ చ 
అరఘా్యం దదామి భీష్మియ ఆబాలబ్రహమిచరిణే ॥
మాఘమాసదానములు-హిరణ్యతలస్దానమంత్రము-
సువర్ణతలస్దానాత్ బ్రహమిణః కాయసంభవాత్ 
పాపం ప్రశమమాయాత సరే్వ సంత మనోరథాః ॥
తిలపాత్రదానము- మాఘమాసమందు రాగ లేక కంచు పాత్రలో 
నువు్వలను నింప బ్హమిణులకు దానము చేయవలెను. 
తిలాః పుణా్యః పవిత్రాశచి సర్వపాపహరాః సమిృతాః 
యాని కాని చ పాపాని బ్రహమిహతా్యసమాని చ 
తిలపాత్రప్రదానేన తాని నశ్యంతి మే సదా ॥
ఇదం తిలపాత్రం యమదైవత్యం బ్రహమిలోకప్రాప్తకామః తభ్యమహం 
సంప్రదదే న మమ న మమ ॥

ఫాలుగిణమాసము
పయోవ్రతము (సంతానమునకు)
కశ్యపుల ఉపదేశమును స్్వకరించ వారి భార్యయైన అదితిదేవి ఈ 
వ్రతమును ఆచరించ వామనదేవునినా ప్రసవించనది. శ్రీమదాచరు్యల తలిలో 
కూడా ఈ వ్రతమును ఆచరించయుండిరి. ఉత్తమమైన సంతానమునకై 
ఈ వ్రతమును ఫాలుగిన శుద్ ప్రతిపద ప్రారంభించ త్రయోదశ్ వరకు 
అవశ్యముగా ఆచరించవలెను.

ఉపయుక్త విచరములు
పంచగవ్యమేలనము-ప్రాశనము- 
గోమూత్రమును ః గాయత్రీమంత్రముతో, 
గోమయమును ః గంధదా్వరాం దురాధరా్ం నిత్యపుష్టిం కరీష్ణీమ్ 
ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ॥ పాలను ః ఆ 
పా్యయస్వ సమేత త్ విశ్వతః సోమ వృష్ణ్యమ్ భవా వాజస్య సంగథే ॥ 
పెరుగును ః దధిక్వో్ణ అకారిషం జిషో్ణరశ్వస్య వాజినః సురభి నో ముఖా 
కరత్ర్పరాణ ఆయూంష్ తారిషత్ ॥ నెయి్య ః శుక్రమసి జ్్యతిరసి త్జ్ఽసి ॥ 
ఈ మంత్రములను పఠంచుచూ గోమూత్రము మొదలగు పదారథాములను 
ఒక పాత్రలో వేసి, ‘‘దేవస్య తా్వ సవితః ప్రసవేఽశ్్వనోరా్బహుభా్యం 
పూషో్ణ హసా్తభా్యం ప్రతిగృహా్ణమి’’ అని పఠంచుచూ దర్భమును 
చేతపటటికుని, ఓంకారమును పఠంచుచూ కలపవలెను. యత్త్వగసిథాగతం 
పాపం దేేహ తిషఠీతి మామే ప్రాశనం పంచగవ్యస్య దహత్వగనారివేంధనమ్ 
॥ అని పఠంచుచూ ప్రాశనము చేసి ఆచమనము చేయవలెను.
యజ్్ఞపవీతధారణము- 
ఆచమనము, ప్రాణాయామము, సంకల్పము- శ్రౌతసామిర్తకరమినుష్ఠీన-
యోగ్యతా- సిద్్యరథాం (జాతాశౌచమృతాశౌచ శుద్్యరథాం) యజ్్ఞపవీత-
ధారణం అహం కరిషే్య అని సంకల్పము చేసి యజ్్ఞపవీతములో ఈ 
దేవతలను ఆహా్వనించవలెను. ‘‘ఓంకారం ప్రథమతంతౌ న్యసామి అగనాం 
ది్వతీయతంతౌ న్యసామి నాగాన్ తృతీయతంతౌ న్యసామి సోమం 
చతరథాతంతౌ న్యసామి పతౄన్ పంచమతంతౌ న్యసామి ప్రజాపతిం 
షషఠీతంతౌ న్యసామి వాయుం సప్తమతంతౌ న్యసామి సూర్యం 
అషటిమతంతౌ న్యసామి విశా్వన్ దేవాన్ నవమతంతౌ న్యసామి ఋగే్వదం 
ప్రథమదోరే న్యసామి యజురే్వదం ది్వతీయదోరే న్యసామి సామవేదం 
తృతీయదోరే న్యసామి అథర్వవేదం గ్రంథౌ న్యసామి’’ ఈ దేవతలను 
షోడశ్పచరములతో పూజించ,పది సారులో గాయత్రిని జపంచ, 
‘‘ఉదుత్యం జాతవేదసం దేవం వహంతికేతవః దృశే విశా్వయ సూర్యమ్’’ 

ఈ మంత్రముతో సూరు్యనికి చూపంచ, యజ్్ఞపవీతమితి మంత్రస్య 
పరబ్రహామి ఋష్ః, పరమాతామి దేవతా, త్రిష్టిప్ ఛందః యజ్్ఞపవీతధారణే 
వినియోగః ॥ 
యజ్్ఞపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపత్ర్యత్సహజం పురసా్తత్ ।
ఆయుష్యమగ్ర్యరాం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్్ఞపవీతం బలమసు్త త్జః ॥ 
ఈమంత్రముతో యజ్్ఞపవీతమును ధరించవలెను. తరువాత ఆచమనము 
చేసి పదిసారులో గాయత్రిని జపంచ, మొదటి యజ్్ఞపవీతమును 
ఉపవీతం భిననాతంతం జీర్ణం కశమిలదూష్తమ్ విసృజామి జలే బ్రహమిన్ 
వరోచి దీరాఘాయురసు్త మే ॥ 
 ఈ మంత్రముతో విసరజైన చేసి ఆచమనము చేయవలెను. యజ్్ఞపవీతము 
నాభికి పైన ఉననా ఆయుష్యహాని. నాభికి క్ందుననాచో తపోనాశము. 
కనుక నాభికి సమానముగా ఉండవలెను.(2,3 యజ్్ఞపవీతమును 
ధరించువారు ప్రతి యజ్్ఞపవీతమునకూ ప్రత్్యకముగా పది పది గాయత్రీ 
జపమును చేయవలెను. యజ్్ఞపవీతం అను మంత్రమును కూడా 
ప్రత్్యకముగా పఠంచ ధరించవలెను.)
దశమీ-ఏకాదశీ-దా్వదశీ సంకల్పము-
దశమీ ః దశమీదివసే ప్రాపే్త వ్రతసోథాఽహం జనారదిన త్రిదినం దేవదేవేశ 
నిరి్వఘనాం కురు కేశవ అని దశమీ దినమందు సంకలి్పంచవలెను. 
ఏకాదశీ- ఏకాదశా్యం నిరాహారః సిథాతా్వహమపరేఽహని భోక్షా్యమి 
పుండరీకాక్ష శరణం మే భవాచు్యత ॥ అని ఏకాదశ్ దినమందు 
సంకలి్పంచవలెను. దా్వదశీ పారణానంతరము- అజా్ఞనతిమిరాంధస్య 
వ్రత్నానేన కేశవ ప్రసననాః సుముఖో భూతా్వ జా్ఞనదృష్టిప్రదో భవ ॥ అని 
ప్రారిథాంచవలెను. ఏకాదశు్యపవాసేన దా్వదశా్యం పారణేన చ యదారిజైతం 
మయా పుణ్యం త్న ప్రీణాతకేశవః ॥ అని సమరి్పంచవలెను.

శ్రాద్ విచరము
పండప్రదానము- కొడుకు-కూతళళా వివాహమైన తరువాత 3 అథవా 
1 నెలలోపు తలిలోతండ్రుల శ్రాద్ము సంప్రాప్తమైనచో పండప్రదానమును 
అవశ్యముగా చేయవచుచిను. ఇతరుల శ్రాద్మును సంకల్పపూర్వకముగా 
ఆచరించవలెనే కాని పండప్రదానము చేయరాదు. 
శ్రాద్తిథి తెలియనపు్పడు - బంధుమిత్రుల దా్వరా మృతల తిథి 
మాసములను తెలుసుకొనవలెను. అది కూడా అసాధ్యమైనపు్పడు 
మారగిశీర్ కృష్ణ దా్వదశీ, లేక అమావాసా్యతిథియందు శ్రాద్మును 
చేయవలెను. అథవా మాఘ కృష్ణ దా్వదశీ, లేక అమావాస్య తిథియందు 
శ్రాద్మును చేయవలెను.
అమావాసా్య (దర్శ)- 
దర్శదినమందు తననామిత్తము దా్వదశ పతృవులకు మాత్రమే తిలసహితమైన 
జలముతో తర్పణమును చేయవలెను. సర్వపతృతర్పణమును 
చేయకూడదు. తరువాత ప్రతిరోజు చేసే బ్రహమియజ్ఞమును దేవ, 
ఋష్, ఆచర్యతర్పణమును విడిచ, ఆ తరువాత నీళళాతో మాత్రమే 
సర్వపతృతర్పణమును చేయవలెను.
ఘాతచతరదిశీశ్రాద్మును ఏకోదిదిషటివిధితో ఆచరించవలెను. పార్వణ-
విధితో ఆచరించకూడదు. ఈ విషయములో సత్సంప్రదాయము, 
పురాణముల, సమిృతల వచనములు ప్రమాణమైనవి. 

రజస్వలావిచరము
రజ్దర్శననిర్ణయము- సూరా్యస్తము నుండి సూరో్యదయము వరకు 
గల కాలమును మూడు భాగములుగా చేయవలెను. అందులోని 
మొదటి రెండు భాగములందు రజ్దర్శనమైనచో దానిని వెనుకటి 
రోజని పరిగణించవలెను. మూడవ భాగమందు రజ్దర్శనమైనచో అది 
మరుసటి రోజని అనగా రెండవ రోజని పరిగణించవలెను.
రజస్వలావిచరము- రోగముతో స్త్రీలలో రజసు్స దృషటిమైనచో 
అశౌచము లేదు. క్రమముగా నెలకోసారి మూడు రోజులు అశౌచమును 
ఆచరించవలెను. రజస్వల అయిన రోజునుండి 18 దినములలోపు మళ్ళా 
రజస్వలయైనచో సానానమును మాత్రమే చేయవలెను. మూడు రోజులు 
అశౌచమును అచరించే అవసరము లేదు. రజస్వలయైన దినమునుండి 
18 వ రోజు రజస్వలయైనచో ఓ రోజు మాత్రమే అశౌచము. రజస్వలయైన 
దినమునుండి 19 వ రోజు రజస్వలయైనచో రెండు రోజులు అశౌచమును 
పాలించవలెను. రజస్వలయైనరోజునుండి 20 వ రోజు రజస్వలయైనచో 
అపు్పడు మూడురోజులు అశౌచమును పాలించవలెను. 
జ్వరాదినిమిత్తములతో రజస్వలకు సానానము చేయడం సాధ్యం 
కానపు్పడు అశౌచము లేనివారు సానానము చేసి ముటటివలెను. ఇలా 
పదిసారులో సానానము చేసి పదిసారులో ముటటివలెను. ఇలా చేసినచో రజస్వల 
శుద్మవుతంది.
ఋతశాంతి- చైత్రము, జ్్యషఠీము, ఆష్ఢము, భాద్రపదము, కారి్తకము, 
పౌషము ఈ మాసములలో చతరీథా, షష్ఠీ, అషటిమీ, నవమీ, దా్వదశీ, 
చతరదిశీ, పౌరి్ణమా, అమావాసా్య, తిథులలో రవివారము, మంగళవారము, 
శనివారములలో, భరణీ, కృతి్తకా,ఆర్దిరా ఆశేలోష్, మఘా, పూరా్వత్రయ, 
విశాఖ, జ్్యష్ఠీనక్షత్రములలో దురో్యగములలో, ఆర్దిరా, గ్రహణము, రాత్రి, 
సంధా్యకాలము, అపరాహ్ణము కాలములలో, జీర్ణవస్త్రము, ఎర్రనివస్త్రము, 
నీలివస్త్రమును ధరించనపు్పడు రజ్దర్శనమైనచో స్వశాఖోక్తమైన 
శాంతిని అవశ్యముగా చేయవలెను. 
వి.సూ. పంచంగములోని వ్రతోపవాసాది విషయములు కేవలం 
సామాన్యపరిచయానికి మాత్రమే నిర్పతమైనవి. విశేషమైన 
విషయములను విదా్వంసులను సంప్రదించ ని3రా్రము చేసుకోవలెను. 
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f¯èþ¯éÔo^èþ°Ææÿ~Äæý$Ðèþ$$
{ç³£æþÐèþ$¨¯èþ°Ææÿ~Äæý$Ðèþ$$& Æ>{†Äæý$…§æþ$ f¯èþ¯èþÐèþ$$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ ÌôýMæü ÆæÿgZ§æþÆæÿØ¯èþÐðþ$O¯èþ^ø B Æ>{†° Ðèþ$*yæþ$ 

¿êVæüÐèþ$$Ë$V> Ñyæþ©íÜ Ððþ$$§æþsìý Æðÿ…yæþ$¿êVæüÐèþ$$Ë$ Ððþ¯èþ$Mæüsìý Æøf° Ðèþ$*yæþÐèþ ¿êVæüÐèþ$$ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøf° 
¿êÑ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

VæüÆæÿÂ{ÝëÐèþÐðþ$O¯èþ^ø& Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*çÜÐèþ$$ËÌZ VæüÆæÿÂ{ÝëÐèþ$Ððþ$O¯èþ^ø ™èþÍÏMìü Ðèþ*{™èþÐèþ$$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$ 
AÔo^èþÐèþ$$. ̄ éË$VæüÐèþ ̄ ðþËÌZ VæüÆæÿÂ{ÝëÐèþÐðþ$O¯èþ^ø ̄ éË$Væü$ ÆøkË$ AÔo^èþÐèþ$$. ÆæÿfçÜÓËÌê D AÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ 
´ëÍ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

VæüÆæÿÂ´ë™èþÐðþ$O¯èþ^ø& I§æþÐèþ ¯ðþËÌZ VæüÆæÿÂ´ë™èþÐðþ$O¯èþ^ø ™èþÍÏMìü I§æþ$ÆøkË$ AÔo^èþÐèþ$$. BÆæÿÐèþ ¯ðþËÌZ 
VæüÆæÿÂ´ë™èþÐðþ$O¯èþ^ø ™èþÍÏMìü BÆæÿ$ÆøkË$ AÔo^èþÐèþ$$. ÆæÿfçÜÓËÌê D AÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ ´ëÍ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. ™èþ…{yìþ 
Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜí³…yæþ$ËMæü$ 3 ÆøkË$ f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$.

{ç³çÜÐèþÐèþ$$ @ 7Ðèþ ¯ðþË¯èþ$ Ððþ$$§æþË$Mö° {ç³çÜÐèþÐðþ$O¯èþ^ø ™èþÍÏMìü Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþ…{yìþ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜí³…yæþ$Ë…§æþÇMîü 10 
ÆøkË$ f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$(Ðèþ–¨®).

Ðèþ$Ææÿ×ìý…_ f°Ã…_¯èþ^ø @ ™èþÍÏMìü, ™èþ…{yìþÐðþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜí³…yæþ$Ë…§æþÇMîü 10 ÆøkË$ f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$(Ðèþ–¨®). 
Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$. 

f¯èþ¯èþÐðþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯éË^óþe§æþÐèþ$$¯èþMæü$ ç³NÆæÿÓÐóþ$ Ðèþ$Ææÿ×ý… çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø @ ™èþÍÏMìü ç³¨ ÆøkË$ 
f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$. ™èþ…{yìþÐðþ$$§æþËVæü$ çÜí³…yæþ$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË$ f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$. Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$.

¯éË^óþe§æþÐðþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³¨ ÆøkËÌZç³# ÕÔèý$Ðèþ# Ðèþ$–†¯èþ…¨¯èþ^ø @ ™èþÍÏMìü çÜí³…yæþ$ËMæü$ ç³¨ÆøkË$ 
f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$. Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$.  

™èþ…{yìþ Væü–çßýÐèþ$…§æþ$ Mæü*™èþ$Ææÿ$ {ç³çÜÑ…_¯èþ^ø& ™èþÍÏ&™èþ…{yæþ$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ÆøkË$ f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$. A§óþ  
Væü–çßýÐèþ$…§æþ$ °ÐèþíÜ…^óþ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃËMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ _¯é²¯èþ² Ððþ$$§æþËVæü$ ÐéÇMìü JMæüPÆøk f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$.

¿æýÆæÿ¢ C…sZÏ Mæü*™èþ$Ææÿ$ {ç³çÜÑ…_¯èþ^ø& ™èþÍÏ&™èþ…{yìþ Ððþ$$§æþËVæü$ ÐéÇMìü f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$. ™èþÍÏMìü 
f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ E¯èþ²…™èþÐèþÆæÿMæü$ BÐðþ$¯èþ$ GÐèþÓÆæÿ* Ðèþ$$r$tMøMæü*yæþ§æþ$. Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²^ø ÐéÆæÿ$ Ýë²¯èþÐèþ$$ 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 

_¯èþ²í³ËÏË Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþç³šyæþ$ §æþçßý¯èþ&Q¯èþ¯èþÑ^éÆæÿÐèþ$$
1. ¯éÐèþ$MæüÆæÿ×ý… Mæü¯é² Ððþ$$§æþË$ 12ÆøkËMæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$ Q¯èþ¯èþÐèþ$$¯óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
2. 12 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 3 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ËÐèþÆæÿMæü$ §æþçßý¯èþÐèþ$$ A£æþÐé Q¯èþ¯èþÐèþ$$ §óþ¯ðþO²¯é ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
3. Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÌZ¯óþ ^úËçÜ…ÝëPÆæÿÐèþ$$ AÆÿ$$¯èþ^ø §æþçßý¯èþÐèþ$$¯óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
4. 3 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë ¯èþ…™èþÆæÿÐèþ$$ ^úËçÜ…ÝëPÆæÿÐèþ$$ AÆÿ$$¯é M>Mæü´ùÆÿ$$¯é §æþçßý¯èþÐèþ$$¯óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ (çÜ*™èþMæüÐèþ$$)
GÐèþÆæÿ$ GÐèþÇMìü G°² ÆøkË$
1. ç³#{™èþ$yæþ$
10 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 12 ¨¯èþÐèþ$$ËÌZç³# ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$ËMæü$, çÜÐèþ†™èþÍÏMìü  3 ÆøkË$
 C™èþÆæÿ çÜí³…yæþ$ËMæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$
12 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 7 ¯ðþËË ÐèþÆæÿMæü$
§æþçßý¯èþÐèþ$$&Q¯èþ¯èþÐèþ$$ CÆæÿ$ ç³„æüÐèþ$$ÌZ ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$ËMæü$ çÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
§æþçßý¯èþç³„æüÐèþ$$ÌZ C™èþÆæÿçÜí³…yæþ$ËMæü$ 1 Æøk
Q¯èþ¯èþç³„æüÐèþ$$ÌZ çÜí³…yæþ$ËMæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$
7¯ðþËË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 1 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ 
^úËÐèþ$$ I¯èþ ç³„æüÐèþ$$ÌZ ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏçÜí³…yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
7 ¯ðþËË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 3 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ 
^úËÐèþ$$ M>° ç³„æüÐèþ$$ÌZ ™èþÍÏ™èþ…{yìþþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
§æþçßý¯èþQ¯èþ¯èþç³„æüÐèþ$$ÌZ çÜí³…yæþ$ËMæü$ 1Æøk
3çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 
Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$Mæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$ ™èþÍÏ™èþ…{yìþ çÜÐèþ†™èþÍÏ çÜí³…yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
^úËÐèþ$$ AÆÿ$$¯é M>Mæü´ùÆÿ$$¯é
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. Eç³±™èþ$yæþ$ ™èþÍÏ™èþ…{yìþþçÜÐèþ†™èþÍÏçÜí³…yæþ$ËMæü$ 10ÆøkË$
Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢10ÆøkË™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø ™èþÍÏ™èþ…{yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
 çÜí³…yæþ$ËMæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$
A¯èþ$ç³±™èþ$° Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ 
10ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø  AÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3. ç³#{†M>Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$¯èþ…§æþ$
10ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 6¯ðþËËÌZç³# ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 1Æøk
 çÜí³…yæþ$ËMæü$(3™èþËËÐèþÆæÿMæü$) Ýë²¯èþÐèþ$$
6 ¯ðþËË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 3çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ËÐèþÆæÿMæü$ ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
 çÜí³…yæþ$ËMæü$(3™èþËËÐèþÆæÿMæü$) Ýë²¯èþÐèþ$$
3çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑÐéçßýÐèþ$$Mæü¯é² 
Ðèþ$$…§æþ$ÐéV>ª¯èþÐèþ$$ fÆæÿVæü°^ø ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
 çÜí³…yæþ$ËMæü$ 1Æøk
ÐéV>ª¯èþÐèþ$$ fÇW¯èþ^ø ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
 çÜí³…yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
 °ÔèýaÄæý$Ððþ$O¯èþ ÐèþÆæÿ$°Mìü ÐèþÆæÿ$° 
 ™èþÍÏ™èþ…{yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
ÑÐéçßýÐðþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ^ø ¿æýÆæÿ¢Mæü$,¿æýÆæÿ¢çÜí³…yæþ$ËMæü$ 10ÆøkË$
 ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü 3ÆøkË$
 A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË$çÜÐèþ†A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË$, ç³„ìü×îý
 _¯é²¯èþ²Ððþ$$§æþËVæü$ÐéÇMìü 1Æøk
™èþ…{yìþC…sZÏ ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏA¯èþ²§æþÐèþ$$ÃËMæü$ 3ÆøkË$
 _¯é²¯èþ²Ððþ$$§æþËVæü$ÐéÇMìü 1Æøk
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$…§æþ$ ™èþÍÏ™èþ…{yìþçÜÐèþ†™èþÍÏMìü ç³„ìü×îý
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4. ™èþÍÏ ™èþ…{yìþ çÜÐèþ†™èþÍÏ Eç³±™èþ A¯èþ$ç³±™èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$,
   AÑÐéíßý™èþÄñý$O¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ 10ÆøkË$
   ÑÐéíßý™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ$Mæü$ 3ÆøkË$
™èþÍÏ™èþ…{yæþ$Ë Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ 10 ÆøkË Eç³±™èþ A¯èþ$ç³±™èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$, 
 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ¯èþ* AÑÐéíßý™èþÄñý$O¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ 10ÆøkË$
   ÑÐéíßý™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ ç³„ìü×îý
3ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 10ÆøkËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø ÑÐéíßý™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ Mæü*™èþ$ÇMìü 3ÆøkË$

5. ™èþ…{yìþ ™èþ…{yìþ A¯èþV> ™é™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ 
(_¯é²¯èþ² ò³§æþ¯é¯èþ²)ÑÐéíßý™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ Ðèþ$¯èþ$Ðèþ$Æ>ÍMìü, Mæü*™èþ$ÇMìü Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6. A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË$  
AM>P^ðþÌñýÏâæýå C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø AM>P^ðþÌñýÏâæýåMæü$ 3 ÆøkË$
ÐóþÆóÿ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ...''.... ç³„ìü×îý
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$…§æþ$ ...''.... 1 Æøk
A¯èþ$ç³±™èþ$yðþO¯èþ^ø ...''.... Ýë²¯èþÐèþ$$
C§óþ Ñ«§æþÐèþ$$V> çÜÐèþ†A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ÌZ ™ðþË$çÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. ÑÐéíßý™èþ$ÌñýO¯èþ AM>P^ðþÌñýÏâæý$å
A¯é²§æþÐèþ$$ÃË C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø Eç³±™èþ$ÌñýO A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃËMæü$ 3ÆøkË$
ÐóþÆóÿ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ...''.... ç³„ìü×îý
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ ...''.... 1 Æøk
AÑÐéíßý™èþ$ÌñýO¯èþ AM>P^ðþÌñýÏâæý$å °Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$ 3 ^èþ*yæþ…yìþ.
 A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË ¿êÆæÿÅËMæü$ AÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$.
AM>P^ðþÌñýÏâæýå C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø AM>P^ðþÌñýÏâæýåMæü$ 3ÆøkË$
Ðèþ$Æø C…sZÏ ...''.... ç³„ìü×îý
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ ...''.... 1Æøk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8. Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$ Ðóþ$¯èþMøyæþË$ ç³„ìü×îý
™èþ¯èþ C…sZÏ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑõÜ¢ ...''.... 3ÆøkË$
Ðèþ$ÆöMæüÇ C…sZÏ ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ¯èþ* 
Eç³M>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$ ^óþíÜÄæý$$…sôý ...''.... 3ÆøkË$
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ÌZ, A¯èþ$ç³±™èþ$yðþOÄæý$$¯èþ²^ø ...''.... 1Æøk
C§óþÑ«§æþÐèþ$$V> çÜÐèþ†Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9. Ðóþ$¯èþ™èþ¢ ¿êÆæÿÅ, Ðèþ*Ñ$ Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$ Ðóþ$¯èþMøyæþË$ ç³„ìü×îý
çÜÐèþ†Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$¿êÆæÿÅ Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$ Ðóþ$¯èþMøyæþË$ Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10. ™èþÍÏÄñý$$MæüP ™èþ…{yìþ ™èþÍÏ(AÐèþ$ÃÐèþ$Ã)&Ðèþ$¯èþ$Ðèþ$yæþ$ Ðèþ$¯èþ$Ðèþ$Æ>Ë$ 3ÆøkË$
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ ...''.... ç³„ìü×îý
™èþÍÏÄñý$$MæüP ™èþÍÏ(AÐèþ$ÃÐèþ$Ã) ...''.... ç³„ìü×îý
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ ...''.... 1Æøk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11. ™èþÍÏÄñý$$MæüP AMæüP^ðþÌñýÏË$ 
 Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ AMæüP^ðþÌñýÏâæýå Mæü$Ðèþ*Ææÿ$°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*™èþ$ÇMìü
   --™èþÐèþ$ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø 3 ÆøkË$
 ÐóþÆóÿ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ç³„ìü×îý
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12. ™èþ…{yìþÄñý$$MæüP AMæüP^ðþÌñýÏâæý$å Ðóþ$¯èþ™èþ¢ 
Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ ÐéÇ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË Mæü$Ðèþ*Ææÿ$°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*™èþ$ÇMìü
   ™èþÐèþ$ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø 3 ÆøkË$
    ÐóþÆóÿ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ç³„ìü×îý
çÜÐèþ†Ðóþ$¯èþ™èþ¢ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË Mæü$Ðèþ*Ææÿ$°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü*™èþ$Ææÿ$Mæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13. AM>P^ðþÌñýÏâæýå í³ËÏË$
Eç³±™èþ$yæþ$ Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ _¯èþ²Ðèþ$ÃMæü$  _¯èþ²Ðèþ$Ã&ò³§æþªÐèþ$Ã 3ÆøkË$
 A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$ ...''.... ç³„ìü×îý
   ïÜˆË$ Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14. Ðóþ$¯èþË$Ïyæþ$ Ðóþ$¯èþMøyæþË$
(A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË çÜ…™é¯èþÐèþ$$) Ðóþ$¯èþ™èþ¢Mæü$  Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15. Mæü*™èþ$Ç Möyæþ$Mæü$ Eç³±™èþ$yæþ$ Ðèþ*™éÐèþ$çßý Ðèþ*™éÐèþ$íßý 3ÆøkË$
 A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$  ç³„ìü×îý
Mæü*™èþ$Ç Mæü*™èþ$Ææÿ$  Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16. B™èþÃº…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$ (™èþ¯èþ Ðóþ$¯èþ™èþ¢ Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ _¯èþ²Ðèþ$Ã ò³§æþªÐèþ$Ã ÒÇ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$)
™èþ¯èþ C…sZÏ Ðèþ$–™èþ$yðþO¯èþ^ø ™èþ¯èþMæü$ 3ÆøkË$
 ÐóþÆóÿ C…sZÏ  ...''.... ç³„ìü×îý
 A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$ ...''.... 1Æøk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17. Ðèþ*™èþ–&í³™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$
(™èþ¯èþ ™èþÍÏÐèþ$ÇÄæý$$ ™èþ…{yìþÄñý$$MæüP Ðóþ$¯èþ™èþ¢&Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$,_¯èþ²Ðèþ$Ã&ò³§æþªÐèþ$Ã ÒÇ ç³#{™èþ$yæþ$)
™èþ¯èþ C…sZÏ C™èþ¯èþ$ Ðèþ$–™èþ$yðþO¯èþ^ø ™èþ¯èþMæü$ 3ÆøkË$
ÐóþÆóÿ C…sZÏ    ç³„ìü×îý
A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$   1Æøk
°Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$ 16&17 ÌZ ^ðþí³µ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$° ç³„æüÐèþ$$ÌZ Mæü*™èþ$Ææÿ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ^ø 
ÑÐéíßý™èþ$Æ>Ë$ ™èþ¯èþMæü$ 1Æøk
AÑÐéíßý™èþ$Æ>Ë$ ™èþ¯èþMæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18. B™èþÃº…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$&í³™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$&Ðèþ*™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$
ÒÆæÿ$ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ïÜˆËMæü$ Ýë²¯èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$

ÑÔóýçÙÐèþ$$& Ððþ$O{™èþ A¯óþ ÐèþÅMìü¢Äñý$$MæüP B™èþÃº…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$&í³™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$&Ðèþ*™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$ 
ÒÆæÿ$ Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø Ððþ$O{™èþ$°Mìü ò³O¯èþ ̂ ðþç³µºyìþ¯èþ AÔo^èþÐèþ$$ MæüË§æþ$. C§óþ Ñ«§æþÐèþ$$V> Ððþ$O{™èþ$yæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþç³šyæþ$ 
Ððþ$O{™èþ$° B™èþÃº…«§æþ${™èþÄæý$$ËMæü$ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ A¯èþV> ò³O¯èþ ^ðþç³µºyìþ¯èþ AÔo^èþÐèþ$$ E…yæþ$¯èþ$. M>± Ððþ$O{™èþ$yæþ$ 
Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþç³šyæþ$ Ððþ$O{™èþ$° í³™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$Ðèþ$$ Ðèþ*™èþ–º…«§æþ${™èþÄæý$$ËMæü$ AÔo^èþÐèþ$$  Ìôý§æþ$.
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19. ¿æýÆæÿ¢&¿êÆæÿÅ ç³ÆæÿçÜµÆæÿÐèþ$$ 10ÆøkË$
Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ ÐéÆæÿ¢ 10 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ¯èþ* ç³ÆæÿçÜµÆæÿÐèþ$$ 10ÆøkË$
çÜÐèþ†  ¿æýÆæÿ¢Mæü$ 10ÆøkË$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-----&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20. ¿êÆæÿÅÄñý$$MæüP ™èþÍÏ™èþ…{yìþ (A™èþ¢&Ðèþ*Ðèþ$)
§æþVæüYÆæÿ E¯èþ²^ø AË$Ï°Mìü 3ÆøkË$
§æþ*ÆæÿÐèþ$$¯èþ²^ø AË$Ï°Mìü 1Æøk
§æþ*ÆæÿÐèþ$$¯èþ²¯èþ* Eç³Mæü–™èþ$ÌñýO¯èþ^ø ...''.... 3ÆøkË$
¿êÆæÿÅ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ GyæþË ...''.... 1Æøk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21. ¿êÆæÿÅÄñý$$MæüP A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË$ Eç³±™èþ$yæþ$  »êÐèþMæü$ 1Æøk
A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$&{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$  
¿êÆæÿÅ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ^ø  Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22. ¿êÆæÿÅÄñý$$MæüP AMæüP^ðþÌñýÏË$  1Æøk
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êÆæÿÅ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ^ø  Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23. ¿êÆæÿÅÄñý$$MæüP A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË í³ËÏË$  Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24. ç³ÆæÿVø{™èþ§æþ™èþ¢MæüÑ^éÆæÿÐèþ$$
ÐóþÆóÿVø{™èþÐèþ$$VæüË §æþ™èþ$¢ ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$Ë$ §æþ™èþ$¢ç³#{™èþ$°Mìü 3ÆøkË$
f¯èþÃ°_a¯èþ ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$Ë$ §æþ™èþ$¢Mæü$ Ððþãå¯èþ ç³#{™èþ$°Mìü 3ÆøkË$
ÐóþÆóÿ Vø{™èþç³# §æþ™èþ$¢ç³#{™èþ$yæþ$ §æþ™èþ$¢™èþÍÏ§æþ…{yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
   f¯èþÃ°_a¯èþ ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$ËMæü$ 3ÆøkË$
   ç³NÆ>Óç³ÆæÿçÜí³…yæþ$ËMæü$ 1Æøk
§æþ™èþ$¢ C_a¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ §æþ™èþ$¢ 
ïÜÓMæüÇ…_¯èþ ÐéÇ çÜí³…yæþ$Ë$  §æþ™èþ¢Mæü$°Mìü, Ðé° ç³#{™èþ´û{™é§æþ$ËMæü$ 1Æøk 
§æþ™èþ¢Mæü$° ç³#{™èþ´û{™é§æþ$Ë$ §æþ™èþ$¢ C_a¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ 
   §æþ™èþ$¢ ïÜÓMæüÇ…_¯èþÐéÇ çÜí³…yæþ$ËMæü$ 1Æøk

çÜí³…yæþ,Ýù§æþMæü,çÜVø{™èþ,§æþ™èþ¢Mæü$Ë$¯èþ²^ø Äæý$£éÄñý*VæüÅÐèþ$$V> 10,3,1¨¯èþÐèþ$$Ë$ BÔo^èþÐèþ$$.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25. Ðèþ$…{™øç³§óþÔèýMæü$ÌñýO¯èþ Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë$ ÕçÙ$Å°Mìü 3ÆøkË$
{V>Ðèþ*…™èþÆæÿÐèþ$$ ÕçÙ$Å°Mìü ç³„ìü×îý
Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë ç³†²&ç³#{™èþ$yæþ$ ÕçÙÅ°Mìü 1Æøk
çÜà«§éÅÆÿ$$  ç³„ìü×îý
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
26.Äæý$† çÜí³…yæþ$Ë…§æþÇMìü Ýë²¯èþÐèþ$$
27. çÜí³…yæþ$Ë Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜí³…yæþ$Ë…§æþÇMìü 10ÆøkË$
28. çÜÐèþ*¯ø§æþMæü$Ë$ çÜÐèþ*¯ø§æþMæü$ËMæü$ 3ÆøkË$
29. çÜVø{™èþÐèþ$$ çÜVø{™èþ$ËMæü$ 1Æøk,Ýë²¯èþÐèþ$$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ÑÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$
HM>§æþÖÆøk Ðèþ$Ææÿ×ýÐðþ$O¯èþ^ø& §éà¨MæüÆæÿÃË¯èþ$ Ðèþ$…{™èþç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V> ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. AÆÿ$$™óþ AW²ÌZ 

Bçßý$™èþ$Ë¯èþ$ çÜÐèþ$Çµ…^èþMæü*yæþ§æþ$. {õ³™èþ&í³…yæþ{ç³§é¯èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$. †Ìê…fÍ Ìôý§æþ$. Òsìý° Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý 
Æøk ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 

AÔo^èþçÜ…´ë™èþÐèþ$$& 
«10ÆøkË AÔo^èþÐèþ$$¯èþ²ç³šyæþ$ Ðèþ$Æø 10ÆøkË AÔo^èþÐèþ$$ ÌôýMæü A…™èþMæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ ÆøkË AÔo^èþÐèþ$$ 

{´ëç³¢Ððþ$O¯èþ^ø, Ððþ$$§æþsìý AÔo^èþÐèþ$$ çÜÐèþ*ç³¢Ðèþ$Äôý$Å Æøk¯óþ Æðÿ…yæþÐèþ AÔo^èþÐèþ$$ Mæü*yé °Ðèþ–™èþ¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
«CÌêVóü 10ÆøkË ÌôýMæü 3ÆøkË f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$¯èþ…§æþ$ B AÔo^èþÐèþ$$¯èþMæü$ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ ÌôýMæü  A…™èþMæü¯é² 

™èþMæü$PÐðþO¯èþ Ðèþ$Æø f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ {´ëç³¢Ððþ$O¯èþ^ø Ððþ$$§æþsìý AÔo^èþÐèþ$$ çÜÐèþ*ç³¢Ðèþ$Äôý$Å Æøk¯óþ Æðÿ…yæþÐèþ 
AÔo^èþÐèþ$$ Mæü*yé °Ðèþ–™èþ¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

«M>± f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ Ðèþ$«§æþÅÌZ ™èþMæü$PÐðþO¯èþ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ {´ëç³¢Ððþ$O¯èþ^ø B Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ 
°Ðèþ–™èþ¢Ðèþ$$ M>§æþ$. Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ {ç³™óþÅMæüÐèþ$$V> B^èþÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

«D ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ÌZ ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ çÜ…§óþçßýÐèþ$$Ë¯èþ$ Ñ§éÓ…çÜ$Ë¯èþ$ çÜ…{ç³¨…_ ç³ÇçßýÇ…^èþ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
«{ºçßýÃ^éÇ& çÜÐèþ*ÐèþÆæÿ¢¯èþ çÜ…ÝëPÆæÿÐèþ$$¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ²Ðéyæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ^ø A…§æþÇMîü AÔo^èþÐèþ$$ 

MæüË§æþ$. M>± çÜí³…yæþ$ËÌZ GÐèþÆæÿ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯é {ºçßýÃ^éÇMìü Ðèþ*{™èþÐèþ$$ AÔo^èþÐèþ$$ Ìôý§æþ$.
A¯èþ$ç³±™èþ$yæþ$& E¯èþ¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$ M>°Ðéyæþ$
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

§óþÔ>…™èþÆæÿÐèþ$$& A¯èþV> 20 ÌôýMæü 30 Äñý*f¯èþÐèþ$$ËMæü¯é² (260 Mìü.Ò$) §æþ*ÆæÿÐèþ$$ÌZ E¯èþ² §óþÔèýÐèþ$$ A£æþÐé 
¿êÚë¿ôý§æþÐèþ$$…yìþ ¯èþ© ÌôýMæü ç³ÆæÿÓ™èþÐèþ$$Ë$ Ðèþ$«§æþÅÌZ E¯èþ²^ø §óþÔ>…™èþÆæÿÐèþ$°í³…^èþºyæþ$™èþ$…¨. 

ç³„ìü×îý& ç³VæüË$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø B ç³VæüË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ B Æ>{† Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý ç³VæüË$. ©°° 
ç³„ìü×îý A…§æþ$Ææÿ$. CÌê AÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ ´ëÍ…_ ÝëÄæý$…M>ËÐèþ$$ ¯èþ„æü{™èþ§æþÆæÿØ¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþçÜ$Mæü$° Ýë²¯èþÐèþ$$ 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.  ÝëÄæý$…M>ËÐèþ$$ Ôèý$¨®Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$ÐéÆæÿ$ B ç³VæüË$ Eç³ÐéçÜÐèþ$$…yæþÐèþÌñý¯èþ$. Ìôý° 
GyæþË Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk E§æþÄæý$Ðèþ$$ çÜ*ÆæÿÅ§æþÆæÿØ¯é¯èþ…™èþÆæÿÐèþ$$ Ôèý$¨®Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.  Æ>{† 
Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø B Æ>{† Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý ç³VæüË$ B Æøk Æ>{† AÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ ´ëÍ…_ E§æþÄæý$Ðèþ$$ 
çÜ*ÆæÿÅ§æþÆæÿØ¯é¯èþ…™èþÆæÿÐèþ$$ Ôèý$¨®Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

çÜgZÅ†& A¯èþV> ç³VæüË$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø Æ>{† Ýë²¯èþÐèþ$$™ø Ôèý$¨®. Æ>{† Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…
_¯èþ^ø ç³VæüË$ Ýë²¯èþÐèþ$$™ø Ôèý$¨®.

AÔo^èþÐèþ$…§æþ$ Ôèý$§æþ®ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$& Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ´ëË$, ¯ðþÆÿ$$Å, «§é¯èþÅÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ.
MæüÆ>Ã…V>Ôo^èþÐèþ$$& º…«§æþ$™èþÓÐèþ$$ ÌôýMæü$¯èþ²¯èþ* A…™èþÅMæüÆæÿÃ¯èþ$ ^óþÄæý$$Ðóþâæý Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÔo^èþÐèþ$$. MæüÆæÿÃ 

çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ýë²¯èþÐèþ$$™ø Ôèý$¨®. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÒÇMìü AÔo^èþÐèþ$$ E…yæþ§æþ$.
{†´ë§æþ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$& Mæü–†¢M>, ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$, E™èþ¢Æ>, ÑÔ>Rê, E™èþ¢Æ>ÚëÉé, ç³NÆ>Ó¿ê{§æþç³§æþ, D BÆæÿ$ 

{†´ë§æþ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$.
ç³…^èþMæü¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$& «§æþ°Úëx, Ôèý™èþ™èþÆ>ÆæÿM>, ç³NÆ>Ó¿ê{§æþç³§æþ, E™èþ¢Æ>¿ê{§æþç³§æþ, ÆóÿÐèþ¡, D I§æþ$ 

ç³…^èþMæü¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë$.
«§æþ°Úëx E™èþ¢Æ>Ææÿ®Ðèþ$$¯èþ$ Ððþ$$§æþË$Mö° ÆóÿÐèþ¡ÐèþÆæÿMæü$ VæüË D ç³…^èþMæü¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…

_¯èþ^ø Ðèþ$–™èþçÜ¦âæýÐèþ$$¯èþ$ 5 Ðèþ*çÜÐèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü$ ç³Ç™èþÅh…^èþÐèþÌñý¯èþ$. {†´ë§æþ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë…§æþ$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ 
çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø Ðèþ$–™èþçÜ¦âæýÐèþ$$¯èþ$ 3 Ðèþ*çÜÐèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü$ ç³Ç™èþÅh…^èþÐèþÌñý¯èþ$. ÌôýMæü §øçÙç³ÇàÆ>Ææÿ¦Ðèþ$$ 
Ô>…†° ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 

AÔo^èþMæüÆæÿ¢ÐèþÅÐèþ$$& f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$Ë…§æþ$ §óþÐèþç³Nf¯èþ$ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. 
ÐðþOÔèýÓ§óþÐèþÐèþ$$, {ºçßýÃÄæý$fqÐèþ$$, A†¤ç³Nf, ºÍçßýÆæÿ×ýÐèþ$$, {Ô>§æþ®Ðèþ$$Ë¯èþ$ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. 
Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$Ë¯èþ$^èþaÇ…^èþ$^èþ* AÆæÿƒÅÐèþ$$ ÐèþÆæÿÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ…«§éÅÐèþ…§æþ¯èþÐèþ$$¯èþ$ 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. {´ë×êÄæý*Ðèþ$Ðèþ$…{™èþÐèþ$$¯èþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Mæü*yé E^èþaÇ…^èþMæü*yæþ§æþ$. AÐèþ$…{™èþMæüÐèþ$$V> 
{´ë×êÄæý*Ðèþ$Ðèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. V>Äæý${¡Ðèþ$…{™èþÐèþ$$¯èþ$ fí³…^èþMæü*yæþ§æþ$. çÜ*ÆøÅç³Ýë¦¯èþÐèþ$$ 
^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. AÆæÿƒÅÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ…«§éÅÐèþ…§æþ¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 

f¯èþ¯èþÐèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$…§æþ$ _{™éçßý$†° ò³rtMæü*yæþ§æþ$. Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$…§æþ$ A…V>ÆæÿÐèþ$$¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ «§æþÇ…
^èþÐèþÌñý¯èþ$. A„æü™èþ¯èþ$ Væü…«§æþÐèþ$$¯èþ$ «§æþÇ…^èþMæü*yæþ§æþ$. Ðèþ$–™éÔo^èþÐèþ$$ÌZ E¯èþ²ÐéÇ° Ðèþ$$r$tMøMæü*yæþ§æþ$. 
Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²^ø Ýë²¯èþÐèþ$$ ̂ óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. gê™éÔo^èþÐèþ$$¯èþ²ÐéÇ° Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²^ø Ýë²¯èþÐèþ$$ ̂ óþÄæý$¯èþÐèþçÜÆæÿ… 
Ìôý§æþ$. f¯èþ¯èþ&Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$ çÜÐèþ*ç³¢Ðèþ$Æÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ*™èþ¯èþÄæý$gZqç³Ò™èþÐèþ$$¯èþ$  «§æþÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. 
ÔèýÐèþÐèþ$$¯èþ$ Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²^ø ÌôýMæü ÔèýÐé¯èþ$VæüÐèþ$¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþíÜ¯èþ^ø ÌôýMæü ÔèýÐèþÐèþ$$¯èþ$ Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ² ÐéÇ° 
Ðèþ$$r$tMæü$¯èþ²^ø ¯èþ*™èþ¯èþÄæý$gZqç³Ò™èþÐèþ$$¯èþ$ «§æþÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

AÔo^èþ{´ëÆæÿ…¿æý°Ææÿ~Äæý$Ðèþ$$& 60çœ$yìþÄæý$ËÌZ B ¨¯èþÐèþ$$Äñý$$MæüP Açßý@ {ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$¯èþ$ Ñyìþ_ 
Ñ$WÍ¯èþ¨ Æ>{†{ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$. ©°° 8¿êVæüÐèþ$$ ^óþíÜ¯èþ^ø Ððþ$$§æþsìý 5¿êVæüÐèþ$$ËÌZ f¯èþ¯èþÐèþ$$ Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ 
ÆæÿgZ§æþÆæÿØ¯èþÐèþ$$Ë$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø A¨ Ððþ$$§æþsìý ÆøkMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ¨. 6 7 8 Ðèþ ¿êVæüÐèþ$$ËÌZ 
çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø A¨ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý ÆøkMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ¨. ÆæÿgZ§æþÆæÿØ¯èþ¯èþÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ f¯èþ¯èþÐèþ$$¯èþMæü$ 
§æþ–VæüY×ìý™èþÐèþ$$¯èþ$, Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$¯èþMæü$ çÜ*ÆæÿÅíÜ§é®…™èþÐèþ$$¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

A†{M>…™éÔo^èþÐèþ$$& AÔo^èþçÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ÌZ A¯èþV> ç³¨ÆøkËÌZ Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ ™ðþÍÄæý$Mæü ™ðþÍíÜ¯èþ 
™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ¯èþ AÔo^èþÐèþ$$. 

D AÔo^èþÐèþ$$ 10ÆøkË Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ™èþÍÏ™èþ…{yìþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþç³#yæþ$ ÑÐéíßý™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ 
Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþË$Ï™èþ$…¨.

f¯èþ¯éÔo^èþÐèþ$$¯èþMæü$ A¯èþ$ç³±™èþÐèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$¯èþMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ 10ÆøkË Mæü¯é² ™èþMæü$PÐðþO¯èþ Ðèþ$Ææÿ×êÔo^èþÐèþ$$¯èþMæü$ 
A†{M>…™éÔo^èþÐèþ$$ A¯èþÓÆÿ$$…^èþ§æþ$.

HMæü§óþÔèýÐèþ$…§æþ$ çÜí³…yæþ$Ë Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø& Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ 10ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 3¯ðþËËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø 
3ÆøkË$ AÔo^èþÐèþ$$. 6 ¯ðþËËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø ç³„ìü×îý. 9¯ðþËËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø 1Æøk. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜ…
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø çÜgZÅ†. 1çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø Ýë²¯èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. 

Ðèþ*«§æþÐèþÐèþ$™é¯èþ$ÝëÆæÿÐèþ$$V>& 1‘‘ ¯ðþËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø 3ÆøkË$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ýë²¯èþÐèþ$° ^ðþç³µºyìþ¯èþ¨. 
D Æðÿ…yæþ$ ç³„æüÐèþ$$Ë¯èþ$ A¯èþ$Mæü*Ë&{ç³†Mæü*ËÐèþ$$Ë¯èþ$ Ñ^éÇ…_ °Æ>®ÆæÿÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. ™èþÍÏ§æþ…{yæþ$Ë 
ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ÌZ °Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$ 4^èþ*yæþ…yìþ.

§óþÔ>…™èþÆæÿÐèþ$…§æþ$ çÜí³…yæþ$Ë& Ðèþ$Ææÿ×ýÐèþ$$ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ^ø Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ 10ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ JMæüsìý¯èþ²Ææÿ 
¯ðþËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø 3ÆøkË$. 6¯ðþËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø ç³„ìü×îý. 9¯ðþËÌZç³# ™ðþÍíÜ¯èþ^ø 1Æøk. çÜ…
Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø çÜgZÅ† AÆæÿ®¨ÐèþçÜÐèþ$$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø Ýë²¯èþÐèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$

H AÔo^èþÐðþ$O¯é AÔo^èþÄñý*VæüÅçÜÐèþ$Äæý*°Mìü çÜÇV>Y ™ðþÍÄæý$Mæü Ðèþ$«§æþÅÌZ ™ðþÍíÜ¯èþ^ø Ñ$WÍ¯èþ ÆøkË$ 
AÔo^èþÐèþ$$¯èþ$ ´ëÍ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

í³™èþ–™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$
(Aç³çÜÐèþÅÐèþ$$™ø A…Væü$çÙxÐèþ$*ËÐèþ$$™ø §æþ„ìü×êÀÐèþ$$Q$ÌñýO ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$±Äæý$ÐèþÌñý¯èþ$.)

·AiÐèþ†µ™èþ–Mæü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$±Äæý$ÐèþÌñý¯èþ$. Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$±Äæý$ÐèþÌñý¯èþ$.·™èþ
ÍÏ iÑ…_Äæý$$¯èþ²^ø {Mæü.çÜ…5&6 Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ¯èþ* ÐéÇMìü ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$±Äæý$Mæü*yæþ§æþ$.·C§óþ Ñ«§æþÐèþ$$V> {Mæü.çÜ….8 
iÑ…_Äæý$$¯èþ²^øÿ {Mæü.çÜ…. 9&10 Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ¯èþ* ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$ Ìôý§æþ$. Ðèþ$ÇÄæý$$  {Mæü.çÜ….11 iÑ…_Äæý$$¯èþ²^øÿ {Mæü.
çÜ….12&13 Ðèþ$–™èþ$ÌñýO¯èþ¯èþ* ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$Ìôý§æþ$. ·§æþÆæÿØ¨¯èþÐèþ$…§æþ$ 1 ¯èþ$…yìþ 13ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ †ËçÜíßý™èþÐðþ$O¯èþ 
fËÐèþ$$™ø ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$±Äæý$ÐèþÌñý¯èþ$.·{ç³†°™èþÅÐèþ$$ {ºçßýÃÄæý$gêq…VæüÐðþ$O¯èþ ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$¯èþ…™é fËÐèþ$$™ø CÐèþÓÐèþÌñý¯èþ$.  
·³„æüÐèþ*çÜÐèþ$…§æþ$ 15¨¯èþÐèþ$$Ë ÐèþÆæÿMæü$ D ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$Ë¯èþ$ †ËçÜíßý™èþÐðþ$O¯èþ fËÐèþ$$™ø CÐèþÓÐèþÌñý¯èþ$.

·†Ë™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$°_a¯èþ ¨¯èþÐèþ$$ Æ>{† ¿Zf¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$. 
1 AçÜÃ™Œþ í³™èþÆæÿ…...(™èþ…{yìþ) (¯éÆ>Äæý$×ý)ÔèýÆ>Ã×ý…... (M>ÔèýÅç³)Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…™èþÆæÿY™èþ ¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ$$QÅ{´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ 

{ç³§æþ$ÅÐèþ$²… çÜÓ«§é ¯èþÐèþ$@ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
2.AçÜÃ™Œþ í³™éÐèþ$çßý… (™èþ…{yìþMìü ™èþ…{yìþ&™é™èþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… Ææÿ${§é…... çÜ…MæüÆæÿÛ×ý…
3.AçÜÃ™Œþ {ç³í³™éÐèþ$çßý…(™èþ…{yìþMìü ™é™èþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… B¨™éÅ…... ÐéçÜ$§óþÐèþ…
4.AçÜÃ¯éÃ™èþÆæÿ…(™èþÍÏ) (E§é @ ¿êXÆæÿ¥ §é…) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
5.AçÜÃ†µ™éÐèþ$ïßý…(™èþ…{yìþMìü ™èþÍÏ ) §é… Vø{™é… Ææÿ${§é…... çÜ…MæüÆæÿÛ×ý…
6.AçÜÃ{™èþµí³™éÐèþ$ïßý…(™èþ…{yìþ ™èþÍÏMìü ™èþÍÏ) §é… Vø{™é… B¨™éÅ….. ÐéçÜ$§óþÐèþ…
7.AçÜÃ™éÞç³™èþ²Ðèþ*™èþÆæÿ… (çÜÐèþ†™èþÍÏ) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
8.AçÜÃ¯éÃ™éÐèþ$çßý… (™èþÍÏMìü ™èþ…{yìþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
9.AçÜÃ¯éÃ™èþ$@ í³™éÐèþ$çßý… (™èþÍÏ ™é™èþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... çÜ…MæüÆæÿÛ×ý…
10.AçÜÃ¯éÃ™èþ$@{ç³í³™éÐèþ$çßý… (™èþÍÏMìü Ðèþ$$™é¢™èþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… B¨™éÅ…... ÐéçÜ$§óþÐèþ…
11.AçÜÃ¯éÃ™éÐèþ$ïßý… (™èþÍÏMìü™èþÍÏ &AÐèþ$ÃÐèþ$Ã) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
12.AçÜÃ¯éÃ™èþ$@ í³™éÐèþ$ïßý… (™èþÍÏMìü AÐèþÓ) §é… Vø{™é… Ææÿ${§é…... çÜ…MæüÆæÿÛ×ý…
13.AçÜÃ¯éÃ™èþ$@ {ç³í³™éÐèþ$ïßý… (™èþÍÏMìü Ðèþ$$™èþ¢hj) §é… Vø{™é… B¨™éÅ…..  ÐéçÜ$§óþÐèþ…
14.AçÜÃ™èþµ¡²… (¿êÆæÿÅ) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
15.AçÜÃ™èþ$Þ™èþ… (Möyæþ$Mæü$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
16.AçÜÃ{§éÂ™èþÆæÿ… (A¯èþ²&™èþÐèþ$$Ãyæþ$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
17.AçÜÃ†µ™èþ–ÐèþÅ… (_¯é²¯èþ² ò³§æþ¯é¯èþ²Ë$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
18.AçÜÃ¯éÃ™èþ$Ë… (Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
19.AçÜÃ§æþ$ªíßý™èþÆæÿ…(Mæü*™èþ$Ææÿ$)(çÜ¿æýÆæÿ¢–M>… çÜçÜ$™é…) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
20.AçÜÃ§æþÂW±… (AM>P&^ðþÌñýÏË$) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
21.AçÜÃ†µ™èþ–çÙÓÝëÆæÿ… (Ðóþ$¯èþ™èþ¢) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
22.AçÜÃ¯éÃ™èþ–çÙÓÝëÆæÿ… (_¯èþ²Ðèþ$Ã&ò³§æþªÐèþ$Ã) §é… Vø{™é… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
23.AçÜÃ™Œþ ÔèýÓÔèý$Ææÿ… (Ðèþ*Ðèþ$&¿êÆæÿÅ™èþ…{yìþ) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
24.AçÜÃ§æþ$YÆæÿ$… (V>Äæý${¡ Eç³§óþÔèýMæü$Ë$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…
25.AçÜÃ§é^éÆæÿÅ… (Ñ§éÅVæü$Ææÿ$Ðèþ#Ë$) ÔèýÆ>Ã×ý… Vø{™èþ… ÐèþçÜÓ…... {ç³§æþ$ÅÐèþ$²…

Äôý$ Móü ^éçÜÃ™èþ$PÌôý gê™é Aç³#{™é Vø{†×Z Ðèþ$–™é@ ‘
™óþ Væü–çßý~…™èþ$ Ðèþ$Äæý* §æþ™èþ¢… çÜ*{™èþ°ïÙµyæþ¯ø§æþMæüÐŒþ$ ‘‘

Äæý$çÜÅ çÜÃ –™éÅ... ‘ A¯óþ¯èþ {ºçßýÃÄæý$gêq…Væü (§æþÆæÿØ, Ðèþ$àËÄæý$)™èþÆæÿµ×ôý¯èþ 
{ÖÐèþ$fj¯éÆæÿª¯èþ ÐéçÜ$§óþÐèþ@ {ï³Äæý$™é… {ï³™ø ¿æýÐèþ™èþ$ {ÖMæü–Úë~Ææÿµ×ýÐèþ$çÜ$¢ ‘‘
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ఘాతచక్రము

నవగ్రహములు

శుభాశుభయోగములు ప్రయాణారథాం ఆనందాదియోగాః

జనమిరాశ్
మేష వృషభ మిథున కర్క సింహ కనా్య తలా వృశ్చి ధను మకర కుంభ మీన

ఘాతమాస కారి్తక మారగిశీర్ ఆష్ఢ పౌష జ్్యషఠీ భాద్రపద మారగిశీర్ ఆశ్్వన శ్రావణ వైశాఖ చైత్ర ఫాలుగిణ

ఘాతతిథి 1,6,11 5,10,15 2,7,12 2,7,12 3,8,13 5,10,15 4,9,14 1,6,11 3,8,13 4,9,14 3,8,13 5,10,15

ఘాతవార రవి శని సోమ బుధ శని శని గురు శుక్ర శుక్ర మంగళ గురు శుక్ర

ఘాతనక్షత్ర మఘా హస్త సా్వతీ అనురాధా మూల శ్రవణ శతతారకా రేవతీ భరణీ రోహిణీ ఆదార్ర్ ఆశేలోష్

ఘాతయోగ విష్కంభ శుకలో పరిఘ వా్యఘాత ధృతి శుకలో శుకలో వ్యతీపాత వజ్ర వైధృతి గండ వజ్ర

ఘాతకరణ బవ శకుని కౌలవ నాగ బవ కౌలవ తైతిల గర తైతిల శకుని కింసు్తఘనా చతష్్పత్

ఘాతప్రహర 1 4 3 1 1 1 4 1 1 4 3 4

పు.ఘా.చంద్ర 1 5 9 2 6 10 3 7 4 8 11 12

స్.ఘా.చంద్ర 1 8 7 9 4 3 6 2 10 11 5 12

శ్రీ సూర్యః చంద్రః మంగళః బుధః గురుః శుక్రః శనిః రాహుః కేతః
మిత్రగ్రహః చం,మం,గు. ర,బు ర, గు, చం ర, రా, శు. ర, చం, మం. బు,రా, శ. బు,రా, శు బు, శ, శు బు, శు, శ
సమగ్రహః బు మం,శు,గు,శ శు, శ మం, శ, గు శ, రా. మం, గు, గు గు గు
శత్రుగ్రహః శ,రా,శు. రా బు, రా. చం బు, శు ర, చం ర, చం, మం ర, చం, మం. ర, చం, మం

స్వక్షేత్రాణి సింహ కర్క మేష, వృశ్చిక మిథున, 
కనా్య ధను, మీన వృషభ, తలా మకర కుంభ కనా్య మీన

ఉచచిక్షేత్రాణి మేష వృషభ మకర కనా్య కర్క మీన తలా మిథున ధను
అంశః 10 3 28 15 5 27 20 15 15
నీచ క్షేత్రాణి తలా వృశ్చిక కర్క మీన మకర కనా్య మేష ధను మిథున
అంశః 10 3 28 15 5 27 20 15 15
మూల త్రికోణాని సింహ వృషభ మేష కనా్య ధను తలా కుంభ కర్క మకర
సంపూర్ణ దృష్టిః 7 7 4/7/8 7 5/7/9 7 3/7/10 7 7
కారకత్వ పతృ మాతృ భ్రాతృ ప్రజా్ఞ పుత్ర కళత్ర ఆుుంష్య మాతామహ పతామహ
లింగ పు. స్ పు. నపుం. పు. స్. నపుం. పు పు
స్వభావః క్రూర సౌమ్య క్రూర సౌమ్య సౌమ్య సౌమ్య క్రూర క్రూర క్రూర
దిశా పూర్వ వాయవ్య దక్షిణ ఉత్తర ఈశాన్య ఆగేనాయ పశ్చిమ నైఋత్య నైఋత్య
సాథానం 10 4 10 1 1 4 7
కాలబలం మధా్యఠాహనా అపరాహ్ణ మధా్యహనాః ప్రాతః ప్రాతః పరాహ్ణ సాయం సాయం సాయం
గోచరే శుభసాథానం 3/6/11 1/3/6/7 3/6/11 2/4/6/8 2/5/7 1/2/3/4/5/8 3/6/11 3/6/11 3/6/11
జనమిరాశ్యింద 10/11 10/11 9/11 9/11/12
రాశ్యలిలోరువ కాల  1మాస 21/4 దిన 11/4మాస 1మాస 12మాస 1మాస 30మాస 18మాస 18మాస

గోచరే వి.ఫలకాలం ఆది  5 
దినములు

అంత్్య 3 
ఘడియలు

ముదటి 8 
దినములు

సర్వదా 
ఫలము

మధే్య 2 
మాసములు మధే్య 7దినములు అంత్్య 

3మాసములు
అంత్్య 

3మాసములు
అంత్్య 

3మాసములు
ఆకార వరు్తలము చతరస్రము త్రికోణము బాణ దీరఘాచతరస్ర పంచకోణ ధనుసు్స శూర్ప ధ్వజ
దేశ కళ్ యామున వింధ్య మగధ సింధు పాంచల సౌరాష్ట్ర సింహల బర్బర
గోత్రం కాశ్యప ఆత్రేయ భారదా్వజ అత్రి ఆంగీరస భారగివ కశ్యప పైఠీనస జైమినీ
అధిేవత్ ఆగనా ఆపః భూమి విష్్ణ ఇంద్ర ఇంద్రాణి ప్రజాపతి సర్ప బ్రహమి
ప్రత్యధిదేవత్ ఈశ్వర పార్వతీ స్కంద నారాయణ బ్రహమి ఇంద్ర యమ కాల చత్రగుప్త
ధాత సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ సువర్ణ
ఉపధాత తామ్ర రౌప్య తామ్ర కాంస్య కాంస్య రౌప్య లోహ శీస ఫాలాద
రతనాం మణి ముత్త ప్రవాల పచచి పుష్పరాగ వజ్ర నీలమణి గోమేధ వైడూర్య
ధాన్యం గోధూమ వరి కంది పెసరు కనగలు ఛికు్కడు నువు్యలు మినుము ఉలువలు
రసః గుడ ఘృత గుడ ఘృత శర్కర ఘృత తైల తైల తైల
వస్త్రం రక్తవస్త్ర శే్వతవస్త్ర రక్తవస్త్ర నీలవస్త్ర పీతవస్త్ర చత్రవస్త్ర కృష్ణవస్త్ర నీలవస్త్ర కృష్ణవస్ర
పుష్పం రక్తకమల శే్వతపుష్ప రక్తకమల సర్వపుష్ప పీతపుష్ప శే్వతపుష్ప కృష్ణపుష్ప కృష్ణపుష్ప ధూమ్రపుష్ప
జపసంఖా్య 7,000 11,000 10,000 4,000 19,000 16,000 23,000 18,000 17,000

దూ్యతము, ప్రవాసము, 
రాజదర్శనము, 
యాత్రా, ప్రయాణము, 
వాణిజ్యము, కొత్త 
ఉదో్యగములకు 
వరజై్యమైనది.

వారము-తిథి మరియు వారము-నక్షత్రము వీటి కలయికతో సంభవించే శుభయోగములు
వార రవి సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని యోగ
తిథి 3,8,13 2,7,12 5,10,15 1,6,11 4,9,14 సిది్

1,6,11 2,7,12 1,6,11 3,8,13 4,9,14 2,7,12 5,10,15 అమృత

నక్షత్ర

మూల శ్రవణా ఉ.భా కృతి్తకా పున పూ.ఫా సా్వతీ సిది్
హస్త మృగ అశ్్వ అను పుష్య రేవ రోహి అమృతసిద్ి

హ,మూ, శ్ర,రో,మృ అ.కృ, రో,అను, రే,అను,అ రే,అను,అ శ్ర,రో సరా్వరథా
3ఉ,అ,పు పు,అను ఆ,ఉ.భా హ,కృ,మృ పున,పుష్య పున,శ్రవణా సా్వతీ   సిది్

పున,పు,మూ అమృత
హసా్త రోహి మూలం మృగ ఉ.ఫా శ్రవణా మఘా అమృత
శ్రవణా పున మూలం పూ.ఫా ఉ.భా సా్వతీ కృతి్తకా శుభ

వారము-తిథి మరియు వారము-నక్షత్రము వీటి కలయికతో సంభవించే అశుభయోగములు
వార రవి సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని యోగ

తిథి

12 11 5 3 6 8 9 దగ్
12 6 7 8 9 10 11 హుతాశన
4 6 7 2 8 9 7 విష

12 11 10 9 8 7 6 క్రకచ
7 1 సంవర్త

నక్షత్ర

మఘా విశా ఆర్దిరా మూల కృతి్త రోహి హస్త
యమ 
ఘంట

విశా పూ.ఆ ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా ఉతా్పత
జ్్యష్ఠీ అశ్్వ పూ.భా భర ఆర్దిరా మఘా చత్రా కాణ
మ,ధ మూ,వి కృ,రో పూ.ఆ,పున ఉ.ఆ,అశ్్వ రో,అను శ్ర, శత యమ దంష్ట్ర
భర చత్రా ఉ.ఆ ధని ఉ.ఫా జ్్యష్ఠీ రేవ దగ్

తి-న (5-హ) (6-మృ) (7-అ) (8-అను) (9-న) (10-రే) (11-రో) విష
(5-కృ) (2-చ) (15-రో) (7-భ) (13-అను) (6-శ్ర) (8-రే) హాలాహల

రవి చంద్ర మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని యోగా: ల
అశ్్వ మృగ ఆశేలో హస్త అను ఉష్ శత ఆనంద సుఖ
భర ఆర్దిరా మఘా చత్రా జ్్య అభి పూభా కాలదండ నాశ
కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా ధూమ్ర తాప
రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూష్ ధని రేవ ప్రజాపతి సౌభా
మృగ ఆశేలో హస్త అను ఉష్ శత అశ్్వ సౌమ్య సౌఖ్య
ఆర్దిరా మఘా చత్రా జ్్య అభి పూభా భర ధా్వంక్ష దుఃఖ
పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త ధ్వజ లాభ
పుష్య ఉ.ఫా విశా పూష్ ధని రేవ రోహి శ్రీవత్స సుఖ
ఆశేలో హస్త అను ఉష్ శత అశ్్వ మృగ వజ్ర క్షయ

మఘా చత్రా జ్్య అభి పూభా భర ఆర్దిరా ముదగిర దుఃఖ
పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త పున ఛత్ర సుఖ
ఉ.ఫా విశా పూష్ ధని రేవ రోహి పుష్య మంత్ర హర్
హస్త అను ఉష్ శత అశ్్వ మృగ ఆశేలో మానస సౌభా
చత్రా జ్్య అభి పూభా భర ఆర్దిరా మఘా పదమి ధన
సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా లంబక ధ.నా
విశా పూష్ ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా ఉతా్పత రోగ
అను ఉష్ శత అశ్్వ మృగ ఆశేలో హస్త మృత్య నాశ
జ్్య అభి పూభా భర ఆర్దిరా మఘా చత్రా కాణ కేలోశ
మూ శ్రవ ఉ.భా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ సిది్ సిది్

పూష్ ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా శుభ శుభ
ఉష్ శత అశ్్వ మృగ ఆశేలో హస్త అను అమృత సుఖ
అభి పూభా భర ఆ మఘా చత్రా జ్్య ముసల వ్యయ
శ్రవ ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ గద నాశ
ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూష్ మాతంగ లాభ
శత అశ్్వ మృగ ఆశేలో హస్త అను ఉష్ రాక్షస కలహ

పూభా భర ఆర్దిరా మఘా చత్రా జ్్య అభి చర సిది్
ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ సిథార లాభ
రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూష్ ధని వర్మాన సుఖ

ఈశాన్య పూర్వ ఆగేనాయ

విష్్ణ-బుధ-నారాయణ
పచెచి

ఇంద్రాణీ-శుక్ర-ఇంద్ర
వజ్ర

ఆపః-సోమ-ఉమా
ముత్త

ఉ 
త్త 
ర

ఇంద్ర-బృహస్పతి-బ్రహామి
పుష్పరాగ

అగనా-సూర్య-రుద్ర
మణి

భూమి-మంగళ-స్కంద
ప్రవాల (హవళ)

ద 
క్షి  
ణ

బ్రహమి-కేత-చత్రగుప్త
వైడూర్య

ప్రజాపతి-శని-యమ
నీలమణి

సర్ప-రాహు-కాల
గోధూమ

వాయవ్య పశ్చిమ నైఋత్య

పూజించడానికి మరియు ఉంగురములో నవగ్రహములను సాథాపంచుక్రమము. 
గ్రహముయొక్క కుడిభాగమందు అధిదేవతా, ఎడమభాగమందు 
ప్రత్యధిదేవతా మరియు నవగ్రహశ్లోకములు ఇవ్వబడినవి.

నవగ్రహ సో్తత్రములు
సూర్య జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహదుది్యతిమ్  । 

తమోఽరిం సర్వపాపఘనాం ప్రణతోఽసిమి దివాకరమ్ ॥

చంద్ర దధిశంఖతష్రాభం క్షీరోదార్ణవసనినాభమ్ ।
నమామి శశ్నం దేవం శంభోరుమికుటభూషణమ్ ॥

మంగళ ధరణీగర్భసంభూతం విదు్యతా్కంతిసమప్రభమ్ ।
కుమారం శకి్తహస్తం చ మంగలం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

బుధ ప్రియంగుకలికాశా్యమం ర్పేణాప్రతిమం బుధమ్ ।
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

గురు దేవానాం చ ఋష్ణాం చ గురుం కాంచనసనినాభమ్ । 
బుది్భూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ॥

శుక్ర హిమకుందసమాభాసం దైతా్యనాం పరమం గురుమ్  । 
సర్వశాస్త్రప్రవకా్తరం భారగివం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శని నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ । 
ఛాయామారా్తండసంభూతం తం నమామి శనైశచిరమ్ ॥

రాహు అర్కాయం మహావీరం చంద్రాదిత్యవిమరదినమ్ । 
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

కేత పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ । 
రౌద్రం రౌద్రాతమికం ఘోరం తం కేతం ప్రణమామ్యహమ్ ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
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ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ^ðþO{™èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }ç³©ÃÑçÙ$~

Ðèþ*ÆŠÿa  / G{í³ÌŒý 2020

విశేషదినములు

28 ^èþ™èþ$È¦ 21:04

¿æýÆæÿ×îý 10:15
06:25

ÑçÙP…¿æý , Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

06:39 4

4 HM>§æþÖ 17:50

BÔóýÏÚë 12:43
06:20

Ôèý*Ë , ¿æý{§é {Ô>.†
06:41 0

11 ^èþ™èþ$È¦ 23:59

A¯èþ$Æ>«§é 00:58
06:14 íÜ¨® , ÐèþÅ¡´ë™èþ  , 

ºÐèþ
{Ô>.†

06:42 4

శుభాశుభదినములు

25
ఇష్టి, సంవత్సరారంభము, అభ్ంగము, నంబపుష్పభక్షణము, 
పంచంగపూజనము-శ్రవణము, రామనవరాత్రారంభము, ధవిజారోహణము, 
చంద్రదర్శనము, శేవితవరాహకల్్పది.

26 శ్రీవేదవ్్సతీర్థ పు. (పెనగండి), శ్రీసత్ప్రజ్ఞతీర్థ పు. (ఆతకూర),
27 గౌరీతృతీయా, మత్స్య జయంతీ, ఉత్తమ మన్విది.
29 ఉదానకల్్పది.
31 నవలీ భోగాపురేశ రథోత్సవం.
01 భవ్నీ జయంతీ శ్రీసత్ధ్్నతీర్థ పు.(పంఢరపురము),

02 శ్రీరామనవమీ, శ్రీమదుత్తరాదిమఠమందు మహాభిషేకోత్సవము,  
శ్రీకవంద్రతీర్థ పు. (నవవృందావనము),గరుపుష్్మృతము 14:16 తరువ్త.

03 కోరవ్ర ప్రాణదేవ రథోత్సవము
04 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (కామదా)                    05 ప్రదోషము.
06 శ్రీసత్ప్రియతీర్థ పు. (మాన్మధురై)
07 అన్విధ్నము.

08 హనుమజ్జయంతీ, వైశాఖ స్నాన్రంభము, దేవస్వర్ణి మన్విది, 
దవనపూర్ణిమా, విష్ణిపంచకము లేదు, ఇష్టి.

21 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 04:54

E.¿ê{§æþç³§é 10:06
06:08

ÐðþO«§æþ–† , ¿æý{§é {Ô>.†
06:44 14

29 ç³…^èþÒ$ 22:08

Mæü–†¢M> 12:02
06:24

{ï³† , ºÐèþ {Ô>.†
06:40 5

5 §éÓ§æþÖ 15:46

Ðèþ$çœ* 11:27
06:19

Væü…yæþ , »êËÐèþ
{Ô>.†

06:41 11, 12, 
13

12 ç³…^èþÒ$ 22:28

gôýÅÚëx 00:10
06:14 ÐèþÈÄæý*¯Œþ , 

MúËÐèþ
{Ô>.†

06:42 5

19 §éÓ§æþÖ 00:49

ç³N.¿ê{§æþç³§é 06:09
06:09

{ºçßýÃ, MúËÐèþ {Ô>.†
06:44 11, 12

22 AÐèþ*ÐéÝëÅ 06:07

ÆóÿÐèþ¡ 12:43
06:07 ÑçÙP…¿æý , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

06:44 30

30 çÙïÙx 22:35

Æøíßý×îý 13:19
06:23 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

MúËÐèþ
{Ô>.†

06:40 6

6 {™èþÄñý*§æþÖ 13:31

ç³N.¸ëË$Y×îý 10:00
06:18

Ðèþ–¨®, ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:41 14

13 çÙïÙx 21:24

Ðèþ$*Ë… 23:51
06:13

ç³Ççœ$ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:42 6

20 {™èþÄñý*§æþÖ 02:45

ç³N.¿ê{§æþç³§é 07:32
06:08

I…{§æþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:44 13

23 AÐèþ*ÐéÝëÅ 06:52

AÕÓ± 15:14
06:06

{ï³† , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:45 1

31 çÜç³¢Ò$ 22:37

Ðèþ$–VæüÕÆ> 14:09
06:23

Ýû¿êVæüÅ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:40 7

7 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 11:08

E.¸ëË$Y×îý 08:23
06:17

{«§æþ$Ðèþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:41 15

14 çÜç³¢Ò$ 20:43

ç³NÆ>ÓÚëÉé 23:52
06:12

ÕÐèþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:43 7

1 AçÙtÒ$ 22:01

B[Æ>ª 14:25
06:22

ÔZ¿æý¯èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:40 8

25 {ç³†ç³™Œþ 15:41

ÆóÿÐèþ¡ 05:41
06:27

{ºçßýÃ, ºÐèþ {Ô>.†
06:39 0

15 AçÙtÒ$ 20:36

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 00:30
06:12

íÜ§æþ® , »êËÐèþ {Ô>.†
06:43 8

2 ¯èþÐèþÒ$ 21:03

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 14:16
06:21

A†Væü…yæþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:40 9

26 ¨Ó¡Äæý* 17:45

AÕÓ± 06:26
06:26

I…{§æþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:39 2

9 ¨Ó¡Äæý* 03:57

ÝëÓ¡ 03:26
06:16

çßýÆæÿÛ×ý , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:42 2

16 ¯èþÐèþÒ$ 20:54

{ÔèýÐèþ×ê 01:31
06:11

Ýë«§æþÅ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:43 9

3 §æþÔèýÒ$ 19:34

ç³#çÙÅ 13:39
06:20 çÜ$MæüÆ>Ã,«§æþ–† , 

™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:41 10

27 ™èþ–¡Äæý* 19:34

AÕÓ± 08:06
06:26

ÐðþO«§æþ–† , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:39 3

10 ™èþ–¡Äæý* 01:48

ÑÔ>Rê 02:03
06:15

Ðèþ{f , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:42 3

17 §æþÔèýÒ$ 21:48

«§æþ°Úëx 03:07
06:10

Ôèý$¿æý , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:43 10

18 HM>§æþÖ 23:04

Ôèý™èþÀÚë 05:03
06:09

Ôèý$MæüÏ, ºÐèþ {Ô>.†
06:43 0

10 శ్రీవ్గీశతీర్థ పు. (నవవృందావనము).
12 చంద్రల్పరమేశవిరీ రథోత్సవము, సననాత్్త
13 మేషసంక్రమణ-విష్వత్ పరవిపుణ్కాలము మధ్్హనాము 12:24 తరువ్త.
16 విష్ణిపంచకము.
18 ఏకాదశీ (వరూథినీ), శ్రీసత్విజయతీర్థ పు (సత్విజయనగరము)
19 సూరో్దయంకననాపూరవిము హర్వ్సరము. 05:30 వరకు.
20 ప్రదోషము.                             21 మాసశివరాత్రి
22 దర్శ, అన్విధ్నము.
23 అక్షయతృతీయా అమావ్స్్, విష్ణిపంచకము, ఇష్టి, 

ç³…^é…VæüÐèþ$$ ^èþ*yæþ$r
ç³…^é…VæüÐèþ$$¯èþ…§æþ$ †¤ Ðèþ$ÇÄæý$$ 
¯èþ„æü{™èþÐèþ$$ËÐèþ$$…§æþ$ †¤ ¯èþ„æü{™èþÐèþ$$Ë 
Ðèþ$$M>¢Äæý$ çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ 
Ýët…yæþÆŠÿzz sñýO… ¯èþ…§æþ$ CÐèþÓºyìþ¯èþ¨. B 
¨¯èþÐèþ$$Äñý$$MæüP çÜ*ÆøÅ§æþÄæý$Ðèþ$$¯èþ$…
yìþ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk çÜ*ÆøÅ§æþÄæý$Ðèþ$$ 
ÐèþÆæÿMæü$ VæüË çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$$ CÐèþÓºyìþ¯èþ¨
°…ºçœË¿æý„æü×ýÐèþ$…{™èþÐèþ$$
Ôèý™éÄæý$$ÆæÿÓ{gü§óþçßý™èþÓ… 
çÜÆæÿÓçÜ…ç³[™èþµ§æþ… ™èþ£é ‘ 
çÜÆ>ÓÇçÙtçßýÆæÿ… Mæü$ÆóÿÓ °…
ºç³{™éÔèý¯èþ… Ôèý$¿æýÐŒþ$ ‘‘
ÐðüOÔéRüÝë²¯èþÐèþ$$ & 
^ðüO{™èþ ç³NÇ~Ðèþ$ Ððþ$$§æþË$Mö° ÐðþOÔéQ 
ç³NÇ~Ðèþ$ ÐèþÆæÿMæü$ {´ë™èþ@M>ËÐèþ$…§æþ$ 
çÜ*ÆøÅ§æþÄæý$Ðèþ$$ Mæü¯é² Ððþ$$§æþË$ 
Ýë²¯èþÐèþ$$þ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. çÜ…MæüËµ & 

శ్రీదిగ్విజయరామ శ్రీమూలరామ
శ్రీమూలసీతా, ఉత్తరాదిమఠము

శ్రీ ఆంజనేయ స్విమి 
ఉడుపి (కరానాటక)

25 ఉత్తమ

26 సం. 4:29 
నం. అశుభ

27 అశుభ
28 అశుభ

29 మ. 3:16 
నం. ఉత్తమ

30 ఉత్తమ
31 శుభ
1 అశుభ
2 ఉత్తమ
3 శుభ
4 అశుభ
5 మధ్మ

6 మ. 12:15 
నం. ఉత్తమ

7 మ. 12:02 
నం. అశుభ

8 అశుభ
9 శుభ
10 అశుభ
11 అశుభ
12 అశుభ
13 అశుభ
14 అశుభ
15 ఉత్తమ
16 శుభ
17 అశుభ
18 మధ్మ
19 అశుభ
20 అశుభ
21 అశుభ
22 వర్జ్య
23 వర్జ్య

మౌనము 
ఎపు్పడు ?

ఉచచారే మైథునే చైవ ప్రస్రావే దంతధ్వనే ।
స్నానే భోజనకాలే చ షట్్స మౌనం సమాచరేత్ ॥ 
మలవిసర్జనము, స్త్రీసంగము, మూత్రవిసర్జనము, దంతధ్వనము, 
స్నానము, భోజనము, ఈ ఆరు ప్రసంగములు మౌనం 
ఆచర్ంచవలెను.

ç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V> Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþíÜ 
Ýë²¯é…Væü AÆæÿÿƒüÅÐèþ$$, 
™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$Ë¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Ýë²¯èþçÜ…MæüËµÐèþ$$ & 
ÐðüOÔéRü… çÜMæüË… Ðèþ*çÜ…
Ðóþ$çÙçÜ…{Ðèþ$×óþ ÆæÿÐóþ@ ‘ 
{´ë™èþ@ çÜ°Äæý$Ðèþ$@ Ýë²õÜÅ 
{ï³™ø¬çÜ$¢ Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþ@ ‘‘
Ðèþ$«§æþ$çßý…™æþ$@ {ç³Ýë§óþ¯èþ 
{»êçßýÃ×ê¯éÐèþ$¯èþ${Væüà™Œþ ‘
°ÇÓçœ$²Ðèþ$çÜ$¢ Ðóþ$ çç³#×ýÅ… 
ÐðüOÔéRüÝë²¯èþÐèþ$¯èþÓçßýÐŒþ$ ‘‘ 

8 ´ûÇ~Ðèþ* 
{ç³†ç³™Œþ

08:43 
06:10

çßýÝë¢,_{™é 06:43 
04:55

06:17
ÐéÅçœ*™èþ , ºÐèþ

{Ô>.†
06:41 1



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

14

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ÐðþOÔ>QÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }MæüÐèþ$ÌêËÄæý*Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþ

విశేషదినములు

ఎప్రిల్ / మే 2020 శ్రీ లక్ష్మీ నరసంహస్విమి 
శూరా్పలిశ్రీ బాదరాయణ స్విమి

25 ¨Ó¡Äæý* 10:03

Mæü–†¢M> 19:22
06:05

Ýû¿êVæüÅ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:45 3

2 ¯èþÐèþÒ$ 
§æþÔèýÒ$

06:41 
04:18

Ðèþ$çœ* 19:29
06:01

Ðèþ–¨®, MúËÐèþ {Ô>.†
06:47 10

9 ¨Ó¡Äæý* 12:06

A¯èþ$Æ>«§é 09:00
05:58

ç³Ççœ$ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:49 3

16 ¯èþÐèþÒ$ 11:36

Ôèý™èþÀÚë 12:29
05:56

ÐðþO«§æþ–† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:51 10

26 ™èþ–¡Äæý* 11:02

Æøíßý×îý 20:50
06:05

ÔZ¿æý¯èþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:45 4

3 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

02:27

ç³N.¸ëË$Y×îý 18:04
06:01 {«§æþ$Ðèþ , ÐéÅçœ*™èþ, 

Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

06:47 0

10 ™èþ–¡Äæý* 11:16

gôýÅÚëx 08:11
05:58

ÕÐèþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:49 4

17 §æþÔèýÒ$ 13:13

ç³N.¿ê{§æþç³§é 14:03
05:55

ÑçÙP…¿æý , ¿æý{§é {Ô>.†
06:52 0

27 ^èþ™èþ$È¦ 11:29

Ðèþ$–VæüÕÆ> 21:42
06:04

A†Væü…yæþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:46 5

4 §éÓ§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

23:59

E.¸ëË$Y×îý 16:28
06:00

çßýÆæÿÛ×ý , ºÐèþ {Ô>.†
06:48 0

11 ^èþ™èþ$È¦ 10:06

Ðèþ$*Ë… 07:03
05:57 íÜ§æþ® , Ýë«§æþÅ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

06:50 5

18 HM>§æþÖ 15:09

E.¿ê{§æþç³§é 17:16
05:55

{ï³† , »êËÐèþ {Ô>.†
06:52 0

21 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 21:00

¿æýÆæÿ×îý 00:11
05:54

ÔZ¿æý¯èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:53 14

20 {™èþÄñý*§æþÖ 19:13

AÕÓ± 22:29
05:55

Ýû¿êVæüÅ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:53 13

22 AÐèþ*ÐéÝëÅ 22:24

Mæü–†¢M> 02:10
05:54 ÔZ¿æý¯èþ , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

06:54 30

28 ç³…^èþÒ$ 11:26

B[Æ>ª 22:09
06:03

çÜ$MæüÆ>Ã , »êËÐèþ {Ô>.†
06:46 6

5 {™èþÄñý*§æþÖ 21:31

çßýÝë¢ 14:48
06:00

Ðèþ{f , MúËÐèþ
{Ô>.†

06:48 11,12, 
13

12 ç³…^èþÒ$ 09:26

ç³NÆ>ÓÚëÉé 07:02
05:57

Ôèý$¿æý , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:50 6

29 çÙïÙx 10:55

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 22:08

06:03 «§æþ–† , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:46 7

6 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 19:04

_{™é 13:07
05:59

íÜ¨® , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:48 14

13 çÙïÙx 09:13

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 08:10
05:57

Ôèý$MæüÏ, Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:50 7

19 §éÓ§æþÖ 17:12

ÆóÿÐèþ¡ 19:14
05:55 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:53 11,12

30 çÜç³¢Ò$ 09:52

ç³#çÙÅ 21:34
06:02

Ôèý*Ë , Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

06:46 8

7 ´ûÇ~Ðèþ* 16:05

ÝëÓ¡ 11:33
05:59

ÐèþÅ¡´ë™èþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:49 15

14 çÜç³¢Ò$ 09:31

{ÔèýÐèþ×ê 09:07
05:56

{ºçßýÃ, ºÐèþ {Ô>.†
06:51 8

24 {ç³†ç³™Œþ 08:39

¿æýÆæÿ×îý 17:31
06:06

BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:45 2

1 AçÙtÒ$ 08:28

BÔóýÏÚë 20:43
06:02

Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:47 9

8 {ç³†ç³™Œþ 14:38

ÑÔ>Rê 10:09
05:58 ÐèþÈÄæý*¯Œþ , 

MúËÐèþ
{Ô>.†

06:49 1,2

15 AçÙtÒ$ 10:19

«§æþ°Úëx 10:34
05:56

I…{§æþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:51 9

ÐðþOÔ>QÐèþ*çÜÐèþ$…§æþ$  
CÐèþÓÐèþËíÜ¯èþ §é¯èþÐèþ$$Ë$þ

§é¯èþÐèþ$$ çœÌü
güÌüÐèþ$$  ºÍÏgü¯èþÃ°Ðèþ–†¢
{ç³´ë ÑçÙ$~ÌZMæüÐèþ$$
ç³Ææÿ$ç³# çÜÆæÿÓ¿ZVæüÐèþ$$
^éç³ çÜ…ÝëÆæÿÐèþ$$¯èþ$…yìþ Ðèþ$$Mìü¢
Mæü…ºËÐèþ$$ Aç³Ðèþ$–™èþ$Åç³ÇàÆæÿÐèþ$$
Ðèþ{çÜ¢Ðèþ$$ ç³NÆ>~Äæý$$
ç³#çÙµÐèþ$$&Mæü$…Mæü$Ðèþ$ Æ>güÅç³§æþÒ
™é…º*ËÐèþ$$ü ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$ç³§æþÒ
sñý…M>Äæý$ çÜç³¢gü¯èþÃÑ{ç³™èþÓÐèþ$$
Ðèþ$hjVæü Ñ§éÅ«§æþ¯èþ´ë{í³¢
ò³Ææÿ$Væü$ ARü…yæþçœÌüÐèþ$$
MøçÜ…ºÇ ÔóýÓ™èþ©Óç³ÐéçÜÐèþ$$
´ë¯èþMæüÐèþ$$ í³™èþ–™èþ–í³¢
fËMæü$…¿æýÐèþ$$ VæüÄæý*{Ô>§æþ®çœÌüÐèþ$$
´ë§æþÆæÿ„æü ¯èþÆæÿM>¿êÐèþÐèþ$$
Vöyæþ$Væü$ ™éç³{™èþÄæý$¯éÔèýÐèþ$$
ÑçÜ¯èþMæü{Ææÿ Æ>güçÜ*Äæý$çœÌüÐèþ$$
Mæü–Úë~h¯èþÐèþ$$ çÜç³¢©Óç³§é¯èþçœÌüÐèþ$$
ò³Ææÿ$Væü¯èþ²Ðèþ$$ çÜÓÆæÿYÐèþ$$
కనపించన వస్్తవు దొరకుటకు
కార్తవరా్రు్జనో న్మ 
రాజా బాహుసహస్రవ్న్ 
తస్ స్మరణమాత్రేణ 
గతం నషటిం చ లభ్తే ॥

నరసంహ అర్ఘ్యమంత్రము
పర్త్రాణాయ స్ధూన్ం
జాతో విష్ణిుః నృకేసరీ 
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం
సలక్ష్మీుః నృహర్ుః సవియం ॥

24 శుభ
25 అశుభ
26 అత్్త్తమ

27 మ. 2:28 
నం. శుభ

28 అశుభ
29 శుభ

30 మ. 2:25 ర 
ప. శుభ

1 అశుభ
2 మధ్మ
3 అశుభ
4 అశుభ
5 శుభ
6 శుభ
7 అశుభ

8 ప్రా. 8:41 
నం. ఉత్తమ

9 అశుభ

10 ప్రా. 8:08 
నం. మధ్మ

11 అశుభ
12 అశుభ

13 సం. 6:02 
నం. శుభ

14 అశుభ
15 శుభ
16 అశుభ

17 మ. 2:01 
నం. ఉత్తమ

18 ఉత్తమ
19 ఉత్తమ
20 శుభ
21 వర్జ్య
22 వర్జ్య

24 శ్రీసతా్నందతీర్థ పు. మళఖేడ. చంద్రదర్శనము,
25 పరశురామజయంతీ, 

26 అక్షయతృతీయా. త్రేతాయుగాది, జలకుంభదానము, కల్్పది, 
శ్రీవిదా్ధిరాజతీర్థ పు. (జగన్నాథపురీ), శ్రీవిజయధవిజతీర్థ పు. (కణవితీర్థ).

29 శ్రీరామచంద్రతీర్థ పు. (యరగోళ), శ్రీసతా్త్మతీర్థ శ్రీపాదులవ్ర్ 25వ 
పీఠారోహణ రజతమహోత్సవము. గంగోత్పత్్త, గంగాపూజనము.

30 గరుపుష్్మృతయోగము. 
01 శేషదాస పు. (మొదలకల్), దురాగాషటిమీ. 
03 స్్మర్త ఏకాదశీ హర్వ్సరము రాత్రి 09:00 తరువ్త
04 భాగవతఏకాదశీ (మోహినీ) 
05 ప్రదోషము. వేదవ్్సజయంతీ, 
06 నృసంహజయంతీ. 

07
ఆగీపూర్ణిమా, అన్విధ్నము, విష్ణిపంచకము, వ్్సపూజా, వైశాఖస్నాన 
సమాపి్త, కూర్మజయంతీ, తొరవి, శూరా్పలీ, గలగలి, ముత్తగీ, ము.ఖా.
హుబ్బళ్ళి నీరానరసంహపూరక్షేత్రములందు శ్రీలక్ష్మీనరసంహ రథోత్సవము. 

08 ఇష్టి. 

14 విష్ణిపంచకము లేదు, ధనష్ఠానవకారంభము, వృషభసంక్రమణము– 
విష్ణిపదపరవిపుణ్కాలము మధ్్హనాము 12:19 తరువ్త.

18 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (అపరా). శ్రీబ్రహ్మణ్తీర్థ పు. (అబ్్బరు).
19 ప్రదోషము, 
20 మాసశివరాత్రి. 
21 బనశంకరీకులధర్మము,

22 అన్విధ్నము, దర్శ, విష్ణిపంచకము, భావుకా అమావ్స్్, 
శనైశచారజయంతీ.

వైశాఖమాసములోన విశేషవ్రతములు
ప్రాతుః స్నానము, గోపూజ, అశవిత్థ ప్రదక్షిణము, త్రికాల త్ళసీ అరచానము, 

భూమిశయనము, ఏకభుక్తము, పానకపూజ...

శుభాశుభదినములు



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

15

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

3 §éÓ§æþÖ, 
{™èþÄñý*§æþÖ

07:18 
04:28

ÝëÓ¡ 19:03
05:53

ç³Ççœ$ , »êËÐèþ
{Ô>.†

06:58 11,12, 
13

27 ç³…^èþÒ$ 22:14

ç³#çÙÅ 05:39
05:53

Ðèþ–¨®, ºÐèþ {Ô>.†
06:55 5

31 ¯èþÐèþÒ$ 14:37

E.¸ëË$Y×îý 00:01
05:53

Ðèþ{f , MúËÐèþ {Ô>.†
06:57 9,10

23 దశహరావ్రతారంభము, ధనష్ఠానవకసమాపి్త, ఇష్టి, భావుకాకర్దినము. 
24 చంద్రదర్శనము, శ్రీసత్సంధతీర్థ పు.(మహిషీ). 
28 శ్రీమోహనదాస పు.(చిప్పగ్ర్).
30 దురాగాషటిమీ.
31 శుక్రాస్తము 31-05-20 శుక్రోదయము 09-06-20.

01 దశహరావ్రతసమాపి్త, గంగాపూజా, భాగీరథిజయంత్.
02 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (నర్జల్).
03 అల్పదావిదశీ ఉదయము 07:18 వరకు, ప్రదోషము.
04 శ్రీశ్రీపాదరాజుల పు. (ముళబాగ్లు), శ్రీసతా్భినవతీర్థ పు.(న్చరకోయిల).

05
విష్ణిపంచకము, వటస్విత్రీ పూజా, అన్విధ్నము. అనడ్విహపౌర్ణిమా 
(కారహుణ్ణిమె), శ్రీకృషణిద్విపాయనతీర్థ పు.(కుసమూర్్త) విష్ణిపంచకము, 
ఇంద్రస్వర్ణిమన్విది.

06 ఇష్టి.

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ {XçÙÃº$$™èþ$ gôýÅçÙxÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.° }çÆæÿÐèþ*{†Ñ{MæüÐèþ$

మే / జూన్ 2020 శ్రీ శ్రీపాదరాజులు
ముళబాగ్లు

శ్రీభూవరాహస్విమి
శ్రీముషణిం

23 {ç³†ç³™Œþ 23:26

Æøíßý×îý 04:27
05:54 A†Væü…yæþ,  

çÜ$MæüÆ>Ã,Mìü…çÜ$¢çœ$²
{Ô>.†

06:54 1

30 AçÙtÒ$ 16:55

ç³N.¸ëË$Y×îý 02:18
05:53

çßýÆæÿÛ×ý , ¿æý{§é {Ô>.†
06:56 8

6 {ç³†ç³™Œþ 23:14

gôýÅÚëx 16:09
05:53

Ýë«§æþÅ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:59 1

13 AçÙtÒ$ 00:54

ç³N.¿ê{§æþç³§é 22:01
05:53

{ï³† , »êËÐèþ {Ô>.†
07:01 8

24 ¨Ó¡Äæý* 23:12

Ðèþ$–VæüÕÆ> 05:27
05:54

«§æþ–† , »êËÐèþ {Ô>.†
06:54 2

21 AÐèþ*ÐéÝëÅ 11:31

Ðèþ$–VæüÕÆ> 13:01
05:55

Væü…yæþ , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
07:03 1

7 ¨Ó¡Äæý* 22:01

Ðèþ$*Ë… 15:35
05:53

Ôèý$¿æý , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:59 2

14 ¯èþÐèþÒ$ 02:12

E.¿ê{§æþç³§é 00:32
05:54 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

™ðþO†Ë
{Ô>.†

07:01 9

25 ™èþ–¡Äæý* 23:11

B[Æ>ª 05:54
05:54

Ôèý*Ë , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:55 3

1 §æþÔèýÒ$ 12:13

çßýÝë¢ 23:01
05:53

íÜ¨® , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:57 0

8 ™èþ–¡Äæý* 21:20

ç³NÆ>ÓÚëÉé 15:30
05:53

Ôèý$MæüÏ, Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:59 3

15 §æþÔèýÒ$ 04:54

ÆóÿÐèþ¡ 03:10
05:54

Ýû¿êVæüÅ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:02 10

16 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

05:54

AÕÓ± 05:09
05:54

ÔZ¿æý¯èþ , ºÐèþ {Ô>.†
07:02 0

17 HM>§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

06:52

¿æýÆæÿ×îý 05:54
05:54

A†Væü…yæþ , »êËÐèþ
{Ô>.†

07:02 0

26 ^èþ™èþ$È¦ 23:13

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 05:53
05:53

Væü…yæþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:55 4

2 HM>§æþÖ 09:05

_{™é 21:20
05:53 ÐèþÅ¡´ë™èþ, 

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ¿æý{§é
{Ô>.†

06:57 0

9 ^èþ™èþ$È¦ 21:02

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 15:09
05:53

{ºçßýÃ, ºÐèþ {Ô>.†
07:00 4

10 ç³…^èþÒ$ 21:21

{ÔèýÐèþ×ê 16:02
05:53

I…{§æþ , MúËÐèþ {Ô>.†
07:00 5

19 {™èþÄñý*§æþÖ 10:03

Mæü–†¢M> 10:12
05:54

«§æþ–† , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:03 14

28 çÙïÙx 20:04

BÔóýÏÚë 04:06
05:53

{«§æþ$Ðèþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:56 6

4 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 02:02

ÑÔ>Rê 18:17
05:53

ÕÐèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:58 14

11 çÙïÙx 22:03

«§æþ°Úëx 18:01
05:53

ÐðþO«§æþ–† , VæüÆæÿf {Ô>.†
07:00 6

18 §éÓ§æþÖ 08:38

¿æýÆæÿ×îý 08:08
05:54

çÜ$MæüÆ>Ã , ™ðþO†Ë
{Ô>.†

07:02 11,12, 
13

20 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 11:01

Æøíßý×îý 11:11
05:55

Ôèý*Ë , ÔèýMæü$° {Ô>.†
07:03 30

29 çÜç³¢Ò$ 18:59

Ðèþ$çœ* 03:00
05:53

ÐéÅçœ*™èþ , VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:56 7

5 ´ûÇ~Ðèþ* 00:06

A¯èþ$Æ>«§é 17:03
05:53

íÜ§æþ® , ¿æý{§é {Ô>.†
06:58 15

12 çÜç³¢Ò$ 23:19

Ôèý™èþÀÚë 19:10
05:53

ÑçÙP…¿æý , ¿æý{§é {Ô>.†
07:01 7

07 శ్రీసత్పూరణితీర్థ పు. (కొలపూర).
08 శ్రీరఘువర్తీర్థ పు. (నవవృందావన). మృగప్రవేశము ఉదయము 06:30

09 శుక్రోదయము.
10 విష్ణిపంచకము.
14 శ్రీసత్ధీరతీర్థ పు.(ఆతకూర).
15 మిథున సంక్రమణము, షడశీత్ పరవిపుణ్కాలము ఉదయం 07:00 తరువ్త.
16 దశమీఆచరణము హర్వ్సరము రాత్రి 11:35 తరువ్త.
17 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (యోగ్నీ), శ్రీవిదా్పత్తీర్థ పు. (రాయవేలూర). 
18 స్ధనీ దావిదశీ 06:52 వరకు, ప్రదోషము.
19 మాసశివరాత్రి, శ్రీవిజయంద్రతీర్థ పు.(కుంభకోణ). 
20 దర్శ, అన్విధ్నము.

21 మృత్్తకావృషభపూజా, మణ్ణిత్్తనఅమవ్స్్, విష్ణిపంచకము, సూర్గ్రహణము 
స్పర్శ 10:07 మోక్ష 01:34 గ్రహణపేజి 3 చూడుము, ఇష్టి.

న్మ - ముద్రాధ్రణ 
మంత్రములు

గోపీచందనము ుః
గోపీచందన పాపఘనా 
విష్ణిదేహసముద్భవ ।
చంక్రాంకిత నమస్్తఽస్్త 
ధ్రణాను్మకి్తదో భవ ॥
చక్రము ుః 
స్దర్శన మహాజావిల 
కోటిసూర్సమప్రభ।
అజా్ఞన్ంధస్ మే నత్ం 
విష్ణిరా్మరగాం ప్రదర్శయ ॥ 
శంఖము ుః 
పాంచజన్ నజధ్విన- 
ధవిస్తపాతకసంచయ ।
పాహి మాం పాపినం ఘోరం 
సంస్రారణివపాత్నం ॥ 
పద్మము ుః 
సంస్రభయభీతాన్ం 
యోగ్న్మభయప్రదం ।
పద్మహస్్తన యో దేవో 
యోగీశం తం నమామ్హం ॥ 
గదాుః 
బ్రహా్మండభువన్రంభ 
మూలస్తంభో గదాధరుః ।
కౌమోదకీ కరే యస్ 
తం నమామి గదాధరం ॥ 
న్రాయణుః
న్రాయణ నమస్్తఽస్్త 
న్మముద్రాంకితం నరం ।
దృష్టివైవ లభతే ముకి్తం 
చండ్లో బ్రహ్మఘాతకుః ॥

23 అశుభ 
24 శుభ
25 అశుభ 
26 మ. 1:12 ప. 

శుభ 
27 శుభ
28 అశుభ 
29 మధ్మ
30 అశుభ 
31 ఉత్తమ
1 మ. 01:17 

ప. శుభ
2 మ. 12:05 

ప. అశుభ
3 శుభ
4 వర్జ్య
5 అశుభ 
6 మ. 3:18 

నం. మధ్మ

7 మ. 2:17 ప. 
మధ్మ

8 అశుభ 
9 ఉత్తమ
10 ప్రా. 10:39 

నం. అశుభ
11 ప్రా. 10:20 

ర నం. శుభ
12 ప్రా. 10:06 

ర నం. శుభ
13 అశుభ 
14 ఉత్తమ
15 అశుభ 
16 మధ్మ
17 మధ్మ
18 అశుభ 
19 అశుభ 
20 వర్జ్య
21 వర్జ్య



విశేషదినములు

16

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

శుభాశుభదినములు

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Ææÿ/§æþ„ìü×ý AÄæý$¯èþ {XçÙÃº$$™èþ$ BÚëÉæþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }Ðèþ–ÚëMæüí³ÐéÐèþ$¯èþþ

జూన్/జులై 2020 శ్రీమజ్జయతీరు్థలు 
మళఖేడ

శ్రీపాండురంగవిఠఠాల (పంఢరపుర)

27 çÜç³¢Ò$ 02:32

ç³N.¸ëË$Y×îý 10:28
05:56

ÐèþÅ¡´ë™èþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
07:04 7

4 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 11:04

Ðèþ$*Ë… 23:32
05:58

{ºçßýÃ, Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:05 15

11 çÙïÙx 12:28

E.¿ê{§æþç³§é 06:01
06:01

ÔZ¿æý¯èþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:05 7

18 {™èþÄñý*§æþÖ 23:13

Ðèþ$–VæüÕÆ> 20:49
06:03

{«§æþ$Ðèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
07:04 13

22 చంద్రదర్శనము, కర్దినము.
29 శ్రీసతా్ధిరాజతీర్థ పు.(రాయవేలూరు).
30 చత్మాస్వ్రతారంభము, చక్షుషమన్విది.

01 సరేవిష్మేకాదశీ (శయనీ) తప్తముద్రాధ్రణము, శాకవ్రతారంభము, 
ధ్రణపారణవ్రతారంభము.

02 ప్రదోషము.
04 అన్విధ్నము.

05 శ్రీసత్సంకల్పతీర్థ పు.(మైసూరు), వ్్సపూజా, గరుపౌర్ణిమా, 
ధర్మస్వర్ణిమన్విది, విష్ణిపంచకము,  ఇష్టి.

06 అశూన్శయనవ్రతము, చంద్రోదయము రాత్రి 08:18.
07 విష్ణిపంచకము.
10 శ్రీమజ్జయతీరు్థల  పు (మళఖేడ).
12 భానుసప్తమీ.
15 దక్షిణాయన పరవిపుణ్కాలము స్యం05:04 నుండి 07:00 వరకు. 

28 AçÙtÒ$ 00:05

E.¸ëË$Y×îý 08:59
05:57

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ¿æý{§é {Ô>.†
07:04 8

5 ´ûÇ~Ðèþ* 09:51

ç³NÆ>ÓÚëÉé 23:21
05:59

I…{§æþ , ºÐèþ {Ô>.†
07:05 1

12 çÜç³¢Ò$ 14:19

E.¿ê{§æþç³§é 07:55
06:01

A†Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
07:04 0

19 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 23:10

B[Æ>ª 21:33
06:03

ÐéÅçœ*™èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
07:03 14

29 ¯èþÐèþÒ$ 21:36

çßýÝë¢ , _{™é 07:21 
05:11

05:57
ç³Ççœ$ , »êËÐèþ {Ô>.†

07:04 9

22 {ç³†ç³™Œþ 11:28

B[Æ>ª 13:39
05:55

Ðèþ–¨®, ºÐèþ
{Ô>.†

07:03 2

6 {ç³†ç³™Œþ 09:05

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 23:33
05:59

ÐðþO«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
07:05 2

13 AçÙtÒ$ 16:20

ÆóÿÐèþ¡ 10:31
06:01

çÜ$MæüÆ>Ã , MúËÐèþ {Ô>.†
07:04 8

20 AÐèþ*ÐéÝëÅ 22:43

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 21:52
06:04 çßýÆæÿÛ×ý , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

07:03 30

25 ^èþ™èþ$È¦ 08:34

BÔóýÏÚë 12:10

05:56 çßýÆæÿÛ×ý,Ðèþ{f , 
¿æý{§é

{Ô>.†
07:04 5

26 ç³…^èþÒ$ 
çÙïÙx

06:48 
04:14

Ðèþ$çœ* 11:07
05:56

íÜ¨® , »êËÐèþ {Ô>.†
07:04 6

30 §æþÔèýÒ$ 19:07

ÝëÓ¡ 03:59
05:57

ÕÐèþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:04 10

23 ¨Ó¡Äæý* 10:57

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 13:09
05:55

{«§æþ$Ðèþ , MúËÐèþ {Ô>.†
07:03 3

7 ¨Ó¡Äæý* 08:07

{ÔèýÐèþ×ê 00:19
05:59

ÑçÙP…¿æý , VæüÆæÿf {Ô>.†
07:05 3

14 ¯èþÐèþÒ$ 18:20

AÕÓ± 13:09
06:02

«§æþ–† , VæüÆæÿf {Ô>.†
07:04 9

1 HM>§æþÖ 16:06

ÑÔ>Rê 02:30
05:58

íÜ§æþ® , ¿æý{§é {Ô>.†
07:04 0

8 ™èþ–¡Äæý* 08:59

«§æþ°Úëx 01:30
06:00

{ï³† , ¿æý{§é {Ô>.†
07:05 4

15 §æþÔèýÒ$ 20:08

¿æýÆæÿ×îý 15:36
06:02

Ôèý*Ë , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:04 10

2 §éÓ§æþÖ 14:35

A¯èþ$Æ>«§é 01:10
05:58 Ýë«§æþÅ,Ôèý$¿æý , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

07:05 11,12, 
13

3 {™èþÄñý*§æþÖ 12:00

gôýÅÚëx 00:12
05:58

Ôèý$MæüÏ, ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:05 14

9 ^èþ™èþ$È¦ 09:42

Ôèý™èþÀÚë 03:16
06:00 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

07:05 5

16 HM>§æþÖ 21:38

Mæü–†¢M> 17:46
06:02

Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
07:04 0

10 ç³…^èþÒ$ 10:52

ç³N.¿ê{§æþç³§é 05:20
06:00

Ýû¿êVæüÅ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:05 6

17 §éÓ§æþÖ 22:38

Æøíßý×îý 19:31
06:03

Ðèþ–¨®, MúËÐèþ {Ô>.†
07:04 11, 12

16 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (కామికా).
17 కర్దినము. హర్వ్సరము సూరో్దయముకననా పూరవిము 03:52 వరకు.
18 ప్రదోషము, మాసశివరాత్రి.

20 దర్శ , విష్ణిపంచకము, దీపస్తంభగౌరీవ్రత, న్గరఅమావ్స్్, 
సోమవతీఅమావ్స్్, అన్విధ్నము, శ్రీసతా్ధీశతీర్థ పు. (రాజమహంద్రి).

24 ™èþ–¡Äæý* 09:58

ç³#çÙÅ 13:31
05:56

ÐéÅçœ*™èþ , VæüÆæÿf
{Ô>.†

07:04 4

చత్రా్మస్మందు ఆచర్ంచవలసన ఇతర వ్రతములు మర్యు ఫలములు
తా్గము ఫలము వ్రతము ఫలము
బెల్లము మధురసవిరము మౌనము అందరూ ఆజా్ఞవరు్తలు
నూనె సందర్ము 100 ప్రదక్షిణము విష్ణిలోకస్ధనము
తాంబ్లము భోగప్రాపి్త ఏకాంతవ్సము బ్రహ్మలోకస్ధనము
నెయి్ సరవి స్నాహప్రాపి్త అయాచితము ఉత్తమపుత్రసంతానము
శయా్ మున పరణి భోజనము కురుక్షేత్ర యాత్ర
వేయించిన 
ఆహారం అంతుఃకరణశుదిధి నఖ, రోమములను 

పెంచుట గంగాస్నానము

శాకవ్రతసంకల్పము
వ్స్దేవ శుచౌ మాస్ 
శాకవ్రతమనుత్తమం 
తవిత్ ప్రీత్ర్థం కర్షే్ఽహం 
నర్విఘనాం కురు మాధవ ॥ 
శనైశచార మంత్రము -
నీల్ంజనసమాభాసం
రవిపుత్రం యమాగ్రజం ।
ఛాయామారా్తండసంభూతం 
తం నమామి శనైశచారం ॥ 
శనే దినమణుః సూనో
హ్నేకగణసన్మణ 
అర్షటిం హర మేఽభీషటిం 
కురు మా కురు సంకటం ॥ 
ఇంటినుండి బయటికి వెళ్ళిటపు్పడు
అగ్రతో న్రసంహశచా 
పృషఠాతో గోపినందనుః ।
ఉభయోుః పార్శవైయోుః ఆస్్తం 
సశరౌ రామలక్షష్మణౌ ॥ 
ప్రయాణకాలమందు -
సహాయాత్ పురో యాత్ 
పురుః ప్రేరయతే హర్ుః ॥ 
ప్రయాణ గరుడ్రూఢం 
పార్జాతహరం హర్ం ।
సత్భామాయుతం ధ్్యేత్ 
సరవికారా్ర్్థ సదధియే ॥ 
గచ్ఛ గౌతమ శీఘ్ం తవిం 
గ్రామేష్ నగరేష్ చ ।
ఆసనం భోజనం శయా్ం 
కల్పయసవి మమాగ్రతుః ॥ 

22 అశుభ
23 శుభ

24 మ. 1:10 ప. 
శుభ

25 మ. 12:26 
నం. మధ్మ

26 అశుభ
27 అశుభ

28 మ. 1:46 
నం. శుభ

29 శుభ
30 శుభ
1 అశుభ
2 శుభ
3 అశుభ
4 మధ్మ
5 అశుభ

6 అశుభ
7 శుభ

8 ప్రా. 9:23 
నం. శుభ

9 మధ్మ
10 అశుభ

11 మ. 1:37 ప. 
ఉత్తమ

12 శుభ
13 శుభ
14 ఉత్తమ
15 అశుభ
16 అశుభ
17 ఉత్తమ
18 శుభ
19 వర్జ్య
20 వర్జ్య

త్లసీచయనమంత్రము
త్లస్మృతజన్్మస 
సదా తవిం కేశవప్రియే ।
కేశవ్రే్థ చినోమి తావిం 
వరదా భవ శోభనే ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

17

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÐèþÆ>Ûº$$™èþ$ {Ô>Ðèþ×ýÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }ç«§æþ¯éÅ}«§æþÆæÿ

జులై / ఆగస్ట్ 2020 శ్రీ మహాలక్ష్మీ కొల్హాపురశ్రీ ఉడుపి కృష్ణిడు

25 ç³…^èþÒ$ 14:15

E.¸ëË$Y×îý 17:15
06:05 ç³Ççœ$,ÕÐèþ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

07:02 5,6

1 {™èþÄñý*§æþÖ 21:27

Ðèþ$*Ë… 07:42
06:07

ÐðþO«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
06:59 13

31 §éÓ§æþÖ 22:40

gôýÅÚëx 08:25
06:07

I…{§æþ , ºÐèþ {Ô>.†
07:00 11, 12

8 ç³…^èþÒ$ 01:47

E.¿ê{§æþç³§é 15:12
06:09

«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
06:56 5

15 HM>§æþÖ 10:47

B[Æ>ª 05:23
06:11

çßýÆæÿÛ×ý , »êËÐèþ {Ô>.†
06:52 0

21 ఇష్టి, మంగళాగౌరీ వ్రతము.
22 చంద్రదర్శనము.
24 మాసమహాలక్ష్మీకలశస్్థపనము, న్గచత్రీ్థ.  
25 న్గపంచమీ. కలికిజయంతీ.
27 శ్రీసత్వరతీర్థ పు.(సంతేబిదనూరు).
28 దురాగాషటిమీ. మంగళాగౌరీ వ్రతము.
30 సరేవిష్మేకాదశీ (పుత్రదా) దధివ్రతారంభము,

31 హర్వ్సరము సూరో్దయముకననా పూరవిము 06:00వరకు,  
విష్ణిుః పవిత్రారోపణము, వరమహాలక్ష్మీవ్రతము.

01 ప్రదోషము.

03 విష్ణిపంచకము, హయగ్రీవజయంతీ, నూలహుణ్ణివి రక్షాబంధనము, 
అన్విధ్నము, యజురేవిదుల నత్-నూతన ఉపాకర్మము.

04 ఇష్టి. విష్ణిపంచకము లేదు. ఋగ్విదుల నత్-నూతన ఉపాకర్మము, 
మంగళగౌరీవ్రతము.

17 {™èþÄñý*§æþÖ 10:24

ç³#çÙÅ 05:38
06:11

ÐèþÅ¡´ë™èþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:51 14

26 çÙïÙx 11:52

çßýÝë¢ 15:39
06:06

íÜ§æþ® , ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:02 7

2 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 20:38

ç³NÆ>ÓÚëÉé 07:23
06:08

ÑçÙP…¿æý , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:59 14

9 çÙïÙx 03:52

ÆóÿÐèþ¡ 17:47
06:09

«§æþ–† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:56 6

16 §éÓ§æþÖ 10:52

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 05:49
06:11

Ðèþ{f,íÜ¨® , ™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:51 11,12. 
13

18 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 09:30

BÔóýÏÚë 05:08
06:11

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ÔèýMæü$° {Ô>.†
06:50 30

27 çÜç³¢Ò$ 09:23

_{™é 13:58
06:06

Ýë«§æþÅ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:01 8

3 ´ûÇ~Ðèþ* 20:21

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 07:31
06:08

{ï³† , ¿æý{§é {Ô>.†
06:59 15

10 çÜç³¢Ò$ 05:56

AÕÓ± 20:26
06:10

Ôèý*Ë , ¿æý{§é {Ô>.†
06:55 7

19 AÐèþ*ÐéÝëÅ 08:10

Ðèþ$çœ* 04:09
06:12

ç³Ççœ$ , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:50 1

28 AçÙtÒ$ 
¯èþÐèþÒ$

06:56 
04:10

ÝëÓ¡ 12:20
06:06

Ôèý$¿æý , ºÐèþ {Ô>.†
07:01 9

21 {ç³†ç³™Œþ 21:41

ç³#çÙÅ 21:36
06:04

Ðèþ{f , Mìü…çÜ$¢çœ$² {Ô>.†
07:03 1

4 {ç³†ç³™Œþ 20:29

{ÔèýÐèþ×ê 08:07
06:08 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ, 

Ýû¿êVæüÅ , »êËÐèþ
{Ô>.†

06:58 1

11 AçÙtÒ$
Mæü–Úë~çÙtÒ$

06:10

¿æýÆæÿ×îý 22:57
06:10

Væü…yæþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:54 0

29 §æþÔèýÒ$ 02:17

ÑÔ>Rê 10:48
06:06

Ôèý$MæüÏ, ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:01 10

22 ¨Ó¡Äæý* 20:19

BÔóýÏÚë 21:01
06:04

íÜ¨® , »êËÐèþ {Ô>.†
07:03 2

5 ¨Ó¡Äæý* 21:12

«§æþ°Úëx 09:14
06:08

ÔZ¿æý¯èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:58 2

12 AçÙtÒ$ 07:41

Mæü–†¢M> 01:14
06:10

Ðèþ–¨®, MúËÐèþ {Ô>.†
06:54 8,9

24 ^èþ™èþ$È¦ 16:31

ç³N.¸ëË$Y×îý 18:45
06:05

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ¿æý{§é {Ô>.†
07:02 4

30 HM>§æþÖ 00:20

A¯èþ$Æ>«§é 09:29
06:07

{ºçßýÃ, Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
07:00 0

23 ™èþ–¡Äæý* 18:33

Ðèþ$çœ* 20:00
06:05

ÐèþÅ¡´ë™èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
07:02 3

6 ™èþ–¡Äæý* 22:20

Ôèý™èþÀÚë 10:50
06:09

A†Væü…yæþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:57 3

13 ¯èþÐèþÒ$ 09:09

Æøíßý×îý 03:05
06:10

{«§æþ$Ðèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:53 10

7 ^èþ™èþ$È¦ 23:57

ç³N.¿ê{§æþç³§é 12:51
06:09

çÜ$MæüÆ>Ã , ºÐèþ {Ô>.†
06:57 4

14 §æþÔèýÒ$ 10:14

Ðèþ$–VæüÕÆ> 04:33
06:11

ÐéÅçœ*™èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:53 0

05 శ్రీరాఘవేంద్రస్విముల పు. (మంత్రాలయము), అశూన్శయనవ్రతము, 
చంద్రోదయ రాత్రి 08:25. 

11 శ్రీకృష్ణిషణిమీ, చంద్రోదయము రాత్రి 12:01. కాల్షటిమీ, మంగళాగౌరీవ్రతము.
12 పారణము ఉదయము 07:41 తరువ్త.
15 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (అజా).
16 ప్రదోషము. 

17 శ్రీసత్ధర్మతీర్థ పు. (హొళెహొనునారు) సంహసంక్రమణము- 
విష్ణిపదపరవిపుణ్కాలము ఉదయము 10:00 వరకు. మాసశివరాత్రి. 

18 మంగళగౌర్వ్రతము, అన్విధ్నము. 
19 దర్శ, బెనకన అమావ్స్్, విష్ణిపంచకము, కుశగ్రహణము, ఇష్టి.

శాకవ్రత సమర్పణము -
వ్స్దేవ నమస్్తభ్ం 
ఆష్ఢే మతకిృతేన చ ।
శాకవ్రతేన దేవేశ 
ప్రసనోనా భవ మాధవ ॥ 

దధివ్రతసంకల్పము -
సంకర్షణారవిందాక్ష 
కర్షే్ఽహం దధివ్రతం 
దివితీయే మాస దేవేశ 
నర్విఘనాం కురు మే ప్రభో ॥ 

21 శుభ
22 అశుభ
23 మ. 12:02 

నం. మధ్మ
24 సం. 4:04 

నం. ఉత్తమ
25 ఉత్తమ
26 ఉత్తమ
27 అశుభ
28 ప్రా. 9:44 ప. 

శుభ
29 ప్రా. 8:35 

నం. ఉత్తమ
30 అశుభ
31 అశుభ
1 అశుభ
2 ఉత్తమ

3 ప్రా. 9:34 
నం. శుభ

4 శుభ
5 శుభ
6 11:38 నం. 

అశుభ
7 మ. 1:37 

నం. ఉత్తమ
8 ఉత్తమ
9 అశుభ
10 అశుభ
11 మధ్మ
12 అశుభ
13 ఉత్తమ
14 మ. 1:59 

నం. శుభ
15 అశుభ
16 శుభ
17 అశుభ
18 అశుభ
19 అశుభ

శ్రావణశుదధి దావిదశీ 
పవిత్రసమర్పణమంత్రము
దేవ దేవ నమస్్తభ్ం 
పవిత్రం పూతముత్తమం ।
గృహీతావి వ్ర్్షకీం పూజాం 
భగవన్ పర్పూరయ ॥ 
పవిత్రం మే కురుష్విద్ 
యన్మయా దుషకిృతం కృతం ।
శుదోధి భవ్మ్హం దేవ 
తవిత్ర్ప్రస్దాత్ స్రేశవిర ॥ 
పై మంత్రముతో పవిత్రమును 
భగవంత్నకి సపర్్పంచి 
తరువ్త క్ంది మంత్రముతో 
సవియం ధ్రణచేయవలెను
పవిత్ర ధ్రణమంత్రము
పవిత్రం వైషణివం తేజుః 
సరవివిఘనానవ్రణం । 
పూజాష్డుగాణ్సధ్ర్థం 
మమాంగ్ ధ్రయామ్హం ॥ 



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

18

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

అగస్ట్ / సెపట్ెంబర్ 2020 శ్రీ గజాననశ్రీ గదాధర - గయా

22 ^èþ™èþ$È¦ 23:53

çßýÝë¢ 23:50
06:12

Ýë«§æþÅ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:48 4

29 HM>§æþÖ 09:35

ç³NÆ>ÓÚëÉé 15:10
06:13 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

¿æý{§é
{Ô>.†

06:42 0

5 ™èþ–¡Äæý* 13:53

ÆóÿÐèþ¡ 00:53
06:14

Væü…yæþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:37 0

12 §æþÔèýÒ$ 23:19

B[Æ>ª 12:45
06:15

ÐèþÅ¡´ë™èþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:31 10

23 ç³…^èþÒ$ 21:24

_{™é 22:09
06:12

Ôèý$¿æý , ºÐèþ {Ô>.†
06:47 5

30 §éÓ§æþÖ 08:46

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 15:09
06:13

Ýû¿êVæüÅ , »êËÐèþ
{Ô>.†

06:42 11,12, 
13

6 ^èþ™èþ$È¦ 15:56

AÕÓ± 03:32
06:14

Ðèþ–¨®, »êËÐèþ {Ô>.†
06:36 4

13 HM>§æþÖ 22:51

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 13:13
06:15

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:31 0

24 çÙïÙx 18:56

ÝëÓ¡ 20:28
06:12 Ôèý$MæüÏ , {ºçßýÃ, 

MúËÐèþ
{Ô>.†

06:46 6

31 {™èþÄñý*§æþÖ 08:25

{ÔèýÐèþ×ê 15:37
06:13

ÔZ¿æý¯èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:41 14

7 ç³…^èþÒ$ 17:59

¿æýÆæÿ×îý 06:08
06:14

{«§æþ$Ðèþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:35 5

14 §éÓ§æþÖ 22:00

ç³#çÙÅ 13:14
06:15

ç³Ççœ$ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:30 11, 12

15 {™èþÄñý*§æþÖ 20:37

BÔóýÏÚë 12:47
06:15 ÕÐèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:29 13

25 çÜç³¢Ò$ 16:36

ÑÔ>Rê 18:55
06:13

I…{§æþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:45 7

1 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 08:37

«§æþ°Úëx 16:39
06:14

A†Væü…yæþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:40 15

8 çÙïÙx 19:52

Mæü–†¢M> 06:14
06:14

ÐéÅçœ*™èþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:35 6

26 AçÙtÒ$ 14:24

A¯èþ$Æ>«§é 17:31
06:13

ÐðþO«§æþ–† , ºÐèþ {Ô>.†
06:45 8,9

2 ´ûÇ~Ðèþ*
Ñ.ç³…^èþMæü §óþÔèý¿ôý§æþ

09:17

Ôèý™èþÀÚë 18:06
06:14

çÜ$MæüÆ>Ã , ºÐèþ {Ô>.†
06:39 1

9 çÜç³¢Ò$ 21:25

Mæü–†¢M> 08:21
06:15

çßýÆæÿÛ×ý , ¿æý{§é {Ô>.†
06:34 7

17 AÐèþ*ÐéÝëÅ 16:57

ç³N.¸ëË$Y×îý 10:49
06:15

Ôèý$¿æý , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:27 30

27 ¯èþÐèþÒ$ 12:28

gôýÅÚëx 16:24
06:13

ÑçÙP…¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:44 10

20 {ç³†ç³™Œþ
¨Ó¡Äæý*

06:28 
04:12

ç³N.¸ëË$Y×îý 02:57
06:12

ÕÐèþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:49 2

28 §æþÔèýÒ$ 10:50

Ðèþ$*Ë… 15:34
06:13

{ï³† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:43 0

21 ™èþ–¡Äæý* 02:16

E.¸ëË$Y×îý 01:26
06:12

íÜ§æþ® , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:48 3

3 {ç³†ç³™Œþ 10:27

ç³N.¿ê{§æþç³§é 20:03
06:14

«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
06:39 2

10 AçÙtÒ$ 22:35

Æøíßý×îý 10:17
06:15

Ðèþ{f , »êËÐèþ {Ô>.†
06:33 8

4 ¨Ó¡Äæý* 12:00

E.¿ê{§æþç³§é 22:19
06:14

Ôèý*Ë , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:38 3

11 ¯èþÐèþÒ$ 23:10

Ðèþ$–VæüÕÆ> 11:45
06:15

íÜ¨® , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:32 9

దధివ్రత సమర్పణము -
సంకర్షణ నమస్్తభ్ం 
శ్రావణ మతకిృతేన చ ।
దధివ్రతేన దేవేశ 
త్ష్టి భవ జన్ర్దన ॥ 

క్షీరవ్రత సంకల్పము -
ప్రదు్మనా తవ త్షటి్యర్థం 
ప్రోషఠాపదా్ం తృతీయకే 
నర్విఘనాం కురు దేవేశ 
కర్షే్ఽహం పయోవ్రతం ॥ 

దారమును కట్టికునే మంత్రము
సప్తస్మోపగీతాం తావిం 
చరాచర జగదధిరే ।
సూత్రగ్రంథిస్థతాం కంఠే 
ధ్రయామి స్థరా భవ ॥ 

ఘాతచత్ర్దశీ శ్రాదధిము
ఈ శ్రాదధిమును అపఘాతాదులచే 
మృత్లైనవ్ర్న ఉదే్దశించి 
చేయవలెను. దీనన ఏకోది్దషటి 
విధ్నముతోనే (ఒకకి 
పిండమునుంచుట) చేయవలెను. 

20 ప్రోషఠాపదీప్రారంభము, చంద్రదర్శనము, 
బలరామజయంతీ, ధనవింతర్జయంతీ.

21 వరాహజయంతీ, సవిరణిగౌరీవ్రతము, 
తాపసమన్విది. 

22 గణశచత్రీ్థ, స్మవేదుల నత్-నూతన 
ఉపాకర్మము.

23 ఋషీపంచమీవ్రతము, వ్రతగ్రహణము, 
ఉదా్పనము చేయవచుచాను.

24 సూర్షషీఠా- ప్రాతుఃస్నానముతో అశవిమేధఫలము.
26 జ్్ష్ఠాదేవ ఆవ్హనము.

27 జ్్ష్ఠాగౌరీపూజా, శ్రీజగన్నాథదాస పు. 
(మానవ).

28 జ్్ష్ఠాదేవవిసర్జనము దోరబంధనము 
మాసమహాలక్ష్మీ కలశవిసర్జనము

29 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (పర్వర్్తనీ), క్షీరవ్రతారంభము 
శ్రీసతే్షటితీర్థ పు.(ఆతకూర),

30 వ్మనజయంతీ, ప్రసననావేంకటదాస్ల పు. 
(బదామీ)

31 విష్ణిపంచకము

01 అనంతవ్రతము, ప్రోషఠాపదీశ్రాదధిము, 
అన్విధ్నము, 

02
ఇష్టి. దేశభేదేన విష్ణిపంచకము నరణియ పేజి 4 
చూడుము. అనంతపౌర్ణిమా యాదవ్ర్ పు, 
ఉమామహశవిరవ్రతము, మహాలయారంభము, 

03 అశూన్శయనవ్రతము చంద్రోదయము 07:38.
04 శ్రీనవ్సతీర్థ పు.(హొన్నాళ్).
05 బృహద్గారీవ్రతము.
07 మహాభరణీశ్రాదధిము.

09 పూరేవిదు్శ్రాదధిము.
10 మధ్్షటిమీశ్రాదధిము, అషటికాశ్రాదధిము,
11 అవిధవ్నవమీశ్రాదధిము, అనవిషటికాశ్రాదధిము.
13 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (ఇందిరా). 

14 హర్వ్సరము సూరో్దయముకననా పూరవిము 
04:38 వరకు. సన్నా్యస్ల మహాలయము,

15 ప్రదోషము, కలియుగాది, మాసశివరాత్రి.
16 ఘాతచత్ర్దశీశ్రాదధిము.

17

దర్శము, సరవిపితృఅమావ్స్్ శ్రాదధిము, 
అన్విధ్నము. శ్రీమాధవతీర్థ పు. (మణ్ణిర), 
విష్ణిపంచకము, కన్్సంక్రమణము- 
షడశీత్పరవిపుణ్కాలము ఉదయము 10:15 
తరువ్త, 

16 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 18:58

Ðèþ$çœ* 11:58
06:15

íÜ§æþ®,Ýë«§æþÅ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:28 14

20 అశుభ
21 ఉత్తమ
22 అశుభ
23 శుభ

24 మ. 3:25 ప. 
శుభ

25 అశుభ
26 అశుభ
27 మ. 12:42 

నం. మధ్మ
28 మ. 12:42 

ప. మధ్మ
29 మ. 1:07 

నం. ఉత్తమ
30 ఉత్తమ
31 శుభ
1 ప్రా. 9:42 ప. 

శుభ
2 మధ్మ

3 అశుభ
4 ఉత్తమ
5 సం. 4:42 

నం. శుభ
6 శుభ
7 మధ్మ
8 అశుభ
9 మ. 1:04 

నం. ఉత్తమ
10 ఉత్తమ
11 మ. 3:21 ప. 

శుభ
12 అశుభ
13 శుభ
14 మ. 3:47 ప. 

శుభ
15 అశుభ
16 వర్జ్య
17 వర్జ్య

చత్రీధిచంద్రదర్శన్పవ్ద 
పర్హారమంత్రము -

సంహుః ప్రస్నమవధీత్ 
సంహో జాంబవతా హతుః । 
స్కుమారక మా రోదీుః
తవ హ్షుః స్మంతకుః ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÐèþÆ>Ûº$$™èþ$ ¿ê{§æþç³§æþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }º$¨®çßý–ïÙMóüÔèý



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

19

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

12 §æþÔèýÒ$ 11:05

BÔóýÏÚë 20:37
06:19

Ýë«§æþÅ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:08 0

సెపట్ెంబర్ / అక్ట్ బర్ 2020 గీతోపదేశమువిశవిరూపము

19 ¨Ó¡Äæý* 12:25

çßýÝë¢,_{™é 07:52 
06:10

06:16
{ºçßýÃ, MúËÐèþ {Ô>.†

06:26 3

26 §æþÔèýÒ$ 21:23

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 22:41
06:17

A†Væü…yæþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:20 10

25 ¯èþÐèþÒ$ 22:12

ç³NÆ>ÓÚëÉé 22:48
06:16

ÔZ¿æý¯èþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:21 9

3 ¨Ó¡Äæý* 04:48

ÆóÿÐèþ¡ 07:57
06:18

ÐéÅçœ*™èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:14 2

10 AçÙtÒ$ 12:18

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 20:52
06:19

ÕÐèþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:09 9

18
అధికమాస్రంభము 
ఒకమాసమువరకు 
అపూపదానము చేయాలి. 
ఇష్టి, చంద్రదర్శనము.

27
సరేవిష్ం ఏకాదశీ (పది్మనీ) 
విష్ణిపంచకము, గజగౌరీ 
ఆవ్హనము మ.03:18 
తరువ్త

01 విష్ణిపంచకము. అన్విధ్నము
02 ఇష్టి.

03 అశూన్శయనవ్రతము 
చంద్రోదయము 07:22.

11 పుష్్రకియోగము.
13 సరేవిష్మేకాదశీ (పరమా)
14 అల్పదావిదశీ 08:12 వరకు.

16 దర్శ, విష్ణిపంచకము, 
అన్విధ్నము.

20 ™èþ–¡Äæý* 09:59

ÝëÓ¡ 04:31
06:16

I…{§æþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:25 4

13 HM>§æþÖ 09:49

Ðèþ$çœ* 19:53
06:19

Ôèý$¿æý , »êËÐèþ {Ô>.†
06:07 0

27 HM>§æþÖ 21:07

{ÔèýÐèþ×ê 23:07
06:17

çÜ$MæüÆ>Ã , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:19 0

4 ™èþ–¡Äæý* 06:18

AÕÓ± 10:34
06:18

çßýÆæÿÛ×ý , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:14 3

21 ^èþ™èþ$È¦ 
ç³…^èþÒ$

07:33 
05:11

ÑÔ>Rê 02:54
06:16

ÐðþO«§æþ–† , ¿æý{§é {Ô>.†
06:24 5

14 §éÓ§æþÖ 
{™èþÄñý*§æþÖ

08:12 
06:15

ç³N.¸ëË$Y×îý 18:46
06:20

Ôèý$MæüÏ, ™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:06 11,12. 
13

28 §éÓ§æþÖ 21:15

«§æþ°Úëx 23:56
06:17

«§æþ–† , ºÐèþ {Ô>.†
06:18 11,12

5 ™èþ–¡Äæý* 06:54

¿æýÆæÿ×îý 13:09
06:18

Ðèþ{f , ¿æý{§é {Ô>.†
06:13 4

6 ^èþ™èþ$È¦ 08:47

Mæü–†¢M> 15:30
06:18

íÜ¨® , »êËÐèþ {Ô>.†
06:12 5

11 ¯èþÐèþÒ$ 11:57

ç³#çÙÅ 21:01
06:19

íÜ§æþ® , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:08 10

22 çÙïÙx 02:56

A¯èþ$Æ>«§é 01:25
06:16

ÑçÙP…¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:23 6

15 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 04:04

E.¸ëË$Y×îý 17:26
06:20

{ºçßýÃ, ¿æý{§é {Ô>.†
06:06 14

29 {™èþÄñý*§æþÖ 22:01

Ôèý™èþÀÚë 01:21
06:17

Ôèý*Ë , MúËÐèþ {Ô>.†
06:17 13

16 AÐèþ*ÐéÝëÅ 01:46

çßýÝë¢ 15:53
06:20 I…{§æþ , ÐðþO«§æþ–† , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

06:05 30

23 çÜç³¢Ò$ 01:02

gôýÅÚëx 00:14
06:16 {ï³†,BÄæý$$ÚëÃ Œ̄þ, 

VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:22 7

30 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 23:09

ç³N.¿ê{§æþç³§é 03:08
06:17

Væü…yæþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:17 14

7 ç³…^èþÒ$ 10:22

Æøíßý×îý 17:34
06:18

ÐèþÅ¡´ë™èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:11 6

18 {ç³†ç³™Œþ 14:46

E.¸ëË$Y×îý 09:27
06:16

Ôèý$MæüÏ, ºÐèþ {Ô>.†
06:26 1,2

24 AçÙtÒ$ 23:23

Ðèþ$*Ë… 23:18
06:16

Ýû¿êVæüÅ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:21 8

1 ´ûÇ~Ðèþ* 00:43

E.¿ê{§æþç³§é 05:19
06:17

Ðèþ–¨®, ¿æý{§é {Ô>.†
06:16 15

8 çÙïÙx 11:30

Ðèþ$–VæüÕÆ> 19:08
06:18

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:10 7

2 {ç³†ç³™Œþ 02:41

ÆóÿÐèþ¡ 06:17
06:17

{«§æþ$Ðèþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:15 1

9 çÜç³¢Ò$ 12:11

B[Æ>ª 20:18
06:19

ç³Ççœ$ , ºÐèþ {Ô>.†
06:10 8

18 శుభ
19 అశుభ

20 మ. 11:46 
ప. శుభ

21 అశుభ
22 శుభ
23 అశుభ
24 మధ్మ
25 అశుభ
26 ఉత్తమ
27 అశుభ
28 శుభ
29 శుభ
30 అశుభ

1 మ. 1:32 
నం. ఉత్తమ

2 ఉత్తమ

3 అశుభ

4 11:52 ప. 
శుభ

5 అశుభ
6 అశుభ
7 అశుభ

8 సం. 4:34 
ప. శుభ

9 అశుభ
10 శుభ
11 శుభ
12 అశుభ
13 మధ్మ
14 అశుభ
15 వర్జ్య
16 వర్జ్య

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÔèýÆæÿ§Šþº$$™èþ$ A«¨MæüBÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }B¯èþ…§éç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$

A«¨MæüÐèþ*çÜ°Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$Ë$
E´ùçÙ×ýÐèþ$$, HMæü¿æý$Mæü¢Ðèþ$$, ¯èþMæü¢¿Zf¯èþÐèþ$$, 
«§éÆæÿ×ý´ëÆæÿ×ýÐèþ$$, AÄæý*_™èþÐèþ$$, Ë„æüÐèþ™èþ$¢Ë$, 
Ë„æü¯èþÐèþ$ÝëPÆæÿÐèþ$$, Ë„æüç³#ÚëµÆæÿa¯èþÐèþ$$, 
Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÑçÙ$~{ï³†MæüÆæÿÐèþ$$ÌñýO¯èþ {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ 
D Ðèþ*çÜÐèþ$…§æþ$ B^èþÇ…_¯èþ ÑÔóýçÙçœËÐèþ$$ 
Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
¿êVæüÐèþ™èþ{ÔèýÐèþ×ýÐèþ$$& A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$…§æþ$ 
¿êVæüÐèþ™èþ {ÔèýÐèþ×ê°Mìü ÑÕçÙtÐðþ$O¯èþ çœËÐèþ$$ 
EMæü¢Ððþ$O¯èþ¨. ¿êVæüÐèþ™èþ{Væü…£æþÐèþ$$¯èþ$ §é¯èþ… 
^óþÄæý$yæþ… ÐèþË¯èþ çÜçßý{çÜMæü¯éÅ§é¯èþÐèþ$$, 
™èþ$Ìê§é¯èþÐèþ$$, ¿æý*§é¯èþÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ 
Ôèý™éÔèýÓÐóþ$«§æþÐèþ$$Ë çœËÐèþ$$ çÜ…
{´ëç³¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
¯èþMæü¢¿Zf¯èþÐèþ$$& ç³VæüË$ Eç³ÐéçÜÐèþ$$™ø 
¿êVæüÐèþ™èþÐèþ$$¯èþ$ {ÔèýÐèþ×ýÐèþ$$ ^óþíÜ Æ>{† ¿Zf¯èþÐèþ$$ 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. D {Ðèþ™èþÐèþ$$¯é^èþÇ…^èþ$ÐéÆæÿ$ 
Ñ$¯èþ$Ðèþ$$¯èþ$ Ñ$¯èþ$Ðèþ$$™ø °ÇÃ™èþÐðþ$O¯èþ 

¿æý„æü ÅÐèþ$$Ë¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^èþMæü*yæþ§æþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ 
çÜ…ç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 33 A£æþÐé Äæý$£éÔèýMìü¢ 
{»êçßýÃ×ý¿Zf¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÆÿ$$…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
HMæü¿æý$Mæü¢Ðèþ$$& Ðèþ$«§éÅçßý²Ðèþ$$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¿Zf¯èþ… 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøk ¿Zf¯èþ… ÐèþÆæÿMæü$ 
±âæýå¯èþ$ Mæü*yé ïÜÓMæüÇ…^èþMæü*yæþ§æþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ 
çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 33 A£æþÐé Äæý$£éÔèýMìü¢ 
{»êçßýÃ×ý$Ë ¿Zf¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÆÿ$$…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
E´ùçÙ×ýÐèþ$$& JMæüÐèþ*çÜÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ ´ëË$&ç³…
yæþ$Ï Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ç³§éÆæÿ¦Ðèþ$$Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ïÜÓMæüÇ…
^èþÐèþÌñý¯èþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ç³…
yæþ$Ï, ´ëË$, ¯ðþÆÿ$$Å Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ç³§éÆæÿ¦Ðèþ$$Ë¯èþ$ 
{»êçßýÃ×ý$ËMæü$ §é¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Ðèþ˜¯èþ{Ðèþ™èþÐèþ$$& JMæüP Ðèþ*çÜÐèþ$$ H {ç³çÜ…
VæüÐèþ$$ÌZ¯èþ* Ðèþ*rÌêyæþMæü*yæþ§æþ$. Mæü±çÜÐèþ$$ 
¿Zf¯èþÐèþ$$ ^óþõÜrç³šyðþO¯é  Ðèþ*rÌêyæþMæü*yæþ§æþ$. 
{Ðèþ™èþÐèþ$$ çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ 
Væü…r¯èþ$ §é¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. (¿æýVæüÐèþ…

™èþ$°, §óþÐèþ™èþË, Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë Ýù¢{™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ 
ç³v…^èþyæþÐèþ$$, ç³#Ææÿ…§æþÆ>¨§éçÜ ÐèþÆóÿ×ý$ÅË$ 
ÑÆæÿ_…_¯èþ ç³§æþç³§æþÅÐèþ$$Ë¯èþ$ ´ëyæþ$MøÐèþyæþÐèþ$$ 
Ðèþ˜¯èþ{Ðèþ™é°Mìü ¿æý…Væü… MæüÍW…^èþ§æþ$. 
Ñ§éÓ…çÜ$Ë §éÓÆ> D {Ðèþ™èþÑÔóýçÙÐèþ$$Ë¯èþ$ 
™ðþË$çÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$.
A«§æþ@ÔèýÄæý$¯èþÐèþ$$& JMæü Ðèþ*çÜÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ ç³Ææÿ$ç³#& 
Ðèþ$…^èþÐèþ$$ ò³O¯èþ ç³yæþ$MøMæü*yæþ§æþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ 
çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÔèýÄæý*Å§é¯èþÐèþ$$¯èþ$ 
Äæý$£éÔèýMìü¢ §é¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
AËÐèþ×ý{Ðèþ™èþÐèþ$$& JMæü Ðèþ*çÜÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ Eç³š 
Ìôý° ¿Zf¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ 
çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ̄ é¯éÆæÿçÜç³§éÆæÿ¦Ðèþ$$Ë¯èþ$ 
§é¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
¯èþQ&MóüÔèý{Ðèþ™èþÐèþ$$& JMæü Ðèþ*çÜÐèþ$$ ÐèþÆæÿMæü$ 
¯èþQ&MóüÔèýÐèþ$$Ë¯èþ$ Mæü™èþ¢Ç…^èþMæü*yæþ§æþ$. {Ðèþ™èþÐèþ$$ 
çÜÐèþ*ç³¢Ððþ$O¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ A§æþªÐèþ$$¯èþ$ 
§é¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

Ñ.çÜ*. D {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë°²sìýMîü ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$ 
çœËÐèþ$$Ë$ ð̂þç³µºyìþ è̄þÑ. M>± A«̈ Mæü 
Ðèþ*çÜÐèþ$…§æþ$ D {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë è̄þ$ 
°ÚëPÐèþ$Ðèþ$$V>,  }çßýÇ {ï³†° E§óþªÕ…_ 
B è̂þÇ… è̂þÐèþÌñý è̄þ$. Aç³šyæþ$ D 
{Ðèþ™èþÐèþ$$Ë™ø ´ëç³Ðèþ$$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. 
A…™èþMæüÆæÿ×ýÐèþ$$ ç³ÇÔèý$§æþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. 
™èþ™ø¢Óç³§óþÔèýMæü$ÌñýŌ èþ E™èþ¢Ðèþ$ Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë$ 
ËÀÝë¢Ææÿ$. ÐéÇ {ç³Ýë§æþÐèþ$$ §éÓÆ> 
™èþ™èþ¢Ógêq̄ èþÐèþ$$ {´ëí³¢çÜ$¢…¨. Ñ§éÓ…çÜ$Ë 
§éÓÆ> D {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë 
ÑÔóýçÙÑ«§é¯èþÐèþ$$Ë¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö° 
B^èþÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.

A«¨MæüÐèþ*çÜMæüÆæÿ¢ÐèþÅÐèþ$$Ë$&
E´ùçÙ×ýÐèþ$$, HMæü¿æý$Mæü¢Ðèþ$$, «§éÆæÿ×ý 

´ëÆæÿ×ýÐèþ$$, AÄæý*_™èþÐèþ$$, Ë„æü 
Ðèþ™èþ$¢Ë$, Ë„æü©ç³Ðèþ$$, Ë„æü è̄þÐèþ$ÝëPÆæÿÐèþ$$, 
Ë„æüç³#ÚëµÆæÿa¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÑçÙ$~{ï³† 
MæüÆæÿÐèþ$$ÌñýO¯èþ {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ D 
A«¨MæüÐèþ*çÜ Ðèþ$$ÌZ B^èþÇ…_¯èþ 
ÑÔóýçÙçœËÐèþ$$. 

33. Aç³Nç³Ðèþ$$Ë$, ç³…yæþ$Ï, Ððþ…
yìþç³§éÆæÿ¦Ðèþ$$Ë$, çÜÓÆæÿ~-ç³§éÆæÿ¦Ðèþ$$Ë$ 
Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ §é¯èþÐèþ$$Ë¯èþ$, {»êçßýÃ×ý 
çÜ$ÐéíÜ± ¿Zgü¯èþÐèþ$$, Ðèþ…Ôèý´ë{™èþ 
§é¯èþÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÐésìý° ¿æýMìü¢ç³NÆæÿÓMæü 
Ðèþ$$V>, °ÚëPÐèþ$Ðèþ$$V> ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
§é¯èþÑ«¨ §é¯èþ çÜ…MæüËµÐèþ$$ËMæü$ ¯éËYÐèþ 
õ³h ^èþ*yæþ…yìþ.
»êW×ý§é¯èþ & Ðèþ$$™ðþ•¢§æþ$ÐèþË$ 33 
ÐéÄæý$¯èþ§é¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. D 
§é¯èþÐèþ$$™ø Ðèþ…Ô>ÀÐèþ–¨®, ©Ææÿƒ ÝûÐèþ$…
VæüËÅÐèþ$$ Ðèþ$$¯èþ²Væü$ çœËÐèþ$$Ë$ Ë…À…
^èþ$¯èþ$. C§óþ Ñ«§æþÐèþ$$V> ¿êVæüÐèþ™é¨  
{Væü…£æþÐèþ$$Ë §é¯èþÐèþ$$, {ç³†Ðèþ* 
§é¯èþÐèþ$$, Vø§é¯èþÐèþ$$, †Ë´ë{™èþ 

§é¯èþÐèþ$$, çœ$–™èþ´ë{™èþ §é¯èþÐèþ$$, 
ÐèþçÜˆ§é¯èþÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ™èþÐèþ$Mæü$ 
Ýë«§æþÅÐðþ$O¯èþ §é¯èþÐèþ$$Ë¯èþ$ CÐèþÓÐèþÌñý¯èþ$.
Æ>Ðèþ$ç³†² Ðèþ$à¿êVóü 
ç³#×ýÅÐèþ$*Æóÿ¢ °Æ>Ðèþ$Äôý$ ‘ 
Væü–à×ôýÐèþ*° Ôèý*Æ>µ×ìý 
Ðèþ$Äæý* §æþ™é¢° gê¯èþMìü ‘‘ Ñ.Ðèþ*
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(¯èþ© Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ güÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$Ë…§æþ$ Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþõÜrç³šyæþ$ Ððþ$$§æþr B ¯èþ¨Mìü, A…™èþÆ>ÅÑ$Äñý$O¯èþ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$°Mìü ¿æýMìü¢ç³NÆæÿÓMæüÐèþ$$V> ¯èþÐèþ$çÜPÇ…_ ""Ðèþ$à´ëí³çÙ$xyæþ¯ðþO¯èþ ¯óþ¯èþ$ ±Äæý$…§æþ$ 
Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$$^èþ$¯é²¯èþ$. ¯é ´ëç³Ðèþ$$Ë¯èþ$ ç³ÇçßýÇ…^èþ$Ðèþ$$. Ðèþ$Í¯èþÐðþ$O¯èþ ¯é D ÔèýÈÆæÿÐèþ$$™ø °¯èþ$² çÜµ –Õ…^èþ$^èþ$¯é²¯èþ$. ¯èþ¯èþ$² „æüÑ$…^èþ$Ðèþ$$'' A° {´ëÇ¦…_ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ güÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$¯èþ$ 
{ç³ÐóþÕ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ© {ç³ÐéçßýÐèþ$$¯èþMæü$ AÀÐèþ$$QÐèþ$$V> °Ë$^èþ$° ({ç³ÐéçßýÐèþ$$ Ìôý° ç³#çÙPÇ×ìý Ððþ$$§æþËVæü$ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$…§æþ$ ç³NÆ>ÓÀÐèþ$$Q$ÌñýO) JMæüÝëÇ Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþíÜ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 
ç³NÆ>ÓÀÐèþ$$Q$ÌñýO,  ¨Væü$Ðèþ C_a¯èþ Ýë²¯èþçÜ…MæüËµÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.)

B^èþÐèþ$Å, ´ë{×ê¯éÄæý$Ðèþ$Å, §óþÔèýM>Ìo çÜ…MîüÆæÿ¢Å, HÐèþ…Væü$×ýÑÔóýçÙ×ýÑÕÚëtÄæý*… Ôèý$¿æý†£ú AçÜÃ§æþ$YÆæÿÓ…™èþÆæÿY™èþ&ç³ÆæÿÐèþ$Væü$Æ>Ó¨çÜÐèþ$çÜ¢Væü$ÆæÿÓ…™èþÆæÿY™èþ&çÜÐèþ$çÜ¢¯èþ§æþÅÀÐèþ*° Væü…V>¨§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ& 
çÜÐèþ$çÜ¢™é†¢ÓMæü§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ&¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ´ë{×ê…™èþÆæÿY™èþ °ÆøªçÙ, A¯èþ…™èþMæüÌüëÅ×ýVæü$×ýç³NÆæÿ~, çÜÐèþ$çÜ¢güVæü§æþ$™èþµ†¢íÜ¦†ÌüÄæý$M>Ææÿ×îý¿æý*™èþ&Ðèþ$™èþÞÅMæü*Æ>Ã¨ A¯èþ…™éÐèþ™éÆ>™èþÃMæü &  
ïÜ™éçÜÐóþ$™èþ{ÖÐèþ$*ÌüÆ>Ðèþ$¨WÓgüÄæý$Æ>Ðèþ$Ðóþ§æþÐéÅÝë™èþÃMæü& ¿ñýOïÙÃçÜ™éÅçÜÐóþ$™èþ{ÖMæü–Úë~™èþÃMæü & A°Ææÿ$§é®¨^èþ™èþ$Ææÿ*ÃÆ>¢Å™èþÃMæü & H™èþ¯éÃçÜ°Äæý*Ðèþ$M>À¯èþ² & ¼…ºÐèþ$*Ç¢{õ³Ææÿ×ýÄæý* ¼…ºÐèþ$*Ç¢ 
{ï³™èþÅÆæÿ¦…, ™èþ£é A¯èþ…™é¯èþ…§æþ°§é¯èþ¿æý*™èþçÜÅ, ÔóýÓ™èþ©Óõ³ÔèýÐèþ*Äæý*ç³†ÐéçÜ$§óþÐèþçÜÅ ç³ÆæÿÐèþ${ç³Ýë§æþM>Ææÿ×îý¿æý*™é… A™èþÅÆ>¦… ¿æýMìü¢… °Úëµ§æþÄæý$…† ¿æýVæüÐèþ§æþç³Æø„æü§æþÆæÿØ¯èþ & °¨«§éÅçÜ¯èþ & Ðèþ$¯èþ¯èþ & 
{ÔèýÐèþ×ê©° çÜ…´ë§æþÆÿ$$™èþ$…, çßýÇçÜÆøÓ™èþ¢Ðèþ$™é¢Ó¨güëq¯èþ & °Ç²Ñ$™èþ¢°Ôèýa…^èþÌü¿æýMìü¢ & ÑçÙÄæý$ÐðþOÆ>VæüÅçÜ…´ë{ç³¢Äôý$, AÐèþ*°™èþÓ & A§æþ…À™éÓ¨güëq¯èþÝë«§æþ¯é¯é…, A¿æýÄæý$çÜ™èþ¢ÓçÜ…Ôèý$«§é®Å¨§ðþOÐèþçÜ…
ç³§é… ^èþ AÐéç³¢Äôý$, „æü${§æþ´ë™èþMæü & Eç³´ë™èþMæü & Ðèþ$à´ë™èþM>¯é… °Æ>ÝëÆæÿ¦…, M>Æÿ$$Mæü & Ðé_Mæü & Ðèþ*¯èþíÜMæü & güëq™égüëq™èþ§øçÙ°ºÆæÿá×ý§éÓÆ>, ÔèýÈÆóÿ…{¨Äæý*…™èþ@MæüÆæÿ×ê¯é… çÜ…ÔZ«§æþ¯éÆæÿ¦…, 
çÜ§æþ$YÆæÿ*ç³çÜ†¢íÜ§æþ®ÅÆæÿ¦… & 

{ºàÃ…yæþ»êçßýÅçÜÅ _güjÌüçÜÅ ™èþ§æþ«¨Úëx™èþ$@ Ðèþ$*Ìü¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, A…yé…™èþÆæÿÓÇ¢ VæüÆøÂ§æþMæüçÜÅ ™èþ§æþ«¨Úëx™èþ$@ ÑÆ>yæþÀ¯èþ²ç³§æþÃ¯é¿æýçÜÅ, „îüÆæÿÝëVæüÆæÿÔ>Æÿ$$, ™èþ¯èþÃ«§æþÅÑÆ>güÐèþ*¯èþ ÔóýÓ™èþ©Óç³ç³† 
ÐéçÜ$§óþÐèþçÜÅ, çÜÐèþ$çÜ¢¯èþ§éÅ{ÔèýÄæý$ & ¯èþ§æþ$Å™èþµ†¢M>Ææÿ×îý¿æý*™èþ_¯èþÃÄæý$¯éyæþÅÀ¯èþ²ç³ÆæÿÐèþ$ç³#Ææÿ$çÙçÜÅ, _{§æþ*ç³çÜÅ Væü…V>¯éÐèþ$²@ ¿æýVæüÐèþ™èþ@, ™èþ{™èþ ¿æýVæüÐèþ™èþ@ ÝëM>Û§Šþ Äæý$güqÍ…VæüçÜÅ ÑÚù~@ Ñ{MæüÐèþ$™èþ@ 
ÐéÐèþ$´ë§é…Væü$çÙx & ¯èþRü & °ÇÂ¯èþ² & FÆ>®Ó…yæþ & Mæüsêçßý & ÑÐèþÆóÿ×ý & A…™èþ@{ç³ÑÚët Äæý* »êçßýÅgüÌü«§éÆ> ™èþ^èþaÆæÿ×ý & ç³…MæügêÐèþ¯óþgü¯èþ & AÆæÿ$×ýMìü…güÌZPç³Ææÿ…h™èþ & ASÌügüVæü§æþçœ$ & 
Ðèþ$Ìêç³çßZç³çÜµÆæÿØ¯é AÐèþ$Ìê Ýë„>§Šþ ¿æýVæüÐèþ™èþµ© C™èþÅ¯èþ$ç³Ìü„ìü™èþÐèþ^øÀ@ AÀ«©Äæý$Ðèþ*¯éÄæý*@, ÑçÙ$~´ë§éºjçÜ…¿æý*™éÄæý*@ Væü…V>Äæý*@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ*«§æþÐèþçÜÅ, Vø§éÐèþÆ>Å@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ 
ÒÆæÿ¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, Mæü–çÙ~Ðóþ×êÅ@ gü¯éÆæÿª¯èþçÜÅ, çÜÆæÿçÜÓ™éÅ@ ç³§æþÃ¯é¿æýçÜÅ, M>ÐóþÆ>Å@ Ææÿ…Væü¯é£æþçÜÅ, çÜÆæÿÄæý*Ó@ Æ>Ðèþ$çÜÅ, ™èþ$…Væü¿æý§é{Äæý*@ ÐèþÆ>çßýçÜÅ, Äæý$Ðèþ$$¯éÄæý*@ Mæü–çÙ~çÜÅ, ¯èþÆæÿÃ§éÄæý*@ ÑÚù~@, 
íÜ…«§éÓ@ „îüÆ>¼®Ô>Æÿ$$¯èþ@, ¿æýÐèþ¯éÕ¯éÅ@ ¯èþ–íÜ…çßýçÜÅ, Mæü$Ðèþ$$§æþÓ™éÅ@ {†Ñ{MæüÐèþ$çÜÅ, Ðèþ$…kÌêÄæý*@ çßýÄæý${XÐèþçÜÅ, ÁÐèþ$Ææÿ£éÅ@ {Ö«§æþÆæÿçÜÅ, ™é{Ðèþ$ç³Æ>~Å@ A¯èþ…™èþçÜÅ, Ðèþ$Ìêç³àÆ>Å@ gü¯éÆæÿª¯èþçÜÅ, 
í³¯éMìü¯éÅ@ MóüÔèýÐèþçÜÅ & HÐèþ… AÌüMæü¯èþ…§é & ¯óþ™é{Ðèþ¡ & Mæü$Ðèþ*Ææÿ«§éÆ> & ç³Äæý$íÜÓ± & çÜ$ÐèþÆ>~ & ÐèþÆæÿ§é & «§æþÆæÿÃVæü…V> & Ô>ÌüÃÎ & ™é´ë & »ê×ýVæü…V> & VøÐèþ$¡ & {†Ðóþ×îý & çœÌü$Y & Væü…
V>Äæý$Ðèþ$$¯éçÜÆæÿçÜÓ¡çÜ…VæüÐèþ$ & Væü…V>ÝëVæüÆæÿçÜ…VæüÐèþ$ & °Ðèþ–†¢çÜ…VæüÐèþ$ & çÜÓÆæÿ~Ðèþ$$T & ¯èþ–ç³™èþ$…V> & «§æþ¯èþ$ÚùPsìý & çœ$–™èþ«§éÆ> & ™èþ$…V> & ¿æý{§é & çœ$r{ç³¿ê & Ðèþ$Ìü{ç³¿ê & íÜ…«§æþ$ & 
{ºçßýÃç³#{™èþ & Væü…yæþMîü & Ñ¯èþ™é & Mæüí³Ìê & ïÜ™é & Açœ$¯éÕ± & ÔèýÆ>Ðèþ¡ & M>W×îý C™éÅ¨¯èþ©¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ§æþ™é¢{™óþÄæý*¨Ææÿ*´ë×ê… & 

Ðèþ$«§æþÓçÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ {ÖMæü–çÙ~çÜÅ, ÝëÓÑ$çç³#çÙPÇ×êÅ@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ {Ö¿æý*çÜíßý™èþ A«§ø„æügüçÜÅ {Ö {Ö°ÐéçÜçÜÅ, ^èþ…{§æþç³#çÙPÇ×êÅ@ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÐéÐèþ$¯èþçÜÅ, Ðèþ*¯èþçÜçÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ 
Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯èþçÜÅ, ¼…§æþ$çÜÆøÐèþÆæÿçÜÅ ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Mæüí³ÌüçÜÅ, ç³ÆæÿÔèý$¡Ææÿ¦ & »ê×ý¡Ææÿ¦ & Væü§é¡Ææÿ¦ & «§æþ¯èþ$ïÙ¢Ææÿ¦ & ÐéçÜ$§óþÐèþ¡Ææÿ¦ & §æþ…yæþ¡Ææÿ¦ & çßý…ï³çÜ¦^èþ{Mæü¡Ææÿ¦ & ̄ ðþOÑ$ÚëÆæÿ×ýÅçÜ¦^èþ{Mæü¡Ææÿ¦ & ÑÔ>{…†¡Ææÿ¦ 
& çç³#çÙPÆæÿ¡Ææÿ¦ & ™èþ$…º$Ææÿ$¡Ææÿ¦ & ÐéÐèþ$¯èþ¡Ææÿ¦ & Mæüí³Ìü¡Ææÿ¦ & ç³§æþÃ¡Ææÿ¦ & ^èþ…{§æþ¡Ææÿ¦ & «§æþÐèþÌüVæü…V> & ´ëç³¯éÕ±¡Ææÿ¦ & ¯èþÆæÿíÜ…çßý¡Ææÿ¦& C™éÅ¨ çÜÐèþ$çÜ¢çÜÆøÐèþÆ>×ê… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþMóüÔèýÐé©¯é… &

§óþÐèþRê™é¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ Væü§é«§æþÆæÿçÜÅ, „æü${§éç³V>¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÌüMîü‡¯éÆ>Äæý$×ýçÜÅ, ™èþsêM>¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ÔóýçÙÔ>Äæý$Å^èþ$Å™èþçÜÅ, Ðéï³¯é… ™èþ§æþ…™èþÆæÿY™èþ ^èþ{Mæü´ë×ìýÐèþ$àÑ¿Z@, 
„îüÆæÿÝëVæüÆ>¨çÜç³¢ÝëVæüÆ>×ê…, ™èþ£é ÝëÆæÿ®{†Møsìý¡Æ>¦¯é… ™èþ§æþÀÐèþ*°§óþÐèþ™é¯é…, º$«§æþÐèþÆæÿ$×ê…™èþÆæÿY™èþ ¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ´ë{×ê…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ$™èþÞÅ{†Ñ{MæüÐèþ$¯éÆ>Äæý$×ê¨ Ææÿ*´ë×ê… 
çÜÃÆæÿ×ýç³NÆæÿÓMæü… ™é° ¡Æ>¦° ™èþ§æþÀÐèþ*°§óþÐèþ™éÔèýa ™èþ°²Äæý*Ðèþ$Mæü¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ë×ìý ^èþ AíÜÃ¯Œþ güÌêÔèýÄôý$ (güÌôý) BÐéçßýÆÿ$$õÙÅ. ™èþ™èþ@ ™èþ™èþÞ°²«§é¯øõ³™óþ AíÜÃ¯Œþ güÌêÔèýÄôý$ Ýë²¯èþ… ^èþ MæüÇõÙÅ.

D Ñ«§æþ…V> çÜ…MæüËµÐèþ$$ ^óþíÜ & (ççÜÒ$ç³Ðèþ$$ÌZ {»êçßýÃ×ý$Ë$ E¯èþ²^ø ÐéÇ Bfq¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.) ^èþ™èþ$Ææÿ$ÂkyðþO¯èþ ÐéçÜ$§óþÐèþÆæÿ*í³Äñý$O¯èþ }çßýÇ Ðèþ* ÕÆæÿçÜ$ò³O çÜ°²íßý™èþ$yðþO¯éyæþ° ¿æýMìü¢™ø 
_…†…^èþÐèþÌñý¯èþ$.  A™èþ° ´ëÐèþ¯èþ´ë§æþÐèþ$$Ë™ø {ç³Ðèþíßý…_¯èþ ´ë§æþfËÐèþ$$ Ðèþ$¯èþÌZ {ç³ÐóþÕ…_ Cyé&í³…Væüâê&çÜ$çÙ$Ðèþ*² ¯éyæþ$ËÌZ °…yìþ¯èþ§æþ° ¿êÑ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. D ´ë§æþ¡Ææÿ¦Ðóþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ° 
Ðèþ*Í¯èþÅÐèþ$$¯èþ$, »êçßýÅÐèþ*Í¯èþÅÐèþ$$¯èþ$ ™öËW…^èþ$¯èþ$. Ðèþ$*yæþ$¯èþ²Ææÿ Møsìý ¡Ææÿ¦Ðèþ$$Ë Mæü¯é² ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ© ´ë§æþ¡Ææÿ¦Ðèþ$$ A° _…†…^èþÐèþÌñý¯èþ$. Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

Ýë²¯èþ çÜ…MæüÌüµÐèþ$$

Äñý*¬Ýû çÜÆæÿÓVæü™ø §óþÐèþ@ _™èþÞüÓÆæÿ*´ù °Ææÿ…f¯èþ@ ‘
çÜ HÐèþ {§æþÐèþÆæÿ*õ³×ý Væü…V>…¿Z ¯é{™èþ çÜ…ÔèýÄæý$@ ‘‘ 
¯èþ…¨± ¯èþÍ± ïÜ™é Ðèþ*Ìü¡ ^èþ Ðèþ$Ìêç³à ‘ 
ÑçÙ$~´ë§éºjçÜ…¿æý*™é Væü…V> {†ç³£æþV>Ñ$± ‘‘
¿êXÆæÿ¥ ¿ZVæüÐèþ¡ gêçßý²Ò {†§æþÔóýÔèýÓÈ ‘ 
§éÓ§æþÔðýO™é° ¯éÐèþ*° Äæý${™èþ Äæý${™èþ güÌêÔèýÄôý$ ‘‘
Ýë²¯èþM>Ìôý ç³uóÿ°²™èþÅ… ™èþ{™èþ ™èþ{™èþ ÐèþÝëÐèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘
Væü…V> Væü…Vóü† Äñý* {º*Äæý*§Šþ Äñý*gü¯é¯é… Ôèý™ðþOÆæÿí³ ‘ 
Ðèþ$$^èþÅ™óþ çÜÆæÿÓ´ëõ³¿æýÅ@ ÑçÙ$~ÌZMæü… çÜ Væü^èþe† ‘‘
Væü…V> íÜ…«§æþ$ çÜÆæÿçÜÓ¡ ^èþ Äæý$Ðèþ$$¯é Vø§éÐèþÈ ¯èþÆæÿÃ§é 
Mæü–Úë~ ÁÐèþ$Ææÿ¥ ^èþ çœÌü$Y çÜÆæÿÄæý$* {ÖVæü…yæþMîü VøÐèþ$¡ ‘ 
M>ÐóþÈ Mæüí³Ìê {ç³Äæý*Væü Ñ¯èþ™é ¯óþ™é{Ðèþ¡™éÅ§æþÄñý* 
¯èþ§æþÅ@ {ÖçßýÇ´ë§æþç³…Mæügü¿æýÐé@ Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ ¯ø Ðèþ$…VæüÌüÐŒþ$ ‘‘ 

""{ç³Äæý*Væü@ {ç³Äæý*Væü@ {ç³Äæý*Væü@'' D Ðèþ$…{™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ ç³v…^èþ$^èþ* Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
™èþÆæÿ$Ðé™èþ "Ðèþ$–†¢Móü çßý¯èþ Ðóþ$ ´ëç³… Äæý$¯èþÃÄæý* §æþ$çÙP–™èþ… Mæü–™èþ…' A¯óþ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$™ø 

Ðèþ$–†¢Mæü¯èþ$ Ìôýí³…^èþ$Mæü$° Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþõÜrç³šyæþ$ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$…§æþ$ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ {ç³×ýÐèþÐèþ$$¯èþ$ {ÐéíÜ ""º$$™èþ… ^èþ 

çÜ™èþÅ… ^éÁ§é®™Œþ'' A¯óþ Açœ$Ðèþ$ÆæÿÛ×ýçÜ*Mæü¢Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ÝëÆæÿ$Ï ç³vçÜ*¢ ç³#Ææÿ$çÙçÜ*Mæü¢Ðèþ$$¯èþ$ 
ç³v…_ ¯èþ© ¡Ææÿ¦Ðèþ$$, çÜÆøÐèþÆæÿÐèþ$$ ÝëVæüÆæÿÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜÐèþ$çÜ¢ fÌêÔèýÄæý$Ðèþ$$Ë$ ¿æýVæüÐèþ…™èþ$° 
¯éyìþ§éÓÆ> f°…_¯èþÑ. Ðèþ$ÇÄæý$$ B ¯éyìþ° B{ÔèýÆÿ$$…_¯èþÑ A° _…†…^èþ$^èþ* Ðèþ$¯èþ  
çßý–§æþÄæý*…™èþÆ>ÅÑ$Äñý$O¯èþ ¼…ºÐèþ$*Ç¢ ¯éÆ>Äæý$×ý$°Mìü AÀõÙMæüÐóþ$ D Ýë²¯èþÐèþ$° A¯èþ$çÜ…
«§é¯èþÐèþ$$ ^óþÄæý$$^èþ* Ýë²¯èþÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.   V>Äæý${¡ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðèþ$…{™èþÐèþ$$Ë™ø 
fËÐèþ$$¯èþ$ {´ù„æü×ý… ^óþçÜ$MøÐèþÌñý¯èþ$. 

Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþíÜ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÆæÿƒÅÐèþ$$¯èþ$ çÜÐèþ$Çµ…^èþÐèþÌñý¯èþ$.
AÆæÿƒÅÐèþ$…{™èþÐèþ$$& ̄ èþÐèþ$@ MæüÐèþ$Ìü¯é¿êÄæý$ ¯èþÐèþ$õÜ¢ güÌüÔ>Æÿ$$¯óþ ‘ 
 ¯èþÐèþ$õÜ¢¬çÜ$¢ çßý–ïÙMóüÔèý Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ (ÑçÙ$~Ðèþ#)
 Híßý çÜ*ÆæÿÅ çÜçßýÝë{…ÔZ ™óþgZÆ>Ôóý güVæü™èþµ™óþ ‘ 
 A¯èþ$Mæü…ç³Äæý$ Ðèþ*… ¿æýM>¢Å Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘ (ççÜ*Ææÿ$Åyæþ$)
 {ºçßýÃ§æþ…yæþçÜÐèþ$$§æþ*Â™óþ ç³NÆæÿ~^èþ…{§æþ°¿ê¯èþ¯óþ ‘
 [™ðþOÌZMæüÅÐèþ…¨™óþ Væü…Vóü Væü–à×êÆæÿƒÅ… ¯èþÐðþ*¬çÜ$¢ ™óþ ‘‘  (Væü…V>)

(ÑÔóýçÙÐèþ$$V> BÄæý* (M>Ç¢M>¨) Ðèþ*çÜÐèþ$$ËÌZ ^ðþí³µ¯èþr$Ï AÆæÿƒÅÐèþ$$¯èþ$ çÜÐèþ$Çµ…^èþÐèþÌñý¯èþ$)
AÐèþV>çßý¯èþ Ýë²¯èþÐèþ$$ ^óþõÜrç³šyæþ$ ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ °Äæý$Ðèþ$Ðèþ$$& 
§óþÐèþ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$ & {ºàÃ§æþÄñý* Äôý$ §óþÐé@ ™é¯Œþ §óþÐé¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$. ¿æý*@ §óþÐé¯Œþ ...¿æý$Ðèþ@ 

§óþÐé¯Œþ...çÜÓ@ §óþÐé¯Œþ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ §óþÐé¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
º$$íÙ™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& Mæü–çÙ~§ðþOÓ´ëÄæý$¯é§æþÄñý* Äôý$ º$$çÙÄæý$@ ™é¯Œþ º$$ïÙ¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$. 

¿æý*@ º$$ïÙ¯Œþ.. ¿æý$Ðèþ@ º$$ïÙ¯Œþ...çÜÓ@ º$$ïÙ¯Œþ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ º$$ïÙ¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
í³™èþ–™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& MæüÐèþÅÐéçßý¯é§æþÄñý* Äôý$ í³™èþÆæÿ@ ™é¯Œþ í³™èþ—¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$. ¿æý*@  

í³™èþ—¯Œþ... ¿æý$Ðèþ@ í³™èþ—¯Œþ...çÜÓ@ í³™èþ—¯Œþ...¿æý*Ææÿ$ÂÐèþçÜÓ@ í³™èþ—¯Œþ ™èþÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘
Äæý$Mæü‡™èþÆæÿµ×ýÐèþ$$& Äæý$¯èþÃÄæý* §æþ*íÙ™èþ… ™øÄæý$… Ô>ÈÆæÿÐèþ$ÌüçÜ…¿æýÐé™Œþ ‘ ™èþ§øªçÙç³ÇàÆ>Ææÿ¦… 

Äæý$„>Ã×ý… ™èþÆæÿµÄæý*Ðèþ$ÅçßýÐŒþ$ ‘‘ A° AÆæÿƒÅÐèþ$$Ë¯èþ$ çÜÐèþ$Çµ…_ 
A¯óþ¯èþ Ýë²¯èþMæüÆæÿÃ×ê ¿æýVæüÐé¯Œþ AçÜÃ§æþ$YÆæÿÓ…™èþ ™èþ™é¢ÓÀÐèþ*°§óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ 

{ÖÐèþ$§éÂÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ýÐèþ$$RüÅ {´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ Ðèþ$™èþÞÅ{†Ñ{MæüÐèþ$¯éÆ>Äæý$×ê§æþÅÀ¯èþ² ¼…ºÐèþ$*Ç¢@ 
{Ö¯éÆ>Äæý$×ý@ {ï³Äæý$™éÐŒþ$ {ï³™ø ÐèþÆæÿ§ø ¿æýÐèþ™èþ$ ‘‘

‘‘ {ÖMæü–Úë~Ææÿµ×ýÐèþ$çÜ$¢ ‘‘
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{ÖÆ>çœ$Ðóþ…{§æþVæü$Ææÿ$ÐèþÆæÿÑÆæÿ_™èþÐŒþ$ {´ë™èþçÜÞ…MæüËµVæü§æþÅÐŒþ$
ÌoMìüMæüÐðþO¨Mæü¿ôý§æþÀ¯èþ²ÐèþÆ>~™èþÃMæü«§æþÓ¯éÅ™èþÃM>ÔóýçÙÔèý»êªÆæÿ¦&º$$V>¨çÜÆæÿÓÐóþ§éÆæÿ¦&ÑçÙ$~Ðèþ$…{™éÆæÿ¦&ç³#Ææÿ$çÙçÜ*M>¢Ææÿ¦&V>Äæý${™èþÅÆæÿ¦&ÐéçÜ$§óþÐèþ§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™éÆæÿ¦&ÐéçÜ$§óþÐèþ&-

§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™é…™èþÆæÿY™èþ B§æþÅ AÚët„æüÆ>Ææÿ¦&{ÖÐèþ$¯é²Æ>Äæý$×êÚët„æüÆæÿÐèþ$…{™éÆæÿ¦&(ÐéçÜ$§óþÐèþ§éÓ§æþÔ>„æüÆæÿÐèþ$…{™é…™èþÆæÿY™èþ) A…™èþÅ^èþ™èþ$Ææÿ„æüÆ>Ææÿ¦& ÐéÅçßý–™èþÅÆæÿ¦&Ðèþ*™èþ–M>&       
Ðèþ$…{™éÆæÿ¦&{ç³×ýÐø´ëçÜM>¯éÐŒþ$, ´ë´ëÑ§æþ®&§ðþO™èþÅç³NV>Ñ§æþ®&{ÖÑçÙ$~¿æýM>¢Å§æþÅ¯èþ…™èþVæü$×ýç³Çç³NÆæÿ~, ÆæÿÐèþ*ÐèþÅ†ÇMæü¢&ç³NÆæÿÓ{ç³íÜ§æþ®ÐèþÅ†ÇMæü¢& A¯èþ…™èþÐóþ§æþ{ç³†´ë§æþÅÐèþ$$QÅ™èþÐèþ$, 
A¯èþ…™èþiÐèþ°Äæý*Ðèþ$Mæü, A¯èþ…™èþÆæÿ*ç³¿æýVæüÐèþ™éPÆæÿÅÝë«§æþMæü, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë$, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ$~ {ÖÐèþ$$QÅ{´ë×êÐèþ™éÆæÿ¿æý*™é¯éÐŒþ$, Afq&gêq¯éÇ¦& 
gêq¯èþÄñý*VæüÅ&¿æýVæüÐèþ™èþP–´ë´ë{™èþ¿æý*™èþ&çÜÌZÏMæüMæü–´ëË$&{Ö{ºçßýÃÆæÿ${§é§æþÅÇ¦™èþ¿æýVæüÐèþ§égêq… ÕÆæÿíÜ ç³ÆæÿÐèþ*§æþÆóÿ×ý A¯èþÆæÿƒÅÕÆøÆæÿ™èþ²Ðèþ™Œþ °«§éÄæý$, ™èþ£é AÔóýçÙ§óþÐèþ™é{´ëÆæÿ¦¯é… àÆæÿÐèþ™Œþ 
çßý–¨ °«§éÄæý$, çÜÆæÿÓçÜÓMîüÄæý$çÜfj¯é¯èþ${Væüõßý^èþeÄæý* MæüÆæÿÃ¿æý$Ñ AÐèþ¡Æ>~¯éÐŒþ$, ™èþ£é AÐèþ¡ÆæÿÅ çÜMæüËçÜ^ée{çÜ¢MæüÆæÿ¢—×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§æþ$ÆæÿÃ™èþ¿æý…fM>¯éÐŒþ$, A¯é¨™èþ@ çÜ™èþÞ…{ç³§éÄæý$ç³Ææÿ…
ç³Æ>{´ëç³ˆÖÐèþ$§ðþOÓçÙ~ÐèþíÜ§é®…™èþ{ç³†Úëxç³M>¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ ¿æýVæüÐèþ™èþµÆæÿÐèþ*¯èþ${Væüçßý´ë{™èþ¿æý*™é¯éÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é ¿æýVæüÐèþ§éfqÄæý* ¿æýVæüÐèþ™èþÞ°²«§ú ç³NgêÅ¯éÐŒþ$, ™èþ£é ¿æýVæüÐèþ™é 
§æþ™èþ¢ÐèþÆ>×êÐŒþ$, §éÓ{†…ÔèýËÏ„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, ™èþ£é çÜÐèþ${VæüVæü$Ææÿ$Ë„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, AçÜ…ÔèýÄæý*¯éÐŒþ$, {ç³Ýë§æþÐèþ*{™óþ×ý çÜÓ¿æýM>¢ÔóýçÙçÜ…ÔèýÄæý$^óþe™èþ¢—×êÐŒþ$, {ç³×ýÐé§æþÅÔóýçÙÐðþOçÙ~Ðèþ& 
Ðèþ$…{™ø§é®ÆæÿM>×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é çÜÆæÿÓÐðþOçÙ~ÐèþÐèþ$…{™èþgêç³M>¯éÐŒþ$, çÜ…íÜ§æþ®çÜç³¢MøsìýÐèþ$àÐèþ$…{™é×êÐŒþ$, ¿æýVæüÐèþ† ¿æýMæü¢Å†ÔèýÄôý$¯èþ ¿æýVæüÐèþ§æþ$´ëçÜ¯éÆæÿ¦… õÜÓ^èþeÄæý*  
Væü–ïßý™èþÆæÿ*´ë×êÐŒþ$, ™èþ{™èþ ™èþ{™èþ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü ¿æýVæüÐèþ™èþ@ A¯èþ…™èþÆæÿ*õ³çÙ$ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü Ðóþ§øMæü¢ ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢¿êÆæÿ™øMæü¢, ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢çÜ…{ç³§éÄæý*Væü™èþ&õÜÓ™èþÆæÿÝëÓÀ¯èþ²™èþÄæý*í³ 
AÔóýçÙÔèýMìü¢ÑÔóýÚë¿êÅ… ç³–£æþVŠüÐèþÅÐèþàÆæÿÑçÙÄæý$çÜÆæÿÓÝëÐèþ$Æø¦Åõ³™èþ& °ÆæÿÐèþ«¨M>¯èþ…™é¯èþÐèþ§æþÅMæüÌêÅ×ýVæü$×ýç³Çç³NÆæÿ~&A¯èþ…™èþVæü$×Zç³çÜ…çßýÆæÿ¢—×êÐŒþ$, ™èþ£é Ðóþ§øMæü¢çÜÆæÿÓ& {MìüÄñý*ç³çÜ…
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‘‘ C† {ÖÆ>çœ$Ðóþ…{§éQÅÄæý$†¯é Mæü–™èþÐèþ$…fÝë ‘ {´ë™èþ@çÜ…MæüËµVæü§æþÅ… ÝëÅ™Œþ {ï³™ðþOÅ Ðèþ*«§æþÐèþÐèþ$«§æþÓÄñý*@ ‘‘



A«¨MæüÐèþ*çÜ Ñ^éÆæÿÐèþ$$
{Ô>§æþ®Ñ^éÆæÿÐèþ$$
1. BÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ° {ç³†Ýë…Ðèþ™èþÞÇMæü{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$ 

°fBÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ¯óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
2. {Mìü…§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ BÕÓ è̄þÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_ è̄þ 

ÐéÇ {ç³£æþÐèþ*¼ªMæü{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$ D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ 
A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$$¯èþ…§óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

3. ́ ùÆÿ$$¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ BÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 
Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþÐéÇ Ðèþ*íÜMæü{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$ A«¨Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ 
°f Æðÿ…yæþ* Ðèþ*çÜÐèþ$$Ë…§æþ$  B Ðèþ*çÜÐèþ$$¯èþMæü$ 
çÜ…º…«¨…_¯èþ JMæü {Ô>§æþ®Ðèþ$$¯óþ Æðÿ…yæþ$ÝëÆæÿ$Ï 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. ç³¯ðþ²…yæþÐèþ Ðèþ*íÜMæüÐèþ$$ A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ 
Ðèþ_a¯èþrÏÆÿ$$™óþ  A«¨Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ °gü Æðÿ…yæþ* 
Ðèþ*çÜÐèþ$$Ë…§æþ$ §éÓ§æþÔèýÐèþ*íÜMæüÐèþ$$Ë$ ^óþíÜ, 14Ðèþ 
¯ðþËÌZ {ç³£æþÐèþ*¼ªMæüÐèþ$$¯èþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

4. §æþÆæÿØ{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$, °™èþÅ{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$, Ðèþ$ÇÄæý$$ 
Äæý$$V>¨& Ðèþ$¯éÓ¨{Ô>§æþ®Ðèþ$$Ë¯èþ$ A«¨Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ °gü 
Æðÿ…yæþ* Ðèþ*çÜÐèþ$$Ë…§æþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$.

5. ç³NÆæÿÓÐèþ$$ A«¨MæüBÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ GÐèþÆðÿO™óþ 
Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯éÆø ÐéÇ {ç³†Ýë…Ðèþ™èþÞÇMæü{Ô>§æþ®Ðèþ$$¯èþ$ 
A«¨MæüBÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ¯óþ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
°güBÕÓ¯èþÐèþ$$ÌZ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$.

A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$…§æþ$ ÑyæþÐèþÐèþËíÜ¯èþÑ
^úËÐèþ$$,Eç³¯èþÄæý$¯èþÐèþ$$,çÜÐèþ*ÐèþÆæÿ¢¯èþÐèþ$$,ÑÐéçßýÐèþ$$, 

¯èþ*™èþ¯èþVæü–çßý{ç³ÐóþÔèýÐèþ$$, ¯èþ*™èþ¯èþÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë RüÈ¨ (CË$Ï, 
º…V>ÆæÿÐèþ$$ C™éÅ¨)¯èþ*™èþ¯èþ{Ðèþ™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^èþ& 
yæþÐèþ$$, {Ðèþ™ø§éÅ´ë¯èþÐèþ$$, çÙíÙxç³NÇ¢Ô>…† Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ 
Ô>…™èþ$Ë$,  ¡Ææÿ¦Äæý*{™é, Ðèþ$*Ç¢{ç³†Úëxç³¯èþ, Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ 
M>ÆæÿÅÐèþ$$Ë¯èþ$ ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ$.

ÑÔóýçÙÐèþ$$& VæüÆ>Â«§é¯èþÐèþ$$, ç³#…çÜÐèþ¯èþÐèþ$$,  
ïÜÐèþ$…™èþÐèþ$$, ̄éÐèþ$MæüÆæÿ×ýÐèþ$$, °[çÙPÐèþ$×ýÐèþ$$(ç³íÜ´ëç³Ë¯èþ$ 
§óþÐéËÄæý$Ðèþ$$¯èþMæü$ ¡çÜ$Mö°´ùÐèþ#r A¯èþ²{´ëÔèý¯èþÐèþ$$Ë¯èþ$ 
A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$$Mæü¯é² 
Ððþ$$§æþË$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ {Ðèþ™èþÐèþ$$Ë¯èþ$ A«¨MæüÐèþ*çÜÐèþ$$ÌZ 
Mæü*yé ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. 

AçÙtÐèþçÜ$Ðèþ#Ë$ A…™èþÆ>ÅÑ$
{§ø×ý¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & ÑçÙ$~
{«§æþ$Ðèþ¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & hçÙ$~
§øçÙ¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & Ðèþ$àÑçÙ$~
AÆæÿP¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & çßýÇ

AçÙtÐèþçÜ$Ðèþ#Ë$ A…™èþÆ>ÅÑ$
AW²¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & Mæü–çÙ~
§æþ$Å¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & A«§ø„æügü
{´ë×ý¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & MóüÔèýÐèþ
Ñ¿êÐèþçÜ$¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜ$ & Ðèþ*«§æþÐèþ

HM>§æþÔèý Ææÿ${§æþ$Ë$ A…™èþÆ>ÅÑ$
ÁÐèþ$¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ &Æ>Ðèþ$
ÆðÿOÐèþ™èþ¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ &A^èþ$Å™èþ
Kgü¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ &ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$

AgñýOMæü´ë™Œþ ¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & VøÑ…§æþ
Ðèþ$à¯Œþ ¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & ÐéÐèþ$¯èþ
ºçßý$Ææÿ*ç³¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & {ÖÔèý

HM>§æþÔèý Ææÿ${§æþ$Ë$ A…™èþÆ>ÅÑ$
¿æýÐèþ¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & {ÖMæü…uæÿ
ÐéÐèþ$§óþÐèþ¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ &ÑÔèýÓÝë„îü
E{Væü¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & ¯éÆ>Äæý$×ý
Ðèþ–ÚëMæüí³¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & Ðèþ$«§æþ$Çç³#
AíßýÆæÿ$¾«¨²¯éÐèþ$Mæü Ææÿ${§æþ & A°Ææÿ$§æþ®

§éÓ§æþÔ>¨™èþ$ÅË$ & A…™èþÆ>ÅÑ$
ÑÐèþÝëÓ¯Œþ ¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & {†Ñ{MæüÐèþ$
AÆæÿÅÐèþ* ¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & ÐéçÜ$§óþÐèþ
ç³NÚë¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & güVæü§øÅ°
™èþÓçÙt–¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & A¯èþ…™èþ
çÜÑ™èþ–¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & ÔóýçÙÔ>Æÿ$*
¿æýVæü¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & çÜ…MæüÆæÿÛ×ý
«§é™èþ–¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & {ç³§æþ$ÅÐèþ$²

§éÓ§æþÔ>¨™èþ$ÅË$ GA…™èþÆ>ÅÑ$
ç³Ææÿj¯èþÅ¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & §ðþOO™éÅÇ
ÐèþÆæÿ$×ý¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ &ÑÔèýÓ™øÐèþ$$Rü
Ñ${™èþ¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ &gü¯éÆæÿ®¯èþ
Ôèý{Mæü¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ &«§æþÆ>ÐéçÜ
EÆæÿ${MæüÐèþ$¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ & §éÐðþ*§æþÆæÿ
{ç³gêç³†¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ &Açœ*Ææÿª¯èþ  
ÐèþçÙsêPÆæÿ¯éÐèþ$Mæü B¨™èþÅ &{Öç³†

CÌê 33 §óþÐèþ™èþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÆ>ÅÑ$Äñý$O¯èþ }çßýÇ° 
_…†…_ §é¯èþÐèþ$$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ çÜ™èþPÆæÿÃË¯èþ$ B^èþÇ…
^èþÐèþÌñý¯èþ$. Ðèþ$ÇÄæý$$ D §óþÐèþ™èþË¯èþ$ E§óþªÕ…_ AÆæÿƒÅÐèþ$$¯èþ$ 
çÜÐèþ$Çµ…^èþÐèþÌñý¯èþ$. 

AÆæÿƒÅ{ç³§é¯èþ {MæüÐèþ$Ðèþ$$ & {§ø×ý¯éÐèþ$Mæü ÐèþçÜÓ…™èþÆæÿY™èþ 
¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ$$RüÅ{´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ ÑçÙ~Ðóþ ¯èþÐèþ$@ 
C§æþÐèþ$ÆæÿƒÅ… çÜÐèþ$ÆæÿµÄæý*Ñ$ ‘ CÌêVóü 33 §óþÐèþ™èþËMæü* 
{MæüÐèþ$Ðèþ$$V> AÆæÿƒÅÐèþ$$±Äæý$ÐèþÌñý¯èþ$.
Aç³Nç³§é¯èþ çÜ…MæüÌüµÐèþ$$ &

B^èþÐèþ$Å&{´ë×ê¯éÄæý$Ðèþ$Å&§óþÔèýM>Ìo çÜ…MîüÆæÿ¢Å, 
AçÙtÐèþçÜ$, HM>§æþÔèýÆæÿ${§æþ, §éÓ§æþÔ>¨™èþÅ {ç³gêç³†, 
ÐèþçÙsêPÆ>RüÅ {™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý™Œþ §óþÐèþ™é…™èþÆæÿY™èþ 
{Ö¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ý Ðèþ$$RüÅ{´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ {Ö ÑÔ>Ó¨ 
{™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý¯é²Ðèþ$«§éÇ Ðèþ$ËÐèþ*çÜ§óþÐèþ™éÀ¯èþ² 
{Öç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$ {õ³Ææÿ×ýÄæý* {Öç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$ {ï³™èþÅÆæÿ¦… 
Ðèþ$Ðèþ$ °SË  ´ëç³ÔèýÐèþ$¯èþ ç³NÆæÿÓMæü ç³#{™èþ ´û{™é¨ «§æþ¯èþ 
«§é¯éÅ¨ „óüÐèþ$çÜÐèþ$–¨® ÌZMæü§æþÓÄæý$ çÜ$Rüõßý™èþ$¿æý*™èþ 
¿æý*§é¯èþ çœÌêÐéç³¢Äôý$ Aç³Nç³_e{§æþ çÜÐèþ$çÜ…RüÅ ÐèþÆæÿÛ 
çÜçßý{ÝëÐèþ«¨ çÜÓÌZMæü °ÐéçÜíÜ§æþ®ÅÆæÿ¦… ÑÔóýçÙ™èþ@ gêq¯èþ&¿æýMìü¢& 
ÐðþOÆ>VæüÅíÜ§æþ®ÅÆæÿ¦… Ðèþ$ËÐèþ*çÜ{ç³Äæý$$Mæü¢ Aç³Nç³§é¯èþÐèþ$çßý… 
MæüÇõÙÅ ‘ ™èþ§æþ…Væü ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$ç³Ngê… MæüÇõÙÅ ‘ 
¯èþÐðþ*¬çÜ¢Ó¯èþ…™éÄæý$ çÜçßý{çÜÐèþ$*Ææÿ¢Äôý$ 
çÜçßý{çÜ´ë§é„ìüÕÆøÆæÿ$»êçßýÐóþ ‘ 

çÜçßý{çÜ¯éÐóþ$² ç³#Ææÿ$ÚëÄæý$ Ô>ÔèýÓ™óþ 
çÜçßý{çÜMøsìýÄæý$$Væü«§éÇ×ôý ¯èþÐèþ$@ ‘‘

""AíÜÃ¯Œþ {»êçßýÃ×ôý ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$… BÐéçßýÆÿ$$õÙÅ'' 
A° E^èþaÇ…_ Ðèþ$…{™é„æü™èþË¯èþ$ {»êçßýÃ×ý$° ò³O¯èþ ÐóþíÜ 
B {»êçßýÃ×ý$°Äæý$…§æþ$ }ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$$° BÐéçßý¯èþ 
^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. 
ÑçÙ$~{´ëÆæÿ¦¯éÐèþ$…{™èþÐèþ$$ &
^èþ…{§é…Ôèý$°ÆæÿÃÌêç³N´ë@ Ô>Î™èþ…yæþ$Ë°ÇÃ™é@ ‘ 
BàÆæÿ@ çÜÆæÿÓ§óþÐé¯é… ™óþ Ðóþ$ Mæü$ÆæÿÓ…™èþ$ Ðèþ$…VæüËÐŒþ$ ‘‘

ÑçÙ$~Ææÿ*ï³ çÜçßý{Ýë…Ôèý$@ çÜÆæÿÓ´ëç³Ñ¯éÔèý¯èþ@ ‘
Aç³N´ë¯èþ²{ç³§é¯óþ¯èþ Ðèþ$Ðèþ$ ´ëç³… ÐèþÅ´ùçßý™èþ$ ‘‘

Mæü$Ææÿ$„óü{™èþÐèþ$Äæý$… §óþÔèý@ M>Ë@ ç³ÆæÿÓ ¨ÓgZ çßýÇ@ ‘ 
ç³–¥ÓçÜÐèþ$Ñ$§æþ… §é¯èþ… Væü–à×ý ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$ ‘‘

Ðèþ$Ìê¯é… ^èþ ÑÔèý$§æþ®ÅÆæÿ¦… ™èþÐèþ §éÝëÅÑ$ ¿êçÜPÆæÿ ‘
¯éÆ>Äæý$×ý güVæü©¾gü ¿êçÜPÆæÿ{ç³†Ææÿ*ç³Mæü ‘ 
{Ðèþ™óþ¯é¯óþ¯èþ ç³#{™é…Ôèýa çÜ…ç³§æþ… ^éí³ ÐèþÆæÿ®Äæý$ ‘‘

Äæý$çÜÅ çßýõÜ¢ Væü§é^èþ{Móü VæüÆæÿ$yø Äæý$çÜÅ Ðéçßý¯èþ@ ‘
Ôèý…Q@ MæüÆæÿ™èþÌôý Äæý$çÜÅ çÜ Ðóþ$ ÑçÙ$~@ {ç³ïÜ§æþ™èþ$ ‘‘

MæüÌêM>Úëx¨Ææÿ*õ³×ý °Ðóþ$çÙçœ$sìýM>¨¯é ‘ 
Äñý* Ðèþ…^èþÄæý$† ¿æý*™é° ™èþòÜOÃ M>Ìê™èþÃ¯óþ ¯èþÐèþ$@ ‘‘
Aç³Nç³§é¯èþÐèþ$$& ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³_…™èþ¯èþÐèþ$$&
ÑçÙ$~… hçÙ$~… Ðèþ$àÑçÙ$~… çßýÇ… Mæü–çÙ~Ðèþ$«§ø„æügüÐŒþ$ ‘ 
MóüÔèýÐèþ… Ðèþ*«§æþÐèþ… Æ>Ðèþ$… A^èþ$Å™èþ… ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$ÐŒþ$ ‘‘

VøÑ…§æþ… ÐéÐèþ$¯èþ… {ÖÔèý… {ÖMæü…uæÿ… ÑÔèýÓÝë„ìü×ýÐŒþ$ ‘ 
¯éÆ>Äæý$×ý… Ðèþ$«§æþ$Çç³#… A°Ææÿ$§æþ®… {†Ñ{MæüÐèþ$ÐŒþ$ ‘‘

ÐéçÜ$§óþÐèþ… güVæü§øÅ°… A¯èþ…™èþ… ÔóýçÙÔ>Æÿ$$¯èþÐŒþ$ ‘ 
çÜ…MæüÆæÿÛ×ý… ^èþ {ç³§æþ$ÅÐèþ$²… §ðþO™éÅÇ… ÑÔèýÓ™ø Ðèþ$$RüÐŒþ$ ‘‘

gü¯éÆæÿª¯èþ… «§æþÆ>ÐéçÜ… §éÐðþ*§æþÆæÿÐèþ$çœ*Ææÿª¯èþÐŒþ$ ‘
{Öç³†… ^èþ {™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý§æþ$¨ªÔèýÅ {ç³†¯éÐèþ$À@ ‘‘

Ðèþ$…[™ðþOÆóÿ™ðþOÔèýa Äñý* §æþ§éÅ™Œþ {™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý§æþç³Nç³MæüÐŒþ$  ‘
{´ë´ù²† Ñç³#Ìê… ËMîü‡… ç³#{™èþ´û{™é¨çÜ…™èþ†ÐŒþ$ ‘‘

C§æþ… Ýùç³çÜPÆæÿ… {™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý§æþç³Nç³… çÜ§æþ„ìü×êMæü…, 
çÜ™é…º*Ë…, {Ö¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ý& Ðèþ$$RüÅ{´ë×ê…™èþÆæÿY™èþ 
{Öç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$çÜÅ {ï³†… M>Ðèþ$Äæý$Ðèþ*¯èþ@ ™èþ$¿æýÅÐèþ$çßý… 
çÜ…{ç³§æþ§óþ ¯èþ Ðèþ$Ðèþ$, ¯èþ Ðèþ$Ðèþ$ ‘ C† ¯èþÐèþ$çÜ$PÆ>Å™Œþ ‘ A¯óþ¯èþ 
{™èþÄæý$[íÜ¢…Ôèý§æþç³Nç³§é¯óþ¯èþ {Öç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$@ {ï³Äæý$™é… 
{ï³™ø ÐèþÆæÿ§ø ¿æýÐèþ™èþ$ ‘ 

‘‘ {ÖMæü–Úë~Ææÿµ×ýÐèþ$çÜ$¢ ‘‘
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॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
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ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

9 ¯èþÐèþÒ$ 00:08

Ðèþ$çœ* 03:56
06:28

{ºçßýÃ, ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:53 9

అక్ట్ బర్ / నవెంబర్ 2020 శ్రీమన్ మధ్విచర్లుశ్రీనవ్సదేవుడు

17 {ç³†ç³™Œþ 23:21

_{™é 14:14
06:20 ÑçÙP…¿æý , 

Mìü…çÜ$¢çœ$²
{Ô>.†

06:04 1

24 AçÙtÒ$ 11:05

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 06:26
06:22

«§æþ–†,Ôèý*Ë , ºÐèþ {Ô>.†
06:00 9

23 çÜç³¢Ò$ 11:50

ç³NÆ>ÓÚëÉé 06:38
06:22

çÜ$MæüÆ>Ã , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:01 8

31 ´ûÇ~Ðèþ* 18:48

AÕÓ± 17:39
06:25

íÜ¨® , ºÐèþ {Ô>.†
05:57 15

17 నవరాత్రోత్సవ్రంభము, కలశస్్థపనము, మాతామహశ్రాదధిము, ఇష్టి, 
త్ల్సంక్రమణము- విష్వత్ పరవిపుణ్కాలము 12:08 తరువ్త.

18 చంద్రదర్శనము. 
19 సప్తరాత్రోత్సవ్రంభము. 
21 పంచరాత్రోత్సవ్రంభము, సరసవితా్వ్హనము ఉ.08:12 తరువ్త, 

23 త్రిరాత్రోత్సవ్రంభము, సరసవితీపూజా, శ్రీసత్పరాయణతీర్థ పు. 
(సంతెబిదనూరు).

24 దురాగాషటిమీ, సరసవితె్్ బలిదానము, శ్రీసత్పరాక్రమతీర్థ పు. (చితా్తపూర). 

25 మహానవమీ, విజయదశమీ, సరసవితీవిసర్జనము. ఉ.06:40 పూరవిము. 
విష్ణిపంచకము లేదు. బుదధిజయంత్.

26 శ్రీమన్మధవిజయంత్.
27 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (పాశాంకుశా), దివిదలవ్రతారంభము.
28 ప్రదోషము. 

30 కోజాగరవ్రతము. 

31 కార్్తకస్నాన్రంభము, నక్షత్రదీపారంభము విష్ణిపంచక, శీగ్హుణ్ణిమే, 
అన్విధ్నము.

02 ఇష్టి, అశూన్శయనవ్రతము, చంద్రోదయము రాత్రి 07:15.
11 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (రమా).
12 గోవత్సదావిదశీ, ప్రదోషము. ధనత్రయోదశీ.
13 జలపూరణిత్రయోదశీ, యమదీపదానము, మాసశివరాత్రి.

14 నరకచత్ర్దశీ, చంద్రోదయము ప్రా5:20 న్రీకృతనీరాజనము అభ్ంగము 
యమతర్పణము, దర్శ, స్యం మహాలక్ష్మీపూజా, అన్విధ్నము.

15 దీపావళీ అమావ్స్్, విష్ణిపంచకము, మహాలయగౌణకాలసమాపి్త. ఇష్టి.

18 ¨Ó¡Äæý* 20:56

ÝëÓ¡ 12:34
06:21

{ï³† , »êËÐèþ {Ô>.†
06:04 2

15 AÐèþ*ÐéÝëÅ 11:16

ÑÔ>Rê 19:02
06:31

ÔZ¿æý¯èþ , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
05:52 1

10 §æþÔèýÒ$ 22:26

ç³N.¸ëË$Y×îý 02:51
06:29

I…{§æþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:53 10

25 ¯èþÐèþÒ$ 10:49

{ÔèýÐèþ×ê 06:43
06:23

Væü…yæþ , MúËÐèþ {Ô>.†
05:59 10

1 {ç³†ç³™Œþ 20:56

¿æýÆæÿ×îý 20:16
06:25

ÐèþÅ¡´ë™èþ , »êËÐèþ {Ô>.†
05:56 1

19 ™èþ–¡Äæý* 18:37

ÑÔ>Rê 10:57
06:21 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:03 3

11 HM>§æþÖ 20:31

E.¸ëË$Y×îý 01:33
06:29

ÐðþO«§æþ–† , ºÐèþ {Ô>.†
05:53 0

26 §æþÔèýÒ$ 11:04

«§æþ°Úëx 07:29
06:23

Ðèþ–¨®, VæüÆæÿf {Ô>.†
05:59 0

2 ¨Ó¡Äæý* 22:54

Mæü–†¢M> 22:43
06:25

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:56 2

3 ™èþ–¡Äæý* 00:35

Æøíßý×îý 00:55
06:26

ç³Ççœ$ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:55 3

8 AçÙtÒ$ 01:23

BÔóýÏÚë 04:34
06:28

Ôèý$MæüÏ, »êËÐèþ {Ô>.†
05:54 8

20 ^èþ™èþ$È¦ 16:29

A¯èþ$Æ>«§é 09:28
06:21

Ýû¿êVæüÅ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:02 4

12 §éÓ§æþÖ 18:20

çßýÝë¢ 00:01
06:30

ÑçÙP…¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
05:53 11,12

27 HM>§æþÖ 11:48

Ôèý™èþÀÚë 08:44
06:23

{«§æþ$Ðèþ , ¿æý{§é {Ô>.†
05:58 0

13 {™èþÄñý*§æþÖ 16:01

_{™é 22:23
06:30

{ï³† , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:52 13,14

21 ç³…^èþÒ$ 14:35

gôýÅÚëx 08:12
06:21

ÔZ¿æý¯èþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:02 5,6

28 §éÓ§æþÖ 13:04

ç³N.¿ê{§æþç³§é 10:29
06:24

ÐéÅçœ*™èþ , »êËÐèþ
{Ô>.†

05:58 11,12 
13

4 ^èþ™èþ$È¦ 01:45

Ðèþ$–VæüÕÆ> 02:37
06:26

ÕÐèþ , ºÐèþ {Ô>.†
05:55 4

14 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 13:39

ÝëÓ¡ 20:41
06:31 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ, 

Ýû¿êVæüÅ , ÔèýMæü$°
{Ô>.†

05:52 30

22 çÙïÙx 13:02

Ðèþ$*Ë… 07:15
06:22

A†Væü…yæþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:01 7

29 {™èþÄñý*§æþÖ 14:42

E.¿ê{§æþç³§é 12:36
06:24

çßýÆæÿÛ×ý , ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:57 0

5 ç³…^èþÒ$ 02:24

B[Æ>ª 03:56
06:27

íÜ§æþ® , MúËÐèþ {Ô>.†
05:55 5

30 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 16:40

ÆóÿÐèþ¡ 15:02
06:24

Ðèþ{f , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:57 14

6 çÙïÙx 02:36

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 04:36
06:27

Ýë«§æþÅ , VæüÆæÿf {Ô>.†
05:54 6

కార్్తకస్నానమంత్రము
కార్్తకేఽహం కర్ష్్మి 
ప్రాతుఃస్నానం జన్ర్దన ।
ప్రీత్ర్థం తవ దేవేశ 
దామోదర మయా సహ ॥ 
ధ్్తావిహం తావిం చ దేవేశ 
జలేఽస్మన్ స్నాత్ముద్తుః ।
తవ ప్రస్దాత్ పాపం మే  
దామోదర వినశ్త్ ॥ 
అర్ఘ్యమంత్రము
నముః కమలన్భాయ 
నమస్్త జలశాయినే ।
నమస్్తఽస్్త హృషీకేశ 
గృహాణార్ఘ్యం నమోస్్త తే ॥ 
వ్రత్నుః కార్్తకే మాస 
స్నాతస్ విధివన్మమ 
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం 
దనుజ్ంద్రనషూదన 
నత్నైమిత్్తకే కృషణి 
కార్్తకే పాపన్శనే 
గృహాణార్ఘ్యం మయా దత్తం  
రాధయా సహితో హరే ॥

క్షీరవ్రత సమర్పణము
ప్రదు్మనా తే నమస్్తభ్ం 
మాసమారభ్ యతకిృతం 
ఇషటిదో భవ సరేవిశ 
గృహితావి త్ పయోవ్రతం ॥ 

దివిదళవ్రత సంకల్పము
అనరుదధి స్రైరవింద్ 
దివిదలవ్రతముత్తమం ।
కరోమ్హమిషే మాస్ 
నర్విఘనాం కురు మే ప్రభో ॥

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÔèýÆæÿ§Šþº$$™èþ$ °fBÕÓ¯èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }Äæý$gêqç³§æþÃ¯é¿æý

7 çÜç³¢Ò$ 02:18

ç³#çÙÅ 04:53
06:27

Ôèý$¿æý , ¿æý{§é {Ô>.†
05:54 7

17 అశుభ
18 అశుభ
19 శుభ
20 అశుభ
21 మధ్మ
22 అశుభ
23 అశుభ
24 శుభ
25 అత్్త్తమ
26 శుభ
27 అశుభ

28 ప్రా. 9:08 
నం. ఉత్తమ

29 శుభ

30 సం. 5:44 
ప. శుభ

31 శుభ

1 అశుభ
2 అశుభ

3
మ. 2:18 ప. 
ఉత్తమ

4 శుభ
5 అశుభ
6 శుభ
7 అశుభ

8
ప్రా. 8:42 ప. 
శుభ

9 అశుభ
10 అశుభ
11 అశుభ
12 శుభ

13
సం. 5:56 
ప. శుభ

14 అశుభ
15 అశుభ



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

24

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

నవెంబర్ / డిసెెంబర్ 2020 శ్రీ సత్ప్రమోదతీరు్థలుశ్రీ పద్మన్భతీరు్థలు
నవవృందావనము

21 çÜç³¢Ò$ 01:18

{ÔèýÐèþ×ê 14:21
06:34

Ðèþ–¨®, VæüÆæÿf {Ô>.†
05:51 7

28 {™èþÄñý*§æþÖ 09:48

¿æýÆæÿ×îý 03:30
06:38

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:52 14

5 ç³…^èþÒ$ 17:11

ç³#çÙÅ 12:30
06:43

{ºçßýÃ, ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:53 5

12 {™èþÄñý*§æþÖ 02:22

ÑÔ>Rê 03:18
06:47

A†Væü…yæþ , VæüÆæÿf
{Ô>.†

05:55 11,12, 
13

16

బలిప్రత్పత్, అభ్ంగము, శ్రీమఠమందు మహాభిషేకోత్సవము, 
విక్రమసంవత్సరము 2077, గోవరధినపూజా. యమదివితీయా, భగ్నీహస్్తన 
భోజనము, చంద్రదర్శనము. వృశిచాకసంక్రమణము- విష్ణిపదపరవిపుణ్కాలము 
మధ్్హనాము 12:09 తరువ్త.

17 శ్రీసత్ప్రమోదతీర్థమహాసమారాధన్ (త్రుకోవిలూరు) భగ్నీతృతీయా.
20 శ్రీవేదేశతీర్థ పు. (మణ్ణిరు).
21 కల్్పది, విష్ణిపంచకము.
22 గోపాషటిమీ.
23 కృతయుగాది, 
24 శ్రీసత్వరతీర్థ పు. (కొర్లహళ్ళి), శ్రీవిజయదాస పు. (చిప్పగ్ర్).

25 దశమీ ఆచరణము స్్మర్త ఏకాదశీ హర్వ్సరము రాత్రి 11:08 తరువ్త, 
దేశభేదేన అత్ర్క్త ఏకాదశీ నరణియ పేజి 3 చూడుము. 

26 భాగవత ఏకాదశీ (ప్రబోధినీ), చత్రా్మస్ సమాపి్త. దివిదలవ్రతసమాపి్త, 
భీష్మపంచకవ్రతారంభము, శ్రీవేదనధితీర్థ పు. (పంఢరపుర), మన్విది.

22 AçÙtÒ$ 01:41

«§æþ°Úëx 15:02
06:35

{«§æþ$Ðèþ , ¿æý{§é {Ô>.†
05:51 8

29 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 11:57

Mæü–†¢M> 06:04
06:39

ç³Ççœ$ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:52 15

6 çÙïÙx 16:21

BÔóýÏÚë 12:23
06:43 I…{§æþ,ÐðþO«§æþ–† , 

Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

05:53 6

13 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 00:06

A¯èþ$Æ>«§é 01:03
06:47 çÜ$MæüÆ>Ã,«§æþ–† , 

¿æý{§é
{Ô>.†

05:56 14

23 ¯èþÐèþÒ$ 02:27

Ôèý™èþÀÚë 16:10
06:36

ÐéÅçœ*™èþ , »êËÐèþ {Ô>.†
05:51 9

16 {ç³†ç³™Œþ 09:01

A¯èþ$Æ>«§é 17:32
06:32

A†Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
05:52 2

30 ´ûÇ~Ðèþ* 13:54

Æøíßý×îý 06:40
06:40

ÕÐèþ , ºÐèþ {Ô>.†
05:52 0

7 çÜç³¢Ò$ 15:04

Ðèþ$çœ* 11:49
06:44

ÑçÙP…¿æý , ºÐèþ {Ô>.†
05:53 7,8

14 AÐèþ*ÐéÝëÅ 22:01

gôýÅÚëx 00:20
06:48

Ôèý*Ë , ^èþ™èþ$Úëµ™Œþ {Ô>.†
05:56 30

24 §æþÔèýÒ$ 03:48

ç³N.¿ê{§æþç³§é 17:49
06:36

çßýÆæÿÛ×ý , ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:51 10

17 ¨Ó¡Äæý* 
™èþ–¡Äæý*

06:54 
05:25

gôýÅÚëx 16:12
06:32

çÜ$MæüÆ>Ã , »êËÐèþ {Ô>.†
05:52 3

1 {ç³†ç³™Œþ 15:32

Æøíßý×îý 08:09
06:40

íÜ§æþ® , MúËÐèþ {Ô>.†
05:52 1

8 AçÙtÒ$ 13:27

ç³N.¸ëË$Y×îý 10:54
06:44

{ï³† , MúËÐèþ {Ô>.†
05:54 9

25 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

05:30

E.¿ê{§æþç³§é 19:51
06:37

Ðèþ{f , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:51 0

18 ^èþ™èþ$È¦ 03:24

Ðèþ$*Ë… 15:11
06:33

«§æþ–† , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:52 4

2 ¨Ó¡Äæý* 16:45

Ðèþ$–VæüÕÆ> 09:58
06:41

Ýë«§æþÅ , VæüÆæÿf {Ô>.†
05:52 2

9 ¯èþÐèþÒ$ 11:31

E.¸ëË$Y×îý 09:01
06:45 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

VæüÆæÿf
{Ô>.†

05:54 10

19 ç³…^èþÒ$ 02:12

ç³NÆ>ÓÚëÉé 14:28
06:33

Ôèý*Ë , ºÐèþ {Ô>.†
05:52 5

20 çÙïÙx 01:34

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 14:13
06:34

Væü…yæþ , MúËÐèþ {Ô>.†
05:51 6

26 §éÓ§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

06:37

ÆóÿÐèþ¡ 22:15
06:37

íÜ¨® , ºÐèþ {Ô>.†
05:52 0

27 §éÓ§æþÖ 07:38

AÕÓ± 00:51
06:38

ÐèþÅ¡´ë™èþ , »êËÐèþ
{Ô>.†

05:52 11,12, 
13

3 ™èþ–¡Äæý* 17:23

B[Æ>ª 11:18
06:41

Ôèý$¿æý , ¿æý{§é {Ô>.†
05:52 3

10 §æþÔèýÒ$ 09:23

çßýÝë¢,_{™é 08:14 
06:37

06:45
Ýû¿êVæüÅ , ¿æý{§é {Ô>.†

05:54 0

4 ^èþ™èþ$È¦ 17:35

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 12:10
06:42

Ôèý$MæüÏ, »êËÐèþ {Ô>.†
05:53 4

11 HM>§æþÖ 
§éÓ§æþÖ

07:06 
05:13

ÝëÓ¡ 05:27
06:46

ÔZ¿æý¯èþ , »êËÐèþ {Ô>.†
05:55 0

27 అల్పదావిదశీ 07:38 వరకు. ఉతా్థనదావిదశీ, త్లసీవివ్హము, శ్రీమఠమందు 
స్యంకాలము కూడ్ శ్రీమూలరామపూజా,

28 వైంకుఠచత్ర్దశీ, ధ్త్రీపూజా.

30 వ్్సపూజా, కార్్తకస్నానసమాపి్త, గౌరీహుణ్ణిమె, దక్షస్వర్ణిమన్విది, 
భీష్మపంచకవ్రతసమాపి్త, విష్ణిపంచకము, అన్విధ్నము.

1 ఇష్టి.
03 శ్రీసత్ప్రమోదతీరు్థల పాదుకామహాసమారాధన.
04 శ్రీవిదా్నధితీర్థ పు. (యరగోళ)
11 సరేవిష్మేకాదశీ (ఉత్పత్్త).   
12 మాసశివరాత్రి, ప్రదోషము. 
13 శ్రీపద్మన్భతీర్థ పు. (నవవృందావన) 

14 దర్శ. విష్ణిపంచకము, శ్రీమహిపత్దాస పు.(కాఖండకీ) ఛటిటిఅమావ్స్్, 
అన్విధ్నము. సోమవతీ అమావ్స్్.

దివిదళవ్రత సమర్పణము 
అనరుదధి నమస్్తభ్ం 
దివిదల్ఖ్వ్రతేన చ ।
మతకిృతేన్శివినే మాస 
ప్రీత్ర్థం ఫలదో భవ ॥

చత్రా్మస్వ్రత సమాపి్త 
ఇదం వ్రతం మయా దేవ 
కృతం ప్రీతె్్ తవ ప్రభో ।
నూ్నం సంపూరణితాం యాత్ 
తవిత్ ప్రస్దాత్ జన్ర్దన ॥ 
అన సమాపి్త చేయవలెను.
అశౌచముననానూ చత్రా్మస్ 
వ్రతమును పాలించవలెను. 
(శాక-దధి - 
క్షీర-దివిదలవ్రతములను) 
పార్ంభించవచుచాను. వ్రత 
సంకల్పమును మాత్రము 
అశౌచము ముగ్సన తరువ్త  
చేయవలెను.
చత్రా్మస్మందు త్జించిన 
ఆయా పదార్థములను వ్రతము 
ముగ్సన తరువ్త దావిదశీదిన- 
మందు బ్రాహ్మణులకు 
దానమునీయవలెను. 
దానమంత్రము
1)ఉపాయనమిదం దేవ 
వ్రతసంపూర్్తహతవే 
శాకం త్ దివిజవరా్య 
సహిరణ్ం దదామ్హం ॥ 
2) దధి బ్రాహ్మణవరా్య...
3) క్షీరం త్ దివిజయవరా్య.
4) దివిదలం దివిజవరా్య...

16 మధ్మ
17 మ. 12:12 

నం. మధ్మ
18 ప్రా. 10:44 

నం. అశుభ
19 ప్రా. 9:43 ర 

నం. ఉత్తమ
20 శుభ
21 శుభ
22 ప్రా. 9:25 

నం. శుభ
23 మ. 1:09 ప. 

మధ్మ
24 మ. 3:34 

నం. ఉత్తమ
25 మ. 3:58 ప. 

ఉత్తమ
26 అశుభ
27 ప్రా. 8:31 

నం. శుభ
28 మధ్మ
29 అశుభ

30 ఉత్తమ
1 శుభ
2 ప్రా. 10:37 

ప. శుభ
3 అశుభ
4 శుభ
5 మ. 2:27 ప. 

శుభ
6 అశుభ
7 మ. 2:30 ప. 

మధ్మ
8 మ. 1:44 

నం. ఉత్తమ
9 ఉత్తమ
10 మ. 1:37 

నం. శుభ
11 శుభ
12 అశుభ
13 వర్జ్య
14 వర్జ్య

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ ÔèýÆæÿ§Šþº$$™èþ$ M>Ç¢MæüÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }C…¨Æ>§éÐðþ*§æþÆæÿ

బలిప్రత్పదా -
బలిరాజ నమస్్తభ్ం
దైత్దానవవందిత । 
ఇంద్రశత్రో అమరారాతే
విష్ణిస్ననాధ్దో భవ ।॥



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

25

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

10 §éÓ§æþÖ 15:37

A¯èþ$Æ>«§é 10:03
06:59

Væü…yæþ , ™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:11 11,12, 
13

11 {™èþÄñý*§æþÖ 13:36

gôýÅÚëx 08:39
06:59

Ðèþ–¨®,{«§æþ$Ðèþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:11 14

12 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 11:09

Ðèþ$*Ë… 
ç³NÆ>ÓÚëÉé

07:29 
06:24

06:59
ÐéÅçœ*™èþ , ÔèýMæü$° {Ô>.†

06:12 30

13 AÐèþ*ÐéÝëÅ 10:23

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 06:33
06:59

çßýÆæÿÛ×ý , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:12 1

డిసెెంబర్ 2020/ జనవరి 2021 అవతారత్రయ శ్రీ ముఖ్ప్రాణులు
నవవృందావనముశ్రీ చెననాకేశవ స్విమి - మణ్ణిరు

19 ç³…^èþÒ$ 16:54

«§æþ°Úëx 22:01
06:50

çßýÆæÿÛ×ý , »êËÐèþ {Ô>.†
05:58 5

26 §éÓ§æþÖ 03:06

¿æýÆæÿ×îý 10:10
06:54

íÜ§æþ® , ºÐèþ {Ô>.†
06:02 11,12

2 ™èþ–¡Äæý* 08:03

BÔóýÏÚë 20:24
06:57

ÑçÙP…¿æý , ¿æý{§é {Ô>.†
06:06 4

9 HM>§æþÖ 17:12

ÑÔ>Rê 11:38
06:59

Ôèý*Ë , ºÐèþ {Ô>.†
06:10 0

15 ఇష్టి, ధనుసంక్రమణ. 

16 చంద్రదర్శనము. షడశీత్పరవి పుణ్కాలము మధ్్హనా 12:21 వరకు, 
ధనురా్మస్రంభము.

17 శ్రీరఘువరతీర్థ పు.(కూడలి). 
18 విష్ణిపంచకము. 
19 సకిందషషీఠా, శ్రీసంకర్షణవడెయర పు.(కరంపుండి), దురాగాషటిమీ, భీమజయంతీ.
20 చంపాషషీఠా. 
22 దురాగాషటిమి, భీమజయంత్, ధనురవి్యతీపాతము.
23 కల్్పది. 
24 శ్రీసత్నధితీర్థ పు.(కరూనాలు).

25 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (మోక్షదా) గీతాజయంతీ, వైకుంఠ ఏకాదశీ, 
శ్రీసత్న్థతీర్థ పు. (వరచోళపుర). 

26 హర్వ్సరము. ఉదయము 08:07 వరకు. ముకోకిటిదావిదశీ,
27 ప్రదోషము, హనుమద్రవి్రతము, స్తేనహళ్ళి శాంతేశ కార్్తకోత్సవము.
29  దత్తజయంతీ, అన్విధ్నము.

20 çÙïÙx 17:15

Ôèý™èþÀÚë 23:01
06:51

Ðèþ{f , ™ðþO†Ë {Ô>.†
05:59 6

27 {™èþÄñý*§æþÖ 05:05

Mæü–†¢M> 13:21
06:54

Ýë«§æþÅ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:02 13

3 ^èþ™èþ$È¦ 
ç³…^èþÒ$

07:12 
05:46

Ðèþ$çœ* 19:57
06:57

{ï³† , »êËÐèþ {Ô>.†
06:06 5

21 çÜç³¢Ò$ 18:11

ç³N.¿ê{§æþç³§é 01:16
06:52

íÜ¨® , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
05:59 7

28 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 06:55

Æøíßý×îý 15:39
06:55

Ôèý$¿æý , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:03 14

4 çÙïÙx 05:02

ç³N.¸ëË$Y×îý 19:08
06:57 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ, 

Ýû¿êVæüÅ , VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:07 6

22 AçÙtÒ$ 19:30

E.¿ê{§æþç³§é 03:11
06:52

ÐèþÅ¡´ë™èþ , ºÐèþ {Ô>.†
0.25 8

15 {ç³†ç³™Œþ 20:14

Ðèþ$*Ë… 23:14
06:48

Væü…yæþ , Mìü…çÜ$¢çœ$² {Ô>.†
05:56 1

29 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 07:13

Ðèþ$–VæüÕÆ> 17:33
06:55

Ôèý$MæüÏ, Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:03 15

5 çÜç³¢Ò$ 03:05

E.¸ëË$Y×îý 17:16
06:58

ÔZ¿æý¯èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:08 7

23 ¯èþÐèþÒ$ 21:17

ÆóÿÐèþ¡ 05:34
06:52 ÐèþÈÄæý*¯Œþ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

06:00 9

16 ¨Ó¡Äæý* 18:04

ç³NÆ>ÓÚëÉé 22:26
06:49

Ðèþ–¨®, »êËÐèþ {Ô>.†
05:57 2

30 ´ûÇ~Ðèþ* 08:22

B[Æ>ª 19:03
06:56

{ºçßýÃ, ºÐèþ {Ô>.†
06:04 1

6 AçÙtÒ$ 00:15

çßýÝë¢ 16:32
06:58

A†Væü…yæþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:08 8

24 §æþÔèýÒ$ 23:20

AÕÓ± 06:53
06:53

ç³Ççœ$ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:01 10

17 ™èþ–¡Äæý* 17:01

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 22:05
06:49

{«§æþ$Ðèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
05:57 3

25 HM>§æþÖ 01:33

AÕÓ± 08:11
06:53

ÕÐèþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:01 0

18 ^èþ™èþ$È¦ 17:02

{ÔèýÐèþ×ê 22:06
06:50

ÐéÅçœ*™èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
05:58 4

31 {ç³†ç³™Œþ 08:59

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 19:58
06:56

I…{§æþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:05 2

7 ¯èþÐèþÒ$ 22:34

_{™é 14:17
06:58

çÜ$MæüÆ>Ã , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:09 9

1 ¨Ó¡Äæý* 09:06

ç³#çÙÅ 20:28
06:56

ÐðþO«§æþ–† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:05 3

8 §æþÔèýÒ$ 20:12

ÝëÓ¡ 13:17
06:58

«§æþ–† , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:09 10

30
మణ్ణిర చెననాకేశవ రథోత్సవము, శ్రీమఠమందు సహస్రశంఖాభిషేకము, 
మోతంపలీ్ల భీమస్నరథోత్సవము, హొస్తలుహుణ్ణిమె, ఇష్టి. విష్ణిపంచకము 
లేదు. 

31 శ్రీరఘున్థతీర్థ పు. (మళఖేడ).
01 ధనుర్విధృత్.
03 శ్రీఅక్షోభ్తీర్థ పు. (మళఖేడ).
05 పూరేవిదు్శ్రాదధిము. 
06 అషటికాశ్రాదధిము.
07 అనవిషటికాశ్రాదధిము. 
09 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (సఫల్). 
10 ప్రదోషము.
11 మాసశివరాత్రి.
12 దర్శ, అన్విధ్నము. 

13 విష్ణిపంచకము, ఎళళిమావ్స్్, శ్రీజితామిత్రతీర్థ పు. (కృష్ణిగడిడి) ఇష్టి. భోగ్. 
ధనురా్మససమాపి్త. 

ధనురవి్యతీపాతయోగము
వ్తీపాత మహాసతవి సరవిపాపప్రణాశన  
సహస్రబాహో విశావిత్మన్ గృహాణార్ఘ్యం 
నమోఽస్్తతే ॥ 
వ్తీపాత నమస్్తఽస్్త నమస్్త 
విశవిమంగల  విష్ణిచక్రసవిరూపాయ 
నమస్్త దివ్తేజస్ ॥
దుుఃసవిపనా న్శన గజ్ంద్రమోక్షసో్తత్రము
అంతస్సరస్్స్యరుబలేన పదే 
గృహీతో గాహ్రేణ యూథపత్-
రంబుజహస్త ఆర్తుః । ఆహదమాది-
పురుష్ఖిలలోకన్థ తీర్థశ్రవుః 
శ్రవణమంగలన్మధేయ॥ 

15 మధ్మ
16 అశుభ
17 ఉత్తమ
18 మ. 2:29 

నం. శుభ
19 శుభ
20 శుభ
21 అశుభ
22 మ. 12:13 

నం. ఉత్తమ
23 శుభ
24 శుభ
25 అశుభ
26 అశుభ
27 మ. 1:18 

నం. ఉత్తమ
28 అశుభ
29 అశుభ
30 సం. 6:54 

నం. శుభ

31 మ. 2:49 ప. 
శుభ

1 మ. 1:35 
నం శుభ

2 అశుభ
3 మధ్మ
4 అశుభ
5 సం. 4:55 

నం. ఉత్తమ
6 శుభ
7 శుభ
8 అశుభ
9 మ. 12:34 

నం. ఉత్తమ
10 ప్రా. 10:52 

ప. శుభ
11 అశుభ
12 వర్జ్య
13 వర్జ్య

స్మృతావి హర్స్తమరణార్్థన- 
మప్రమేయుః చక్రాయుధుః 
పతగరాజభుజాధిరూఢుః ।
చక్రేణ నక్రవదనం వినపాట్ 
తస్్మత్ హస్్త ప్రగృహ్ 
భగవ్న్ కృపయోజ్జహార ॥ 
సహస్రశంఖాభిషేకము
మారగాశీర్ష పౌర్ణిమాదినమందు 
భగవంత్నకి శంఖముతో 
క్షీరాభిషేకమును చేయవలెను. 
8,16,24,108,1008 స్రు్ల ఇల్ 
తమకు తగ్నవిధముగా శంఖముతో 
అభిషేకమును చేయవలెను. 
శ్రీమఠమందు ప్రత్సంవత్సరమూ 
ఈ దినమందు 1008 స్రు్ల 
శ్రీమనూ్మలసీతాసమేత 
శ్రీమనూ్మలరామచంద్ర, 
దిగ్విజయరామచంద్రవేదవ్్స 
మొదలైన సంస్్థన ప్రత్మలకు 
అత్ఘనంగా శ్రీపాదులవ్రు 
నెరవేరుచాతారు.

§æþ„ìü×êÄæý$¯èþ õßýÐèþ$…™èþº$$™èþ$ Ðèþ*ÆæÿYÖÆæÿÛÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°ü }}MóüÔèýÐèþ
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ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ^ðþO{™èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }ç³©ÃÑçÙ$~

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

జనవరి/ ఫిబ్రవరి 2021
శ్రీవిదా్ధీశతీరు్థలు 

రాణ్బెనూనారు
శ్రీరఘూత్తమతీరు్థలు 

త్రుకోవిలూరు

16 ™èþ–¡Äæý* 08:39

Ôèý™èþÀÚë 07:00
07:00

ÐèþÅ¡´ë™èþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:14 4

23 §æþÔèýÒ$ 19:34

Mæü–†¢M> 20:42
07:00

Ôèý$MæüÏ, VæüÆæÿf {Ô>.†
06:18 10

30 ¨Ó¡Äæý* 23:25

Ðèþ$çœ* 04:04
06:59

Ýû¿êVæüÅ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:22 2

6 ¯èþÐèþÒ$ 
§æþÔèýÒ$

09:07 
06:54

A¯èþ$Æ>«§é 18:12
06:57

{«§æþ$Ðèþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:26 10

14 మకరసంక్రమణము, ఉత్తరాయణపరవికాలము పుణ్తమపరవికాలము 
(మధ్్హనాము 02:00-04:00 వరకు), చంద్రదర్శనము, విష్ణిపంచకము.

15 కర్దినము.
17 గరుఅస్తము. (17-01-2021 నుండి 12-02-2021 వరకు).
21 బనదషటిమీ, బనశంకరీ ఉత్సవ్రంభము. 
24 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (పుత్రదా) శ్రీరఘూత్తమతీర్థ పు.(త్రుకొవిలూరు), మన్విది
25 సూరో్దయముకననా పూరవిము హర్వ్సరము 03:55 వరకు
26 ప్రదోషము, శ్రీరఘుప్రియతీర్థ పు. (కూడలీ).
27 దేవిగె పల్ద నైవేద్ (పలె్లదహబ్బ).

28 అన్విధ్నము. బనశంకరీ ఉత్సవసమాపి్త, మాఘస్నాన్రంభము, 
బనదహుణ్ణిమె, విష్ణిపంచకము, గరుపుష్్మృతసదిధియోగము.

03 శ్రీసత్కామతీర్థ పు. (ఆతకూర). పూరేవిదు్శ్రాదధిము.
04 శ్రీనరహర్తీర్థ పు.(హంపీ), అషటికాశ్రాదధిము.

05 శ్రీసతా్భిజ్ఞతీర్థ పు. (రాణ్బెనూనారు) శ్రీగోపాలదాస పు. (ఉత్తనూరు)
అనవిషటికాశ్రాదధిము.

9 {™èþÄñý*§æþÖ 01:31

ç³NÆ>ÓÚëÉé 14:34
06:56

Ðèþ{f , VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:27 11,12, 
13

17 ^èþ™èþ$È¦ 09:04

Ôèý™èþÀÚë 07:27
07:00

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:15 5

31 ™èþ–¡Äæý* 22:01

ç³N.¸ëË$Y×îý 03:13
06:59

ÔZ¿æý¯èþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:23 3

7 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

04:28

gôýÅÚëx 16:05
06:57

ÐéÅçœ*™èþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:26 0

10 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 00:26

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 13:58
06:55 íÜ¨® , ÐèþÅ¡´ë™èþ , 

¿æý{§é
{Ô>.†

06:27 14

18 ç³…^èþÒ$ 09:59

ç³N.¿ê{§æþç³§é 08:52
07:00

ç³Ççœ$ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:15 6

25 §éÓ§æþÖ 23:03

Ðèþ$–VæüÕÆ> 01:06
07:00

I…{§æþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:19 11,12

1 ^èþ™èþ$È¦ 20:20

E.¸ëË$Y×îý 02:08
06:58

A†Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:23 4

8 §éÓ§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

02:14

Ðèþ$*Ë… 15:29
06:56

çßýÆæÿÛ×ý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:26 0

11 AÐèþ*ÐéÝëÅ 23:55

{ÔèýÐèþ×ê 13:10
06:55 ÐèþÈÄæý*¯Œþ , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

06:28 30

19 çÙïÙx 11:23

E.¿ê{§æþç³§é 10:44
07:00

ÕÐèþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:16 7

26 {™èþÄñý*§æþÖ 00:11

B[Æ>ª 02:03
06:59

ÐðþO«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
06:20 13

2 ç³…^èþÒ$ 18:19

çßýÝë¢ 00:43
06:58 çÜ$MæüÆ>Ã,«§æþ–† , 

MúËÐèþ
{Ô>.†

06:24 5

20 çÜç³¢Ò$ 13:10

ÆóÿÐèþ¡ 12:58
07:00

íÜ§æþ® , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:17 8

27 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 00:04

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 03:06
06:59

ÑçÙP…¿æý , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:21 14

3 çÙïÙx 16:09

_{™é 23:11
06:58

Ôèý*Ë , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:24 6

15
¨Ó¡Äæý* 08:46

«§æþ°Úëx 06:19
07:00

íÜ¨® , MúËÐèþ {Ô>.†
06:14 3

21 AçÙtÒ$ 15:14

AÕÓ± 15:30
07:00

Ýë«§æþÅ , ºÐèþ {Ô>.†
06:17 0

14 {ç³†ç³™Œþ 09:20

{ÔèýÐèþ×ê 05:09
06:59

Ðèþ{f , ºÐèþ {Ô>.†
06:13 2

22 ¯èþÐèþÒ$ 17:26

¿æýÆæÿ×îý 18:07
07:00

Ôèý$¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:18 9

28 ´ûÇ~Ðèþ* 00:50

ç³#çÙÅ 04:24
06:59

{ï³† , ¿æý{§é {Ô>.†
06:21 15

4 çÜç³¢Ò$ 13:10

ÝëÓ¡ 21:32
06:58

Væü…yæþ , ºÐèþ {Ô>.†
06:25 7,8

29 {ç³†ç³™Œþ 00:19

BÔóýÏÚë 04:24
06:59 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

06:22 1

5 AçÙtÒ$ 11:27

ÑÔ>Rê 19:09
06:57

Ðèþ–¨®, MúËÐèþ {Ô>.†
06:25 9

07 స్్మర్త ఏకాదశీ దశమీ ఆచరణము హర్వ్సరము రాత్రి 11:10 తరువ్త. 
08 భాగవత ఏకాదశీ (షట్ త్ల్).
09 ప్రదోషము.
10 మాసశివరాత్రి, శ్రీవిదా్ధీశతీర్థ పు. (ఏకచక్రనగర/రాణ్బెనూనారు).

11 దర్శ, విష్ణిపంచకము. అన్విధ్నము. అవరాత్రి అమావ్స్్.  
శ్రీపురందరదాస పు. (హంపి).

14 మన్విది- 
చైత్ర శు తృతీయా, పూర్ణిమా.
జ్్షఠా శు పూర్ణిమా.
ఆష్ఢ శు దశమీ, పూర్ణిమా.
శ్రావణ  కృ అషటిమీ,
భాద్ర శు తృతీయా. 
ఆశీవిన శు నవమీ. 
కార్్తక శు దావిదశీ, పూర్ణిమా. 
పౌష శు ఏకాదశీ. 
మాఘ శు సప్తమీ. 
ఫాలుగాన శు పూర్ణిమా. అమావ్స్్
4 యుగాది ుః 
వైశాఖ శుక్ల తృతీయా. (త్రేతా)
భాద్రపద కృ త్రయోదశీ. (కలి)
కార్్తక శుక్ల్ల నవమీ. (కృత)
మాఘ పౌర్ణిమా. (దావిపర)
12 సంక్రమణము- సంజా్ఞ
మేష , త్ల్ విష్వ. 
కరకి , మకర అయన. 
వృషభ , సంహ, 
వృశిచాక, కుంభ  విష్ణిపద. 
మిథున, కన్్,
ధను, మీన షడశీత్.

24 HM>§æþÖ 21:31

Æøíßý×îý 23:06
07:00

{ºçßýÃ, Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

06:19 0

14 అశుభ
15 అశుభ
16 అశుభ
17 అశుభ

18 ప్రా. 7:46 
నం. ఉత్తమ

19 శుభ

20 మ. 1:19 ప. 
శుభ

21 శుభ
22 మధ్మ
23 అశుభ
24 అశుభ
25 శుభ
26 అశుభ
27 శుభ

28 మ. 12:59 
నం. ఉత్తమ

29 అశుభ
30 మధ్మ
31 అశుభ
1 ఉత్తమ
2 శుభ

3 మ. 2:18 ప. 
శుభ

4 శుభ
5 అశుభ
6 అశుభ
7 అశుభ

8 మధ్మ 
3:24 ప.

9 అశుభ
10 వర్జ్య
11 వర్జ్య

మాఘస్నానమంత్ర:
దుుఃఖదార్ద్ర్న్శాయ శ్రీవిష్ణిసో్తషణాయ చ । 
ప్రాతుఃస్నానం కరోమ్ద్ మాఘే పాపవిన్శనమ్ ॥ 
మకరస్్థ రవౌ మాఘే గోవిందాచు్త మాధవ  । 
స్నానేన్నేన మే దేవ యథోక్తలదో భవ ॥ 
కృష్ణిచు్త నమజా్జమి ప్రభాతేఽస్మన్ శుభోదకే  ।
అనేన మాఘస్నానేన స్ప్రీతో మాం సముదధిర ॥ 
మాఘస్నానం కర్ష్్మి మకరస్్థ దివ్కరే ।
ఆసమాపి్త మహాదేవ నర్విఘనాం కురు మాధవ ॥

షణణివత్(96)శ్రాదధిములు- 
14 మన్విది, 4 యుగాది, 
12 సంక్రమణము, 
12 అమావ్స్్, 12 వైధృత్, 
12 వ్తీపాత, 
15 భాద్రపద- మారగాశీర్ష- 
పౌష- మాఘ- 
ఫాలుగానమాసముల కృషణి 
సప్తమీ- అషటిమీ-నవమీ
15 మహాలయములు. 

§æþ„ìü×ý/E™èþ¢Ææÿ AÄæý$¯èþ õßýÐèþ$…™èþº$$™èþ$ ´ûçÙÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý
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ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ^ðþO{™èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }ç³©ÃÑçÙ$~

॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

ఫిబ్రవరి /మార్చ్ 2021 శ్రీచంద్రమౌళీశవిర  
ఉడుపి 

శ్రీమన్ మధ్విచరు్లు 
పాజక

13 ¨Ó¡Äæý* 00:16

Ôèý™èþÀÚë 14:57
06:54

ÕÐèþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:29 2

20 AçÙtÒ$ 10:09

Æøíßý×îý 06:23
06:51

ÐðþO«§æþ–† , ºÐèþ {Ô>.†
06:31 9

27 ´ûÇ~Ðèþ* 14:08

Ðèþ$çœ* 11:04
06:46

çÜ$MæüÆ>Ã , ºÐèþ {Ô>.†
06:33 1

6 AçÙtÒ$ 21:25

gôýÅÚëx 00:43
06:42

Ðèþ{f , »êËÐèþ {Ô>.†
06:35 8

14 ™èþ–¡Äæý* 01:10

ç³N.¿ê{§æþç³§é 16:14
06:54

íÜ§æþ® , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:29 3

12 {ç³†ç³™Œþ 23:08

«§æþ°Úëx 14:08
06:55

ç³Ççœ$ , Mìü…çÜ$¢çœ$² {Ô>.†
06:28 1

21 ¯èþÐèþÒ$ 12:39

Ðèþ$–VæüÕÆ> 06:50
06:50

ÑçÙP…¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:32 10

28 {ç³†ç³™Œþ 12:47

ç³N.¸ëË$Y×îý 11:04
06:46

«§æþ–† , MúËÐèþ {Ô>.†
06:34 2

7 ¯èþÐèþÒ$ 19:23

Ðèþ$*Ë… 23:25
06:41

íÜ¨® , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:35 9

15 ^èþ™èþ$È¦ 02:38

E.¿ê{§æþç³§é 18:01
06:53

Ýë«§æþÅ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:29 4

22 §æþÔèýÒ$ 14:10

Ðèþ$–VæüÕÆ> 08:19
06:50

{ï³† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:32 0

1 ¨Ó¡Äæý* 11:01

E.¸ëË$Y×îý 10:01
06:45

Ôèý*Ë , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:34 3

8 §æþÔèýÒ$ 17:35

ç³NÆ>ÓÚëÉé 22:22
06:40

ÐèþÅ¡´ë™èþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:36 10

9 HM>§æþÖ 16:08

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 21:40
06:40 ÐèþÈÄæý*¯Œþ , 

»êËÐèþ
{Ô>.†

06:36 0

10 §éÓ§æþÖ
{ÔèýÐèþ×Zç³ÐéçÜ

15:08

{ÔèýÐèþ×ê 21:27
06:39

ç³Ççœ$ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:36 0

11 {™èþÄñý*§æþÖ 14:32

«§æþ°Úëx 21:36
06:38

ÕÐèþ , Ðèþ×ìýMŠü
{Ô>.†

06:36 11,12 
13,14

16 ç³…^èþÒ$ 04:24

ÆóÿÐèþ¡ 20:09
06:53

Ôèý$¿æý , ºÐèþ {Ô>.†
06:30 5

23 HM>§æþÖ 15:09

B[Æ>ª 09:58
06:49 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

¿æý{§é
{Ô>.†

06:32 0

2 ™èþ–¡Äæý* 09:01

çßýÝë¢ 08:04
06:44

Væü…yæþ , ¿æý{§é {Ô>.†
06:34 4

12 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 14:28

Ôèý™èþÀÚë 22:19
06:37

íÜ§æþ® , ÔèýMæü$° {Ô>.†
06:36 30

17 çÙïÙx 06:31

AÕÓ± 22:38
06:52

Ôèý$MæüÏ, MúËÐèþ {Ô>.†
06:30 6

24 §éÓ§æþÖ 15:41

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 11:09
06:48

Ýû¿êVæüÅ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:32 11,12

13 AÐèþ*ÐéÝëÅ 14:53

ç³N.¿ê{§æþç³§é 23:28
06:37

Ýë«§æþÅ , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:37 0

18 çÜç³¢Ò$ 06:52

¿æýÆæÿ×îý 01:16
06:52

{ºçßýÃ, VæüÆæÿf {Ô>.†
06:30 7

19 çÜç³¢Ò$ 08:03

Mæü–†¢M> 03:53
06:51

I…{§æþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:31 8

26 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 15:09

BÔóýÏÚë 12:01
06:47

A†Væü…yæþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:33 14,15

5 çÜç³¢Ò$ 23:00

A¯èþ$Æ>«§é 02:14
06:42

çßýÆæÿÛ×ý , ¿æý{§é {Ô>.†
06:35 7

25 {™èþÄñý*§æþÖ 15:39

ç³#çÙÅ 11:49
06:48

ÔZ¿æý¯èþ , ™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:33 13

హయగ్రీవసంపదా సో్తత్రము
హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ యో వదేత్ 
తస్ నస్సరతే వ్ణీ 
జహునాకన్్ప్రవ్హవత్ ॥ 
హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ వ్దినం 
నరం ముంచంత్ పాపాన 
దర్ద్రమివ యోష్తుః ॥ 
హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ యో ధవినుః 
విశోభతే చ వైకుంఠ 
కవటోదా్ఘటనక్షముః ॥ 

రథసప్తమీ కూష్్మండదానము 
ఈరోజు కూష్్మండదానము 
చేయడంవలన గర్భదోషము 
తొలగ్ సంతానము 
ప్రాప్తమవుత్ంది. 
తెల్లగమ్మడికాయను నేత్తో 
లేపనము చేస దానపైన 
దక్షిణనుంచి, 
కూష్్మండం త్లగవ్్ఢ్ం 
బ్రహ్మణా నర్్మతం పురా  
యస్్మదస్ ప్రదానేన 
సంతత్రవిరధితాం మమ ॥ 
అనే మంత్రమును పఠంచి 
బ్రాహ్మణునకి 
సమర్్పంచవలెను.

12 శుభ
13 అశుభ
14 అశుభ

15 మ. 3:00 ప. 
ఉత్తమ

16 శుభ
17 అశుభ
18 మధ్మ
19 అశుభ
20 అశుభ
21 శుభ

22 ప్రా. 10:56 
ప. శుభ

23 శుభ
24 శుభ

25 మ. 1:14 ప. 
ఉత్తమ

26 అశుభ

27 ప్రా. 11:17 
ప. మధ్మ

28 ప్రా. 9:36 
నం. ఉత్తమ

1 అశుభ
2 శుభ
3 శుభ
4 అశుభ
5 ప్రా. 9:01 

నం. శుభ
6 అశుభ
7 మధ్మ
8 అశుభ
9 ఉత్తమ
10 శుభ
11 మ. 2:44 ప. 

శుభ
12 వర్జ్య
13 వర్జ్య

12 కుంభసంక్రమణము, గరూదయము, ఇష్టి.
13 విష్ణిపదపరవిపుణ్కాలము మ.12-37 వరకు, చంద్రదర్శనము. 
16 వసంతపంచమీ. 
18 వైవసవితమన్విది, భోగ్, శుక్రాస్తము. (18-02-2021 - 21-04-2021).

19 రథసప్తమీ, జిలె్లడ ఆకులతో స్నానము, కూష్్మండదానముతో మహాఫలము, 

20 భీష్్మషటిమీ, భీష్మతర్పణము, 
21 శ్రీమన్మధవినవమీ, శ్రీమదానందతీరు్థల బదర్కాశ్రమప్రవేశము.
23 సరేవిష్ం ఏకాదశీ (జయా), శ్రీసత్జా్ఞనతీర్థ పు. (రాజమహంద్రి).
24 భీమదావిదశీ, ప్రదోషము, శింశుమార జయంత్. 
25 కల్్పది.

27 మాఘస్నాన సమాపి్త, వ్్సపూజా, దావిపరయుగాది, విష్ణిపంచకము, 
భారతహుణ్ణిమె, కులధర్మము, అన్విధ్నము,

28 ఇష్టి.
05 పూరేవిదు్శ్రాదధిము.
06 యలగూరక్షేత్రమందు ప్రాణదేవకార్్తకోత్సవము, సీతాజయంతీ, అషటికాశ్రాదధిము.
07 అనవిషటికాశ్రాదధిము. 
09 సరేవిష్మేకాదశీ (విజయా).
10 శ్రవణోపవ్సము, విష్ణిపంచకము, ప్రదోషము.
11 శ్రీవిష్ణితీర్థ పు. (మాదనూర), మహాశివరాత్రి.
12 దర్శ. 
13 అన్విధ్నము, విష్ణిపంచకము, శివరాత్రి అమావ్స్్.

నెల వరకు మాఘస్నానమును చేసనవ్రు చేయవలసన దానములు

దంపత్ భోజనము చేయించి వ్ర్కి గంగళ్, కృష్ణిజినము, వస్త్రములు, శయా్, 
పాదరక్షలు, భూషణములు, నువువిల నూనె, ధ్త్రీఫలం వటిన దానం చేయవలెను. 

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÕÕÆæÿº$$™èþ$ Ðèþ*çœ$Ðèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.° }çMæüÐèþ$ÌêÐèþ*«§æþÐèþ

3 ^èþ™èþ$È¦, 
ç³…^èþÒ$

06:48 
04:39

_{™é,ÝëÓ¡ 07:14 
05:47

06:44
Ðèþ–¨®, {«§æþ$Ðèþ , ºÐèþ {Ô>.†

06:34 5

4 çÙïÙx 02:03

ÑÔ>Rê 03:54
06:43

ÐéÅçœ*™èþ , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:35 6



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

28

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

Ôèý°
రాహుకాల 09:00–10:30

గుళికకాల 06:00–07:30

యమఘంట 01:30–03:00

Ôèý${Mæü
రాహుకాల 10:30–12:00

గుళికకాల 07:30–09:00

యమఘంట 03:00–04:30

Væü$Ææÿ$
రాహుకాల 01:30–03:00

గుళికకాల 09:00–10:30

యమఘంట 06:00–07:30

º$«§æþ
రాహుకాల 12:00–01:30

గుళికకాల 10:30–12:00

యమఘంట 07:30–09:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÐèþçÜ…™èþº$$™èþ$ ^ðþO{™èþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*çÜ°Äæý*Ðèþ$Mæü$yæþ$ü }ç³©ÃÑçÙ$~

మార్చ్ /ఎప్రిల్ 2021 శ్రీసత్భోదతీరు్థలు 
సవణ్రు

శ్రీ వ్్సరాజతీరు్థలు 
నవవృందావన

20 çÜç³¢Ò$ 03:05

Æøíßý×îý 13:22
06:31

{ï³† , VæüÆæÿf {Ô>.†
06:38 7

27 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 02:53

ç³N.¸ëË$Y×îý 18:57
06:26

Væü…yæþ , VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:39 14

3 çÙïÙx 11:12

gôýÅÚëx 08:44
06:20

ÐèþÈÄæý*¯Œþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:40 7

10 ^èþ™èþ$ÆæÿªÖ 05:15

ç³N.¿ê{§æþç³§é 06:55
06:15

{ºçßýÃ, ¿æý{§é {Ô>.†
06:42 14

14 పయోవ్రతారంభము, ఇష్టి. మీనసంక్రమణ- షడశీత్పరవిపుణ్కాలము 
మధ్్హనాము 12:32 తరువ్త, చంద్రదర్శనము. 

19 శ్రీసత్వ్రతతీర్థ పు.(స్ంగలీ).
24 స్్మర్త ఏకాదశీ దశమీ ఆచరణము. హర్వ్సరము రాత్రి 12:05,  
25 భాగవత ఏకాదశీ (ఆమలకీ).
26 ప్రదోషము, పయోవ్రతపారణము. 

28 కామదహనము, హోళ్హుణ్ణిమె, అన్విధ్నము, బ్రహ్మస్వర్ణి మన్విది, 
విష్ణిపంచకము

29 శ్రీసత్బోధతీర్థ పు. (సవణ్ర), కర్దినము, ధూలివందనము, 
వసంతోత్సవము, ఆమ్రకుస్మప్రాశనము, ఇష్టి , అభ్ంగము,

31 శ్రీవ్దిరాజతీర్థ పు.(సోద), కల్్పది.
01 శ్రీవ్్సరాజతీర్థ పు. (నవవృందావన).
02 రంగపంచమీ.
03 పూరేవిదు్ శ్రాదధిము.

21 AçÙtÒ$ 04:37

Ðèþ$–VæüÕÆ> 15:34
06:31 BÄæý$$ÚëÃ¯Œþ , 

¿æý{§é
{Ô>.†

06:38 8

14 {ç³†ç³™Œþ 15:50

E.¿ê{§æþç³§é 01:10
06:36

Ôèý$¿æý , ºÐèþ {Ô>.†
06:37 1

28 ´ûÇ~Ðèþ* 01:01

E.¸ëË$Y×îý 17:57
06:25

Ðèþ–¨®, ¿æý{§é {Ô>.†
06:39 15

11 AÐèþ*ÐéÝëÅ 06:15

E.¿ê{§æþç³§é 08:29
06:15 I…{§æþ , 

^èþ™èþ$Úëµ™Œþ
{Ô>.†

06:42 30

22 ¯èþÐèþÒ$ 05:34

B[Æ>ª 17:19
06:30

Ýû¿êVæüÅ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:38 9

15 ¨Ó¡Äæý* 17:12

ÆóÿÐèþ¡ 03:12
06:35

Ôèý$MæüÏ, MúËÐèþ {Ô>.†
06:37 2

29 {ç³†ç³™Œþ 22:58

çßýÝë¢ 16:42
06:24

{«§æþ$Ðèþ , »êËÐèþ {Ô>.†
06:40 1

5 AçÙtÒ$ 
¯èþÐèþÒ$

07:21 
05:50

E™èþ¢Æ>ÚëÉé 05:25
06:19

ÕÐèþ , MúËÐèþ {Ô>.†
06:41 9

12 AÐèþ*ÐéÝëÅ 06:48

ÆóÿÐèþ¡ 10:28
06:14

ÐðþO«§æþ–† , ¯éVæüÐé¯Œþ {Ô>.†
06:42 1

23 §æþÔèýÒ$ 06:06

ç³#¯èþÆæÿÓçÜ$ 18:39
06:29

ÔZ¿æý¯èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:39 10

16 ™èþ–¡Äæý* 18:59

AÕÓ± 05:39
06:34

{ºçßýÃ, VæüÆæÿf {Ô>.†
06:37 3

30 ¨Ó¡Äæý* 20:41

_{™é 15:14
06:24

ÐéÅçœ*™èþ , ™ðþO†Ë {Ô>.†
06:40 2

6 §æþÔèýÒ$ 04:37

{ÔèýÐèþ×ê 04:59
06:18

íÜ§æþ® , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:41 10

24 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

05:58

ç³#çÙÅ 19:24
06:28

A†Væü…yæþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:39 0

17 ^èþ™èþ$È¦ 21:01

¿æýÆæÿ×îý 06:34
06:34

I…{§æþ , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:37 4

31 ™èþ–¡Äæý* 18:18

ÝëÓ¡ 13:37
06:23

çßýÆæÿÛ×ý , Ðèþ×ìýMŠü {Ô>.†
06:40 3

7 HM>§æþÖ
§æþÔèýÒ$ B^èþÆæÿ×ý

04:05

«§æþ°Úëx 05:07
06:17

Ýë«§æþÅ , ºÐèþ {Ô>.†
06:41 0

18 ç³…^èþÒ$ 23:10

¿æýÆæÿ×îý 08:19
06:33

ÐðþO«§æþ–† , ºÐèþ {Ô>.†
06:38 5

19 çÙïÙx 01:16

Mæü–†¢M> 10:55
06:32

ÑçÙP…¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:38 6

25 §éÓ§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

05:26

BÔóýÏÚë 19:44
06:27 çÜ$MæüÆ>Ã,«§æþ–† , 

ºÐèþ
{Ô>.†

06:39 0

26 {™èþÄñý*§æþÖ 04:19

Ðèþ$çœ* 19:31
06:27

Ôèý*Ë , MúËÐèþ
{Ô>.†

06:39 11,12, 
13

1 ^èþ™èþ$È¦ 15:51

ÑÔ>Rê 11:56
06:22

Ðèþ{f , »êËÐèþ {Ô>.†
06:40 4,5

8 §éÓ§æþÖ
Eç³ÐéçÜÐèþ$$

03:55

Ôèý™èþÀÚë 05:38
06:17

Ôèý$¿æý , MúËÐèþ {Ô>.†
06:41 0

2 ç³…^èþÒ$ 13:28

A¯èþ$Æ>«§é 10:17
06:21 íÜ¨®,ÐèþÅ¡´ë™èþ , 

™ðþO†Ë
{Ô>.†

06:40 6

9 {™èþÄñý*§æþÖ 04:16

ç³N.¿ê{§æþç³§é 06:16
06:16

Ôèý$MæüÏ, VæüÆæÿf
{Ô>.†

06:42 11,12. 
13

04 అషటికాశ్రాదధిము, భానుసప్తమి
05 అనవిషటికాశ్రాదధిము.
06 విష్ణిపంచకము. 
07 స్్మర్త ఏకాదశీ దశమీ ఆచరణము, హర్వ్సరము రాత్రి 10:20 తరువ్త 
08 భాగవత ఏకాదశీ (పాపమోచనీ)
09 ప్రదోషము
10 మాసశివరాత్రి
11 దర్శ, అన్విధ్నము, రుద్రస్వర్ణిమన్విది,

12 విష్ణిపంచకము, శ్రీసత్సంత్షటితీర్థ పు. (మైసూరు), యుగాదిఅమావ్స్్, 
సోమవతీఅమావ్స్్, ఇష్టి. 

సంపత్సరములు
1 ప్రభవ
2 విభవ
3 శుక్ల
4 ప్రమోద
5 ప్రజోత్పత్్త
6 ఆంగీరస
7 శ్రీముఖ
8 భావ
9 యువ
10 ధ్తృ
11 ఈశవిర
12 బహుధ్న్
13 ప్రమాథి
14 విక్రమ
15 వృష
16 చిత్రభాను
17 సవిభాను
18 తారణ
19 పార్్థవ
20 వ్య
21 సరవిజిత్
22 సరవిధ్ర్
23 విరోధి
24 వికృత్
25 ఖర
26 నందన
27 విజయ
28 జయ
29 మన్మథ
30 దురు్మఖ

31 హమలంబి
32 విళంబి
33 వికార్
34 శారవిర్
35 ప్లవ
36 శుభకృత్
37 శోభకృత్
38 క్రోధి
39 విశావివస్
40 పరాభవ
41 ప్లవ
42 కీలక
43 సమ్
44 స్ధ్రణ
45 ఖరకృత్
46 పరీధ్వి
47 ప్రమాదీ
48 ఆనంద
49 రాక్షస
50 నళ
51 పింగళ
52 కాళయుకి్త
53 సదాధిర్్థ
54 రౌద్రి
55 దుర్మత్
56 దుందుభి
57 రుధి 

రోదాగారీ
58 రకా్తక్షి
59 క్రోధన
60 క్షయ

14 అశుభ
15 శుభ
16 శుభ
17 అశుభ
18 అశుభ

19 మ. 1:44 
నం. ఉత్తమ

20 మధ్మ
21 అశుభ
22 అశుభ
23 శుభ
24 శుభ
25 అశుభ
26 అశుభ
27 అశుభ
28 అశుభ

29 అశుభ
30 శుభ
31 అశుభ

1 ప్రా. 7:26 
నం. శుభ

2 అశుభ
3 అశుభ
4 అశుభ
5 ఉత్తమ

6 మ. 2:17 ప. 
శుభ

7 శుభ
8 శుభ
9 అశుభ
10 అశుభ
11 వర్జ్య
12 వర్జ్య

ఆమ్రకుస్మప్రాశన మంత్ర
చూతమగ్ర్ం వసంతస్ 
మాకందం కుస్మం తవ ।
సచందనం పిబామ్ద్ 
సరవికామార్థసదధియే॥

E™èþ¢Æ>Äæý$×ýÐèþ$$ ÕÕÆæÿº$$™èþ$ ¸ëË$Y×ýÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.° }ç³§éÃVøÑ…§æþ

4 çÜç³¢Ò$ 09:09

Ðèþ$*Ë… 
ç³NÆ>ÓÚëÉé

07:24 
06:12

06:20
ç³Ççœ$ , ºÐèþ {Ô>.†

06:41 8





- [1] -1- [1] -MohanPublications www.Devullu.Com

ô|[fl bÕ≥\T ` Åd”Ô\bÕ≥\T
(ø±y˚TX¯«]bÕ≥‘√) 40`00

düs¡«<˚e‘ê |üPC≤$<Ûëq+ 25`00
Äs¡TÁe‘ê\T 36`00
sêVüQø±\+˝À<äTsêZ<˚M|üPC≤ 20-00
‘·T\dæ ì‘·́ |üP», ‘·T\d”ñ|üjÓ÷>±\T20-00
l #·Áø£ s¡Vü≤dü´ $C≤„qyéT 40`00
l#·Áø£ |üPC≤$<Ûëq+(ô|<ä›~) 40`00
\ø°Î ` >öØ  ì‘·´|üP» 12-00
l düs¡dü«r ì‘·́ |üP» 20-00
ø±\uÛ…’s¡e ì‘·́ |üP» 20-00
•e|üP» 20-00
Ms¡uÛÑÁ<ä |üP» 20-00
Ä+»H˚j·T ì‘·́ |üP» 20-00
Hêπ>+Á<ä kÕ«$T |üP» 12-00
düTÁãVü≤àD´ ì‘·́ |üP» 20-00
sêeT<˚e⁄ì ø£<∏ä 20-00
•e<˚e⁄ì ø£<∏ä 20-00
\ø°Îqs¡dæ+Vü≤|üP» 12-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡|üP» 20-00
ÁãVü≤à+>±] ì‘·́ |üP» 12-00
dü÷s¡´ ì‘·´|üP» 12-00
qeÁ>∑Vü≤ ì‘·́ |üP» 20-00
s¡TøÏàD° ø£̋ ≤´D+ 25`00
ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Áe‘·+ 40`00
l ø±y˚TX¯«Ø Áe‘·+ 25`00
16 k˛eTyês¡e≠\ Áe‘·e≠ 25`00
bÕs¡«rø£˝≤´D+ 25`00
düVü≤Ádüø£eT\e]Ô Áe‘·e≠ 25`00
|ü+#·e≠K Ä+»H˚j·Tì‘·́ |üP» 25`00

1. Áe‘·ø£<∏ä\T ` |üP»\T
l $Hêj·Tø£ Áe‘·+              yÓ\ s¡÷.10-00
l $ù|òTïX¯«s¡|üPC≤`|ü⁄D≤´Vü≤yê#·q+30`00
l $ù|òTïX¯«s¡|üP»

(ø±DÏbÕø£πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+‘√) 12`00
dü+ø£wüºVü≤s¡#·‘·T]ú

leTVü‰>∑D|ü‹ Áe‘·+ 30`00
es¡\ø°Î Áe‘·+ 10`00
πø<ëπsX¯«s¡ Áe‘·+ 10`00
Á‹Hê<Ûä Áe‘·+(ø£\sY) 10-00
Á‹Hê<ÛäÁe‘·+(kÕ<ë) 10-00
ø°åsê_∆ Áe‘·+ 12`00
eT+>∑fi¯ >öØÁe‘·+ 12-00
yÓ’uÛÑe\ø°Î Áe‘·+ bǫ̀ {À j·T+Á‘·+‘√ 25-00
l\ø°Î ≈£îuÒs¡ Áe‘·+

(bò˛{À j·T+Á‘·+‘√) 25-00
ø£qø£eTVü‰\ø°Î Áe‘·+

(ø±y˚TX¯«ØbÕ≥‘√) 25-00
dü+‘√w”e÷‘ê Áe‘·+ 25-00
@&ÉT X¯ìyêsê\ Áe‘·+ 25-00
dü‘·´Hêsêj·TDÁe‘·+ 25-00
l düTes¡Ã˝≤Vü≤qTeTB›ø£å 25-00
•eBø£å 12-00
ø±‘ê´j·T˙ Áe‘·+ 25`00
kÂuÛ≤>∑́  >öØÁe‘·+ 25`00
‹s¡TbÕŒyÓ’ (<ÛäqTsêàdüÁe‘·+) 45`00
Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
Ád”Ô\Áe‘·ø£<∏ä\Tdü÷ú˝≤ø£å]
(H˚<äTq÷]>∑+>±<Ûäs¡sêe⁄>±]) 36`00

https://devullu.com
https://devullu.com/book-category/vratha-kathalu-pujalu/


- [2] -2- [2] -MohanPublications www.Devullu.Com

\ø°Î düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
<äTsêZ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
Ä+»H˚j·T düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
•e düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
$wüßí düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
>∑D|ü‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
düTÁãVü≤àD´ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
>±j·TÁ‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘ê\T 27`00
\øÏÎ,$wüßí,\*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘ê\T27`00
lsêe÷ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
düs¡dü«‹ düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
dü÷s¡´düVü≤ÁdüHêeTe≠\T

   Ä~‘·´Vü≤è<äj·T+ 27`00
ly˚+ø£fÒX¯«s¡düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00
\ø°Îqèdæ+Vü≤ düVü≤ÁdüHêe÷\T 27`00
eTDÏB«|ües¡íq (ô|<ä›~) 27`00
dü+<ë´e+<äq+ 27`00
s¡TÁ<ä+`qeTø£+, #·eTø£+ 27`00
eT+Á‘·|ü⁄wüŒyéT
ø±\uÛ…’s¡edüVü≤ÁdüHêeT+ 27`00
Á‹uÛ≤cÕ Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 15`00
Vü≤qTe÷Hé #ê©kÕ 12`00
eTDÏB«|ües¡íq (bÕ¬ø{Ÿ) 12`00
•yêsê<Ûäq (•ek˛ÔÁ‘ê\T) 12-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ düTÁ|üuÛ≤‘·+ (bÕ¬ø{Ÿ) 12-00
Äs¡T<ä+&Éø±\T 5-00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ >√$+<äHêeTe≠\T 5-00
nwüº\ø°Î k˛ÔÁ‘·yéT ø£qø£<Ûësêk˛ÔÁ‘·yéT 12`00
<˚MK&ÉZe÷˝≤k˛ÔÁ‘·yéT

(eTVæ≤cÕdüTs¡eTs¡›˙k˛ÔÁ‘·+‘√) 12-00
düT+<äs¡ø±+&É (bÕ¬ø{Ÿ) 12-00
uÛÑ>∑eBZ‘· e∂\+ 27-00
uÛÑ>∑eBZ‘· e#·q+ 27`00
sêeTs¡øå±k˛ÔÁ‘·yéT 25`00
k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïe[ 45`00
|ü⁄sêD|ü+&É\*‘ê`$wüßí

düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 12`00

nwüºHê>∑|üP» 40`00
|üP»\T m+<äT≈£î#˚j·÷* ? 40`00
@ <˚e⁄ìøÏ @|ü⁄cÕŒ\‘√ |üPõ+#ê*?40`00
@ <˚e⁄ìøÏ @Á|ükÕ<ä+ HÓ’y˚<ä́ + ô|{≤º*? 40`00
@<˚e⁄ìøÏ @$<Ûäe≠>±BbÕsê<Ûäq#Ój·÷´*? 40`00
@<˚e⁄ìøÏ mìï Á|ü<äøÏåD\T#˚j·÷* ? 40`00
Vü≤qTeT<é Áe‘·+ 40`00
|ü+#êj·T‘·q |üP» 63`00
28 Áe‘·e≠\T 120`00
ø£\X¯|üP»\T (9ˇπøkÕ]) 150`00
>√e÷‘· 45-00
|ü⁄Á‘·>∑D|ü‹ Áe‘·+ 30`00
l>∑DÒwtBø£å 30`00
18 <˚e‘·\ |üPC≤ø£\Œ‘·s¡Te⁄

 (|ü⁄s¡Twü<˚e‘·) 120`00
18 <˚e‘·\ |üPC≤ø£\Œ‘·s¡Te⁄

( Ád”Ô <˚e‘· ) 120`00
eTq Á>±eT <˚e‘·\T 63`00

2. k˛ÔÁ‘ê\T`düTÁ|üuÛ≤‘·e≠\T
düVü≤ÁdüHêeTe≠\T

l \*‘ê $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘ê\T 54`00
|ü⁄sêD|ü+&É sê<Ûëø£èwüíe∂]Ô>±] dü+ø£\q+
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T

(Væ≤+B)   ,, 54`00
\*‘ê$wüßí düVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·e≠\T

(Ç+^¢wüß)  ,, 54`00
dü÷ú˝≤ø£å]\*‘ê$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·e≠\T

(|üÁ‹ø£ôd’CŸ) 108`00
\*‘ê$wüßí (πødt u…’+&é) 1/8 &Ó$Tà 72-00
dü÷ú˝≤ø£åØ \*‘ê$wüßí

(ÁøöHéôd’E)πødtu…’+&é 126-00
düs¡«<˚e‘ê k Ǫ̂Á‘·eT+»] 120`00
düø£\<˚e‘ê

nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷e[' (63) 27`00
$wüßídüVü≤ÁdüHêeTk Ǫ̂Á‘·yéT (ÁøöHé) 25`00
\*‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘·yéT (ÁøöHé) 40`00
\*‘ê düVü≤ÁdüHêeTe≠\T 27`00

https://devullu.com/book-category/vratha-kathalu-pujalu/
https://devullu.com/book-category/stotras-suprabhathas/
https://devullu.com/book-category/stotras-suprabhathas/


- [3] -3- [3] -MohanPublications www.Devullu.Com

|ü⁄sêD|ü+&É \*‘ê
düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT($T˙) 12`00

|ü⁄sêD|ü+& É $wüßí düVü≤ÁdüHêeTk˛ÔÁ‘·yéT12`00
|ü⁄sêD|ü+&É Ä~‘·´ Vü≤è<äj·T+ 12`00
eT+Á‘·|ü⁄wüŒ+ ($T˙) 10`00
•yêq+<ä\Vü≤]`kÂ+<äs¡´\Vü≤] 40`00
≈£î»<√wü+ 12-00
ø±\düs¡Œ <√wü+ 12-00
MT n|ü\T rsê˝≤? 20-00
<äèwæº<√cÕ\T ìyês¡D 20-00
|ü+#·dü÷ø£Ôe≠\T 12-00
dü+<Ûë´e+<äq+ 12-00
s¡TÁ<äqeTø£yéT`#·eTø£yéT 12-00
>±j·TÁreT+Á‘ê\T 12-00
Vü≤j·TÁ^e k˛ÔÁ‘·e÷\ 12-00
<äøÏåD≤e∂]Ô k˛ÔÁ‘·e÷\ 12-00
<ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±\T `

|ü+#êsêe÷\‘√ 12-00
ldü÷ø£Ô+ |ü⁄s¡Twü dü÷ø£Ô+ 12-00
qeÁ>∑Vü≤k˛ÔÁ‘·e÷\ 40`00
eTVü‰Hê´düyéT 40`00
düT+<äs¡ø±+&É >±HêeTè‘·+ 40`00
>√e÷‘·|üPC≤$<Ûëqe≠ 10-00
Äq+<ädæ~∆ ` 1 l<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\ 108`00
Äq+<ädæ~∆ ` 2 @ düeTdü´≈£î @ k˛ÔÁ‘·yéT

bÕsêj·TD#˚j·÷* 108`00
Äq+<ädæ~∆-3 e÷qdü<˚M k˛ÔÁ‘·e÷\108-00
•e, XÊπøÔj·T, yÓ’wüíe ‘·+Á‘ê\T (Äq+<ädæ~∆`4)
eq<äTsêZ bÕX¯ó|ü‘·‘·+Á‘·+ (Äq+<ädæ~∆`5)
ns¡Ãq 45-00
ì‘·´<˚e‘ês¡Ãq 45-00
düs¡«<˚e‘ê k Ǫ̂Á‘· ì~Û 108-00
l#·Áø£ qees¡D≤s¡Ãq 63-00
#·+&û dü|üÔX¯‹ bÕsêj·TD Áø£eT+ 120-00
l<˚$ k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïe[ 32 <˚$ k Ǫ̂Á‘ê\≈£î

‘ê‘·Œs¡́ +‘√ 120-00
eq<äTsêZ eT+Á‘êqTcÕ˜q Áø£eTyéT 63-00
l ø±\uÛ…’s¡e Áe‘·$<Ûëq+ 63`00

l ø±\uÛ…’s¡e s¡øå± ø£e#·yéT 27-00
l ø±\uÛ…’s¡e Bø£å 25`00
l ø±\uÛ…’s¡e ôVAeTeTT, ¬s$T&ûdt .......
Hê>∑<˚e‘ê düs¡«dü«+

`düTÁãVü≤àD´kÕ«$T #·]Á‘· 120`00
108<˚e‘·\ nc º̨‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T

54`00
dü÷ú˝≤ø£å] nc˛º‘·Ôs¡eTT (ô|<ä›~) 54`00
|ü+#·dü÷ø£ÔeTT\T 36`00
s¡TÁ<ë<Ûë´j·TeTT 200`00
l •e^‘· (XÀ¢ø£+) 63`00

3. l kÕs≠ <ä‘·Ô Á>∑+<∏äe≠\T
l kÕs≠u≤u≤ dü#·Ã¤]Á‘· 126`00
dü+|üPs¡í l >∑Ts¡T #·]Á‘· 126`00
l kÕs≠Äsê<Ûäq`wæ]¶yÓ’uÛÑe+ 108`00
l kÕs≠u≤u≤ J$‘· #·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
l >∑Ts¡T#·]Á‘· (ÁøöHé) 63`00
qeHê<Ûä #·]Á‘· 120`00
lkÕs≠#·]Á‘·(u…’+&ÉT)

Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
l>∑Ts¡T#·]Á‘· (u…’+&ÉT)

Á|üj·÷D|ü⁄bÕsêj·TDÁ>∑+<∏ä+ 63`00
l kÕsTT dü#·Ã¤]Á‘· kÕ<ë (ˇø£s√E) 54`00
l >∑Ts¡T #·]Á‘· kÕ<ë (ˇø£s√E) 54`00
dü‘·´<ä‘·ÔÁe‘·+ <ä‘êÔÁ‘˚j·T|üPC≤ø£\Œ+,

düVü≤Ádü+‘√ 30`00
nq|òü÷<˚M Áe‘·+ 30`00
uÛÑ≈£îÔ\ Á|üX¯ï\≈£î u≤u≤ »yêãT\T 36`00
l kÕs≠|üPC≤ø£\Œ+ (düVü≤Ádü+‘√) 30`00
l kÕs≠uÛÑ»qe÷\ 30`00
l kÕs≠ uÛÑ»Hé‡ 30`00
l kÕs≠uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 30`00
•]&çVü‰s¡‘·T\T (uÛ≤e+‘√) 30`00
ªªlkÕs≠μμø√{Ï 25`00
ªªlkÕs≠sêyéTμμø√{Ï 20`00
l kÕs≠Hê<∏ä k Ǫ̂Á‘·eT+»] 10-00
l kÕs≠y˚s≠Hêe÷\T 7-50
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l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T (bÕ¬ø{Ÿ) 12`00
l kÕs≠ düÔeqeT+»] 12`00
Væ≤+B l kÕs≠ Vü‰s¡‘·T\T 15`00
X¯ì dæ+>∑D≤|üPsY πøåÁ‘·e÷Vü‰‘·à´+ 63`00
Ç+^¢wüß l kÕs≠Vü‰s¡‘·T\T 15`00
wæ]&ç <äs¡Ùq+`lkÕs≠ yÓ’uÛÑe+ 108`00
kÕs≠dü‘·´Áe‘·+ 30`00
kÕs≠ nqTÁ>∑Vü≤yéT 108-00
qe>∑Ts¡Tyêsê\ Áe‘·ø£\Œe≠ 15`00
l<ä‘·Ô©˝≤eTè‘·e≠ (#·]Á‘·) 108`00
Vü≤è<äj·T+˝À kÕs≠ 15`00
lwæ]&ûkÕs≠ ©˝≤eTè‘·+

(ldü#·Ã¤]Á‘·) 108`00
>∑C≤qqeTVü≤sêCŸ #·]Á‘· 108`00

4.  CÀ´‹cÕ\T
>±πsZj·T+ |ü+#ê+>∑+ 54`00
ªø±\#·Áø£+μ >∑+≥\|ü+#ê+>∑+ (>±πsZj·T) 6 3 -

00
Á>∑Vü≤uÛÑ÷$T |ü+#ê+>∑e≠ (>±πsZj·T) 108-00
Äq+<ädæ~∆ |ü+#ê+>∑+ (yÓ’.$.XÊÁdæÔ) 63-00
e≠\T>∑T yê] sê•|òü*‘ê\T

 (12sêX¯ó\Tyê]øÏ) 54-00
ø±\#·Áø£+ CÀ´‹wüø±´\+&ÉsY 25-00
kÕ<ë ø±´\+&ÉsY 10-00
bÕ¬ø{Ÿ ø±´\+&ÉsY 15-00
‘ê»ø£˙\ø£+Øƒj·TyéT 100`00
πøs¡fi¯ CÀ´‹wü s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
CÀ´‹wü ÁãVü≤à s¡Vü≤kÕ´\T 180`00
e÷qükÕ>∑] C≤‘·ø£|ü<äú‹ 250`00
esêVü≤$TVæ≤s¡ C≤‘·ø£|ü<äú‹ 200`00
e<Ûä÷es¡ $yêVü≤yÓTÆÁ‹

<ë«<äX¯≈£L≥e≠\T 120`00
dæ+|ü⁄˝Ÿ ¬s$T&ûdt 180-00
X¯+uÛÑT Vü≤Às¡Á|üø±•ø£ 250`00
|üPs¡« |üsêX¯] 150`00
|üsêX¯s¡ CÀ´‹wü$C≤„q düs¡«dü«+ 200`00
Á|üX¯ï dæ+<ÛäT 120`00

qø£åÁ‘· $X‚wü |òü*‘ê\T 63`00
dü÷s¡´dæ<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑

>∑DÏ‘·+#˚j·T&É+m˝≤? 180`00
<äèøÏ‡<ë∆+‘·|ü+#ê+>∑

>∑DÏ‘·+ #˚j·T&É+m˝≤? 180`00
Äj·≠sê›j·T ìs¡íj·T+ 63`00
C≤‘·ø£ >∑DÏ‘· Á|üy˚•ø£ 63`00
CÀ´‹wüeTs¡àuÀ~Ûì 63`00
CÀ´‹wü Á|üXÀï‘·Ôs¡e÷\ 63`00
e≠VüAs¡Ô+ ìs¡ís≠+#·&É+m˝≤? 63`00
C≤‘·ø£ eTø£s¡+<ä+ 63`00
CÀ´‹wü düs¡dü«‹ 63`00
MT»qqø±\ $X‚cÕ\T 63`00
e≠VüAs¡Ô $C≤„q uÛ≤düÿs¡+ 63`00
CÀ´‹wü dü«j·T+uÀ~Ûì 63`00
X¯óuÛÑe≠VüAs¡Ô •s√eTDÏ 63`00
qø£åÁ‘· |òü\eT+»] 40`00
|ü+#ê+>∑+ #·÷ùd $<Ûëq+ 40`00
düsê«s¡ú CÀ´‹wü+ 40`00
ÁbÕ<∏ä$Tø£ CÀ´‹wü+ 40`00
qes¡‘·ïe≠\T X¯óuÛÑjÓ÷>∑e≠\T 40`00
X¯óuÛÑX¯≈£îHê\T 40`00
Vü≤düÔπsU≤|òü*‘ê\T 40`00
dü+K´˝À¢ uÛÑ$wü´‘Y 40`00
e≠VüAs¡Ô B|æø£ 108`00
|ü⁄≥TºeT#·Ã\T |òü*‘ê\T 30`00
ø£\\T |òü*‘ê\T 30`00
C≤‘·ø£ #·Áø£+ y˚j·T&É+ m˝≤? 40`00
e÷qkÕ>∑](ÁbÕNqCÀ´‹wüÁ>∑+<∏ä+)

`|ü⁄#êÃlìyêdüsêe⁄ 250`00
CÀ´‹wüXÊg ∫{≤ÿ\T 120`00
>∑TbÕÔ X¯‘ê_∆ |ü+#ê+>∑+

(1940`2050) 1116`00
Á|üX¯ï#·+&˚X¯«s¡yéT 63`00
<ë«<äX¯uÛ≤e |òü\#·+Á~ø£ 360`00
CÀ´‹wü X¯‘·jÓ÷>∑s¡‘êïe[

(q÷s¡TjÓ÷>±\|òü*‘ê\T) 120`00
n+>∑kÕe≠Á~ø£+ 40`00
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Vü≤düÔ kÕe≠Á~ø£+ 63`00
˝≤ Ÿ̋ øÏ‘êuŸ 120`00
X¯≈£îqXÊg+ 63`00
Ä<ÛäTìø£Á|üX¯ïXÊg+ 120`00
|üsêX¯s¡CÀ´‹wü Á|üX¯ïCÀ´‹wü+ 180`00
nwüºø£es¡TZ (ø=+&É|ü*¢) 63`00
ãèVü≤‘YC≤‘·ø£+

(ÁbÕNqÁ|ü‹øÏ|ü⁄qs¡TàÁ<äD) 250`00
\>∑ïs¡‘êïø£s¡+ 63`00
wü≥Œ+#ê•ø£ 120`00
40 s√E˝À¢ CÀ´‹wü+H˚s¡TÃø=q+&ç 270`00
40 s√E˝À¢ kÕe≠Á~ø£+H˚s¡TÃø=q+&ç180`00
40 s√E˝À¢ dü+U≤´XÊg+ 180`00
40 s√E˝À¢ qø£åÁ‘· (Hê&û)

|òü*‘·e≠\T 270`00
40 s√E˝À¢ yÓ’<ä´CÀ´‹wü+

H˚s¡TÃø√+&ç 250`00
MT |ü⁄{Ïºq‘˚B n<äT“¤‘·s¡Vü≤kÕ´\T

(kÕsTT>∑D|ü‹¬s&ç¶) 270-00
¬ø.|æ.CÀ´‹wü+ (|ü]#·j·T+) 63`00
e≠VüAs¡Ô∫+‘êeTDÏ 108`00
dü÷s¡́ #·+Á<ä Á>∑Vü≤De≠\T 63`00
Á|üdæ<ä∆e´≈£îÔ\ C≤‘·ø±\T (y˚πsø=+&É|üŒ)180`00
n<äèwüº¬syÓT&ûdt 120`00
Á>∑Vü≤dü+#ês¡ |òü\ìs¡íj·TB|æø£ 63`00
CÀ´‹wü ¬s$T&ûdt 300`00
C≤‘·ø£e÷sêÔ+&É+
 bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+ (ø=+&É|ü*¢)250`00
CÀ´‹wü$<ë´Á|üø±•ø£ bÕ‘·Á|ü‹øÏ j·T<∏ë‘·<∏ä+

(ø=+&É|ü*¢) 250`00
Hê&ûCÀ´‹wü+ 63`00
qø£åÁ‘·bÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)63`00
\>∑ïbÕ]C≤‘·+ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´)63`00
>ö‘·eTdü+Væ≤‘· 63`00
Vü≤Às¡s¡‘·ïe÷\ 63`00
C≤‘·ø£|òü\ eTDÏeT+»] 200`00
|ü⁄wüÿs¡ |ü+#ê+>∑+
 (2013`14qT+&ç 2024`25) 596`00

<äXÊuÛÑTøÏÔ|òü\ ìs¡íj·T+ 250`00
$+‘· CÀwǘ e≠\T 63`00
c˛&ÉX¯es¡TZ\T 200-00
s¡$Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
#·+Á<ä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
≈£î» Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
ãT<Ûä Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
>∑Ts¡T Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
X¯óÁø£ Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
X¯ì Á>∑Vü≤ düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
sêVüQ   πø‘·T Á>∑Vü≤eTT\

düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108-00
Ä<ÛäTìø£ Á>∑Vü≤e≠\T-ñ|üÁ>∑Vü≤e≠\T

düeTdüÔ Á|üuÛ≤ee≠\T 108`00
e≠VüAs¡Ôe÷sêÔ+&É+ 108`00
\|òü≠C≤‘·ø£+ 108`00
C≤‘·ø±\+ø±s¡e≠ 108`00
y˚Twü\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108`00
eèwüuÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
$T<ÛäTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
ø£sêÿ≥ø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
dæ+Vü≤\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
ø£q´\>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
‘·T\ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
eè•Ãø£ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
<ÛäqTdüT‡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
eTø£s¡ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
≈£î+uÛÑ \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
MTq \>∑ï |òü*‘·e≠\T 108-00
Hês¡<ä dü+Væ≤‘· 200`00
|ü+#ê+>∑|”]ƒø£˝Òœø±>∑DÏ‘·+ 250`00
‘êsêã\+ ` #·+Á<äã\+

(y˚πs ø=+&É|üŒ) 108`00
düT\uÛÑ\>∑ï kÕ<Ûäq

(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 200`00
sêVüQ πø‘·Te⁄\ jÓ÷>∑eTT 108`00
#Ûêj·÷Á>∑Vü≤eTT\T 108`00
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CÀ´‹wü$C≤„q B|æø£ 63`00
_.$.sêeTHé >±]  Á>∑+<∏äe≠\T

CÀ´‹wü $<ë´s¡+uÛÑ+ 50`00
Á>∑Vü≤uÛ≤e ã\e≠\T 50`00
ø±\#·Áø£<äX¯ 50`00
nqTuÛÑe Á|üXÊïCÀ´‹wü+ 50`00
CÀ´‹wüXÊg+˝À

yê‘êes¡D uÛÑ÷ø£+bÕ\T 50`00
|ü⁄s√>±$T C≤‘·ø£+ 50`00
uÛ≤yês¡∆s¡‘êïø£s¡+ 75`00
uÛ≤s¡rj·TCÀ´‹wü düs¡«dü«+ 75`00
nwüºø£es¡Z |ü<ä∆‹' 75`00
CÀ´‹wüXÊg+˝À

dü+<˚Vü‰\T,düe÷<ÛëHê\T 75`00
Á|üX¯ï‘·+Á‘· 75`00
e≠VüAs¡Ô+ 75`00
$•wüº C≤‘·ø£e≠\T 120`00
uÛ≤s¡rj·T|òü*‘·CÀ´‹wü+ 120`00
300 e≠K´yÓTÆq jÓ÷>∑e≠\T 120`00
C≤‘·ø£+|ü]o*+#·&É+m˝≤ ? 300`00

sêh|ü‹ nyês¡T¶Á>∑V”≤‘·, eTVü‰eTVü≤ÀbÕ<Ûë´j·T,
yê#·düŒ‹ l eT<ÛäTs¡ø£èwüíe∂]Ô>±] Á>∑+<∏äe≠\T

ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`1 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`2 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`3 200`00
ãèVü≤‘Y|üsêX¯s¡Vü≤ÀsêXÊge≠`4 200`00
uÛ≤yês¡ús¡‘êïø£s¡e≠ 100`00
e≠VüAs¡Ô ∫+‘êeTDÏ 100`00
e≠VüQs¡Ô ∫+‘êeTDÏ̀ bÕs¡Tº2 200`00
dü«|üï XÊge≠ 36`00
X¯‘·jÓ÷>∑eT+»] 50`00
Áe‘·ìs¡íj·Tø£\Œe*¢ 250`00
<Ó’e»„e\¢uÛÑ+ 75`00
edü+‘·sê»X¯≈£îqyéT

(ãèVü≤‘YX¯≈£îqXÊg+) 250-00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`1 100`00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`2 200`00
yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`3 100`00

yêdüTÔXÊg$y˚ø£e≠`4 200`00
nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 1 54`00
nqTuÛÑedüT\uÛÑyêdüTÔ ` 2 100`00
|ü+#ê+>∑ $y˚ø£eTT 108`00
e•wü˜ dü+Væ≤‘· 450-00
|ü+#·|üøÏå XÊg+ (πødtu…’+&é) 200-00
dæ<ë∆qÔdüs¡[ 200`00
dæ<ë∆qÔ s¡Vü≤dǘ yéT 200`00
dü÷s¡́ dæ<ë∆qÔ ∫HêÔeTDÏ 200`00
<ÛäèeHê&û CÀ´‹wü+ 63`00
C…’$T˙C≤‘·ø£•ø±eTDÏ 200`00
ø±\düs¡ŒjÓ÷>∑#·+Á~ø£ 270`00
ø±´\+&ÉsY ]bòÕsêàø£$T{Ï .......
|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘· dæ<ëú+‘·+`

m<äTH√E(dü÷s¡´dæ<ë∆‘·+‘·+) 350`00
CÀ´‹sê«düTÔ düs¡«dü«+ 300`00
CÀ´‹wüdüT<Ûä 200`00
<ÛäèeHê&ç 200`00
CÀ´‹wü s¡Vü≤dǘ uÀ~Ûì 200`00
ãèVü≤C≤®‘·ø£+ uÛÑ{Àº‘·Œ\yê´K´ 300`00
ãèVü≤‘·‡+Væ≤‘· 1,2 500`00
eTTVüAs¡Ôe\¢] 250`00
CÀ´‹wüø£\Œ\‘·,C…’$Tì dü÷Á‘·uÛ≤wü´yéT250`00
110 dü+e‘·‡sê\

`ãTfÒº X¯‘ê_∆|ü+#ê+>∑+ 999`00
C…’$Tì C≤‘·ø£#·+Á~ø£ 210`00
C…’$Tì dü÷Á‘·uÛ≤wü´yéT 200`00
C…’$Tì dü÷Á‘ês¡úB|æø£ 360`00
<äX¯eTuÛ≤e+ 360`00
düTes¡Ã\ Ä+»H˚j·TCÀ´‹wü+ 300`00
C≤‘·ø£ $X‚¢wüD 275`00
C≤‘·ø£ bÕ]C≤‘·+ 360`00
C≤‘·ø£|òü\ Hêsêj·TD°j·T+ 99`00
\>∑ïHê&ç

`~yêø£s¡Tì yÓ+ø£≥düTu≤“sêe⁄324`00
|òü\B|æø£`ñ|üÁ<äwüº ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ 300`00
|òü\B|æø£̀ eT˝≤¢~ eTDÏ 600`00
|ü⁄s√Væ≤‘·<ä]Ùì 200`00
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düsê«s¡ú#·+Á~ø£ 1euÛ≤>∑+ 351`00
2e uÛ≤>∑+ 452`00
3e uÛ≤>∑+ 240`00
4e uÛ≤>∑+ 225`00

düsê«s¡ú∫+‘êeTDÏ 300`00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ 200`00
|üPs¡«ø±˝≤eTè‘·+ 45`00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+ 45`00
ÁbÕNqÁ|üX¯ï ∫+‘êeTDÏ 108`00

5. yêdüTÔ\T
40 s√E˝À¢ ªªyêdüTÔ$<ä´μμ H˚s¡TÃø=q+&ç 200`00
yêdüTÔXÊg s¡Vü≤dǘ e≠\T 200`00
yêdüTÔqTã{Ïº MT Ç\T¢ 63`00
MTs¡÷ MT yêdüTÔ 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ ∫{≤ÿ\T 63`00
yêdüTÔ |üP» 63`00
yêdüTÔ dü÷Á‘·e≠\T 63`00
yêdüTÔXÊg s¡Vü≤kÕ´\T 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ es¡TZ\T 108`00
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔ XÊgØ‘ê´

MT Ç+{Ï bÕ¢qT\T 63`00
$X¯«ø£s¡à yêdüTÔXÊgØ‘ê´

MTÇ+&É¢ Äj·Te≠\T 108`00
$X¯«ø£s¡à yêdüTÔ XÊg+

(∫Á‘ê\>∑Ts¡Te∂]Ô>∑TbÕÔ) 200`00
Ä<ÛäTìø£ >∑èVü≤yêdüTÔ 108`00
X¯óuÛÑyêdüTÔ 270`00
yêdüTÔj·T+Á‘· s¡‘êïe[ 120`00
yêdüTÔXÊg+ 120`00
Vü≤Ödt bÕ¢qT¢ 63`00
>∑èVü≤ìsêàD yêdüTÔ 63`00
yêdüTÔ ¬syÓT&ûdt 63`00
>∑èVü≤yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 63`00
CÀ´‹wü`>∑èVü≤yêdüTÔ#·+Á~ø£ 200-00
yêdüTÔs¡‘êïø£s¡+     (ø=+&É|ü*¢) 63-00
yêdüTÔdü+Á>∑Vü≤yéT           ,, 63-00
|ü+#·yêdüTÔ bÕ]C≤‘·+        ,, 120`00
yêdüTÔ&ç+&çeTyéT              ,, 63`00

yêdüTÔ<äT+~_Û                 ,, 120`00
$X¯«ø£s¡àyêdüTÔÁ|üø±•ø£ (πødtu…’+&é) 250-00
ø£èwüíyêdüTÔXÊge≠ 63`00
»\yêdüTÔ,X¯\´yêdüTÔÔ

(<ä+‘·÷]|ü+&ÉØHê<∏é) 108`00
eTj·TyêdüTÔ (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡´) 144`00
yêdüTÔ CÀ´‹ 63-00
eTq Ç\T¢-eTqyêdüTÔ 108-00
yêdüÔe yêdüTÔ|üPC≤$<ÛëqeTT (_>¥) 108`00
yêdüTÔ <äs¡ŒD+ 200`00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ yêdüTÔXÊg+ 108`00
<˚yê\j·T yêdüTÔ 120`00
XÊÁd”Ôj·T >±j·TÁ‹ >∑èVü≤yêdüTÔ 600`00
yêdüTÔì~Û 108`00
>∑èVü≤yêdüTÔ •s√eTDÏ 60`00
ø±y˚TX¯«s¡yêdüTÔ düT<Ûëø£s¡+ 150`00
H˚e÷ì >∑èVü≤yêdüTÔ 300`00
lsêeTø£èwüí yêdüTÔXÊg+ 200`00
yêdüTÔuÛÑ÷$T 150`00
yêdüTÔì~Û 105`00
yêdüTÔXÊg yêdüÔyê\T(>ö]‹s¡T|ü‹¬s&ç¶) 200`00

6.  eT+Á‘·XÊÁkÕÔ\T
eT+Á‘·kÕ<Ûäq 63`00
‘·+Á‘·C≤\+ 63`00
eT+Á‘·X¯øÏÔ 63`00
<ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·$<ä́ 63`00
<ä‘êÔÁ‘˚j·T e∂*ø±‘·+Á‘·yéT 63`00
‘ê+Á‹ø£ |ü+#ê+>∑+ 63`00
j·TøÏåD° ‘·+Á‘·+ 63`00
eT+Á‘êqTcÕ˜q #·+Á~ø£ 63`00
düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·ø£e#·e≠\T 63`00
eT+Á‘êø£åsê\s¡Vü≤dü´+

(;C≤ø£ås¡ì|òüT+≥Te⁄) 63`00
düs¡«<˚e‘ê eT+Á‘·s¡‘êïe[ 63`00
dü<ë#ês¡ B|æø£ 63`00
jÓ÷–˙`yêeTπøX¯«s¡‘·+Á‘·+ 63`00
Á|ü|ü+#·kÕs¡‘·+Á‘·+ 63`00
ã<äìø£ ‘·+Á‘·yéT 63`00
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ñ∫Ã¤wüº >∑D|ü‹ ‘·+Á‘·yéT 63`00
>∑T|üÔ kÕ<Ûäq ‘·+Á‘·+ 63`00
>∑+<Ûäs¡« ‘·+Á‘·yéT 63`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] (eT+Á‘·j·T+Á‘·s¡‘êïe[)63`00
j·T+Á‘· eT+Á‘· ‘·+Á‘· 63`00
bÕX¯ó|ü‘· ‘·+Á‘·+ 108`00
|ü+#·<äX¯ eTVü‰K&ÉZ ‘·+Á‘·+ 108`00
s¡TÁ<ëcÕ˜<Ûë´j·T' 108`00
eT+Á‘·dæ~∆ 120`00
|üs¡X¯ósêeT‘·+Á‘·yéT 108`00
l\*‘ê$˝ÀeT |ü+#·<äo 120`00
l >∑Ts¡T ‘·+Á‘·+ 108`00
>±j·TÁr ‘·+Á‘·yéT 200`00
eTVü‰X¯øÏÔ eT+Á‘· ‘·+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T 200`00
l <äTs¡Z ‘·+Á‘·yéT 250`00
eTVü‰eTè‘·T´+»j·T

neTè‘·bÕX¯ó|ü‘·yéT 300`00
düs¡Œ (Hê>∑)‘·+Á‘·+ 360`00
Vü≤eq ‘·+Á‘·+ 250`00
c˛&ÉX¯ì‘·´‘·+Á‘·+ 250`00
XÊπøÔj·T‘·+Á‘·+ 250`00
s¡TÁ<äj·÷eTfi¯‘·+Á‘·+ 250`00
\ø°ÎÁ|ü‘·́ +–sê ‘·+Á‘·yéT 360`00
Væ≤s¡D´X¯S*˙ ‘·+Á‘·yéT 250`00
e÷j·÷Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
l $X¯«s¡÷|ü Á|ü‘·´+–sê ‘·+Á‘·yéT 250`00
dü«sêíø£s¡¸DuÛ…’s¡e‘·+Á‘·+ 250`00
ø±o$XÊ˝≤øÏå ‘·+Á‘·+ 250`00
XÊ+‹‘·+Á‘·yéT 250`00
j·T+Á‘·dæ~∆ 450`00
l \ø°Î ‘·+Á‘·yéT 450`00
eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û

(Ád”Ô<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 450`00
eT+Á‘·eTVü≤À<ä~Û

(|ü⁄s¡Twü<˚e‘ê'ø£\ŒyéT) 450`00
eT+Á‘·XÊg+ (Á>∑+<∏äe≠) 450`00
Á|ü‘·´+–sêø£è‘ê´‘·+Á‘·+ 450`00

ø±eT<Û˚qTe⁄ ‘·+Á‘·+ 360`00
X¯S*˙<äTsêZ‘·+Á‘·+ 360`00
l$<ä´ s¡Vü≤dü´+ 300-00
≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·yéT 180`00
Ä#ês¡´ dæ<ä∆ Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+

(ˇ]»q˝Ÿ) 390-00
dæ<ä∆e∂*ø£ s¡Vü≤dü´+

(eT+Á‘·,j·T+Á‘·düVæ≤‘·+) 63-00
Äe÷ïj·TeT+<ës¡+

(eT+Á‘·kÕ<Ûäq\T) 108`00
<äX¯eTVü‰$<ë´ |üPC≤ düs¡«dü«+ 360`00
>ö[ø±+»* ‘·+Á‘·+ 63`00
s¡Vü≤dǘ  <ä‘êÔÁ‘˚j·T ‘·+Á‘·+ 63`00
yêsêVæ≤ ‘·+Á‘·+ 200`00
≈£î˝≤s¡íe ‘·+Á‘·+ 300`00
C≤„Hês¡«e ‘·+Á‘·+ 400`00
XÊãs¡ ‘·+Á‘·+ 50`00
lø±s¡ÔMsê´s¡T®q ‘·+Á‘·+ 90`00
ãèVü≤‘Yj·T+Á‘· s¡‘êïø£s¡+ 400`00
eT+Á‘·dæ+<ÛäT`1euÛ≤>∑+ 360`00
eT+Á‘·dæ+<ÛäT`2euÛ≤>∑+ 360`00
777 eT+Á‘ê\T,‘·+Á‘ê\T 150`00
XÊs¡<ä‹\ø£ ‘·+Á‘·+ 450`00
l uÛ…’s¡e ‘·+Á‘·+ 450`00
eT+Á‘·s¡‘êïø£s¡+ 360`00
nqTuÛÑe j·T+Á‘·eT+Á‘· •s√eTDÏ 60`00
nqTuÛÑe j·T+Á‘·eT+Á‘· ∫+‘êeTDÏ 60`00
‘ê+Á‹ø£ Á|ü|ü+#·+ 865`00
‘ê+Á‹ø£ ì~Û 665`00
‘ê+Á‹ø£ eTsêà\T 665`00
‘ê+Á‹ø£ s¡Vü≤kÕ´\T 665`00
eT+Á‘·e÷\ 365`00

7. Á>∑+<∏ë\T ` Äsê<Ûäq\T
uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£ ‘ê‘·Œs¡́  düVæ≤‘·+ 63`00
uÛÑ>∑eBZ‘· (e#·q+) 108-00
uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´+- πødüTu…’+&ç+>¥75-00
>∑DÒX¯ Äsê<Ûäq 1 108`00
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>∑DÒXÀbÕdüq 2 108`00
qeÁ>∑Vü≤yÓ’uÛÑe+ 108`00
qeÁ>∑Vü≤ ¬syÓT&ûdt 108`00
qeÁ>∑Vü≤ y˚<ä+ 108`00
X¯ìÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 108`00
Ä~‘ê´sê<Ûäq 108`00
düTÁãVü‰àD≤´sê<Ûäq 108`00
l •e Äsê<Ûäq 108`00
\ø°Î Äsê<Ûäq 108`00
Vü≤qTeT<ësê<Ûäq 108`00
\*‘êsê<Ûäq 108`00
l #·Áø±sê<Ûäq 108`00
>±j·TÁr Äsê<Ûäq 108`00
Ms¡uÛÑÁ<ësê<Ûäq 108`00
≈£î»Á>∑Vü‰sê<Ûäq 108`00
uÛ…’s¡yêsê<Ûäq 108`00
<Ó’yêsê<Ûäq 108`00
^‘êsê<Ûäq (uÛÑ>∑eBZ‘· XÀ¢ø£

‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘·) 108`00
ly˚+ø£fÒX¯«sê<Ûäq 108`00
Vü≤j·TÁ^yêsê<Ûäq 108`00
\ø°Îqs¡dæ+Vü‰sê<Ûäq 108`00
l u≤˝≤Á‹|ü⁄s¡düT+<äØk˛ÔÁ‘·ø£<ä+ã+108`00
<˚M ©˝≤eTè‘·+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É düT+<äs¡ø±+&É e#·q+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É sêe÷j·TD+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤s¡‘·+ 108`00
|ü⁄sêD|ü+&É uÛ≤>∑e‘·+ 108`00
yê©àøÏ sêe÷j·TD+ (dü÷]) 108`00
ø±\düs¡Œ jÓ÷>∑+ 108`00
ì‘·´ J$‘·e≠˝À s¡TÁ<ëø£å\T 108`00
ì‘·́  J$‘·e≠˝À qes¡‘êï\T 108`00
y˚<ädü÷ø£Ôe≠\T 108`00
y˚eTq |ü<ä´kÕsêeTè‘·+ 108`00
|ü+&É>∑\T |üs¡«~Hê\T 108`00
dü÷øÏÔs¡‘êï\T 108`00
Vü≤qTeT#·Ã¤]Á‘· 108`00
qeÁ>∑Vü≤ <äs¡ÙqyéT 108`00

ì‘·́ J$‘·+˝À qeÁ>∑Vü‰\T 108`00
kÕ\Á>±eTe≠\T 108`00
>∑Ts¡TX¯óÁø£ Á|üuÛ≤ee≠ #·+Á<äø£fi≤Hê&û108`00
X¯ìÁ>∑Vü≤¬s$T&ûdt 108`00
C≤‘·ø£düT<ÛëkÕs¡e≠

`C≤‘·ø£yÓ÷ø£åÁ|ü<ës≠ì 108`00
$yêVü≤CÀ´‹wüeT+»]
`e÷´πsCŸe÷´∫+>¥¬>’&é
(kÕs≠>∑D|ü‹¬s&ç¶) 108`00

MT|ü⁄{Ïºq‘˚Bìã{Ïº
MTJ$‘·s¡Vü≤kÕ´\T
(q÷´eTsê\J ˝…’|òt¬>’&é) ,, 108`00

MTn<äècÕºìøÏ (ù|s¡T)
H˚yéTø£s¡ø£åHé                  ,, 108`00

q÷´eTsê\J ¬s$T&ûdt 108-00
|ü⁄{Ïºq‘˚B ã{Ïº MTn<äèwüº
 `ñ<√´>∑, eè‹Ô yê´bÕsê_Ûeè~∆ 200`00
e∂ø£|ü+#·X¯r 108`00
lsêeTø£sêíeTè‘·+ 108-00
ñbÕdüq $<Ûëq+ 108-00
<˚e⁄fi¯ófl &Ü{Ÿ ø±yéT 108`00
>∑D|ü‹uÛ≤wü´+ 108`00
j·TEπs«<ä ñ|üqj·Tq $yêVü≤

Á|üjÓ÷>∑eT+»] 108`00
qejÓ÷>∑T\T 108`00
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì<ä]Ù+#·e\dæq

Á|üe≠K<äsêZ\T 108`00
düø£\<˚e‘ênc˛º‘·Ôsê\T(ô|<ä›~)`
  (180nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\‘√) 108`00
düø£\<˚e‘ê nc˛º‘·Ôs¡X¯‘·Hêe÷efi¯ó\T

          (πødtu…’+&ç+>¥) 216-00
düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêeT k Ǫ̂Á‘ê\T

(15 <˚M<˚e‘·\T) 108`00
düø£\<˚e‘ê düVü≤ÁdüHêe÷efi¯ó\T

(20 <˚M<˚e‘·\T) 108`00
Ä<Ûë´‹àø£ dü÷øÏÔ ì~Û 108`00
Áu≤Vü≤àDT\T >√Á‘ê\T,Á|ües¡\T 108`00
düs¡«<˚e‘êdü«s¡÷|ü⁄&ÉT
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`l y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT 108`00
l \ø°Îdüìï~Û 108`00
e÷s¡¸˝ŸÄsYº ‡

(ø£sêfÒ,≈£î+>¥|òüPH˚s¡TÃø√+&ç) 108`00
e÷´õø˘¬>’&é 108`00
#·<äs¡+>∑+ 108`00
|ü+#·e≠K Vü≤qTeT‘Y yÓ’uÛÑe+ 63`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ 54`00
e÷|òüT|ü⁄sêD+ 36`00
•e|ü⁄sêD+ 36`00
yÓ’XÊK|ü⁄sêD+ 36`00
ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ 36`00
ø±ØÔø£ |ü⁄sêD+ (∫qï~) 36`00
düs¡«ø±s¡´dæ~∆øÏ sêe÷j·TDbÕsêj·TD81`00
ô|<ä›u≤\•ø£å 50`00
eèø£å<˚e‘·\T 63`00
j·÷Ewü kÕàs¡Ô dü+kÕÿs¡ #·+Á~ø£ 200`00
düHê‘·qyÓ’~ø£

`Áu≤Vü≤àDkÕàsêÔ>∑eTø£\ŒyéT 180`00
#·‘·Tπs«<äe≠\T 144`00
qeÁ>∑Vü‰sê<Ûäq 180`00
‘êfi¯|üÁ‘· düe÷Vü‰s¡ >√|ü⁄s¡+ 216`00
eTqT<Ûäs¡à XÊg+ (e#·q+˝À...)

(πødtu…’+&ÉT) 250`00
e÷qe<Ûäs¡àeTT\T 144`00
y˚<äeT+Á‘· dü+Væ≤‘· 144`00
düVü≤Ádü*+>±s¡Ãq 144`00
l •e^‘· 144`00
<ë«<äX¯ñ|üìwü‘·TÔ\T 144`00
|ü⁄sêD|ü+&Éyê] kÂ+<äs¡´\Vü≤]

 π(ødtu…’+&é) 250`00
(XÀ¢ø£‘ê‘·Œs¡´düVæ≤‘· $|ü⁄\yê´K´‘√)

ãèVü≤‘Y •e k Ǫ̂Á‘· s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
ãèVü≤‘Y <˚M k Ǫ̂Á‘·s¡‘êïø£s¡e≠ 200`00
<äøÏåD≤eè‘· X¯+Ke≠\T 63`00
108 ~e´<˚XÊ\ $wüßíπøåÁ‘·<äs¡Ùì 40`00
<Ûäs¡àdæ+<ÛäTe⁄(πødtu…’+&ç+>¥) 270`00
uÛ≤s¡rj·T XË’eπøåÁ‘·j·÷Á‘ê<ä]Ùì 108`00

uÛÑ>∑e‘YdüTÔ‹ .......
dü÷s√´bÕdüq 40`00
ø±oK+&É+ 360`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 360-00
l Ä+»H˚j·T+ 216-00
<Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T 216-00
Ä<Ûë´‹àø£ <Ó’$ø£ edüTÔe⁄\T 250-00
sêe÷j·TD+ 600`00
b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+ 900`00
•eeT+Á‘·eTT\T 63`00
dü«s¡C≤„qeTT 63`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ (_>¥) 120`00
l<˚MX¯s¡qïesêÁ‹ Áe‘·ø£\Œ+ 108`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] (uÛ≤wü´+) (H√]) 300`00
>∑s¡T&É|ü⁄sêD+ (H√]) 120`00
y˚+ø£fÒX¯«s¡ $X¯«s¡÷|ü+ 108`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 108`00
ø£̋ ≤´D√‘·‡e >√Á‘·Á|ües¡\T 200`00
MT|ü⁄{Ïºq |æ\¢\≈£î n<äèwüºH˚yéT‡ 108`00

8. yÓ’<ä´ Á>∑+<∏ë\T
ÄVü‰s¡+ Äs√>∑´+ 40`00
e∂*ø±yÓ’<ä́  ∫{≤ÿ\T 40`00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ ∫{≤ÿ\T 30`00
>∑èVü≤yÓ’<ä´ s¡Vü≤kÕ´\T 40`00
>∑èVü≤yÓ’<ä´kÕs¡+ 40`00
Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ (<ë«<äX¯\eD∫øÏ‘·‡)63`00
Á|üø£è‹yÓ’<ä´+ 40`00
ÄVü‰s¡+`yÓ’<ä´+ 108`00
dü+|üPs¡í Äj·≠πs«<ä`∫{≤ÿ yÓ’<ä´+ 108`00
Äj·≠πs«<äyéT 40`00
Äj·≠πs«<ä e∂*ø±yÓ’<ä´B|æø£ 108`00
<äT+|ü≈£Ls¡\T, Ä≈£î≈£Ls¡\T, ø±j·T>∑÷s¡\T

(yê&Éø£+ ` ñ|üjÓ÷>±\T) 108`00
@ø£e∂*ø±yÓ’<ä´+ 108`00
ncÕº+>∑ Vü≤è<äj·T+ (4uÛ≤>±\T) 1200`00
s¡Vü≤dü´dæ<ä∆jÓ÷>∑yÓ’<ä´kÕs¡yéT 108`00
ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´+ 108`00
ˇu…dæ{Ï 108`00
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ôV≤˝ŸÔ¬>’&é 108`00
Äj·≠πs«<ä+`Jeqy˚<ä+ 108`00
|òü⁄&é<∏Ós¡|æ 63-00
Hê´#·Ts¡˝Ÿ<∏Ós¡|æ 108`00
dü+|üPs¡íÄs√>±´ìøÏ 20ìˆˆ 63`00
ø°fi¯flH=|ü\T MT düeTdü´˝…’‘˚... 108`00
jÓ÷>±eT+Á‘· 63`00
jÓ÷>± eT+&˚ ≥T dü+&˚ 63`00
ôV≤s¡“˝Ÿ yÓT&çdæHé`ôV≤˝ŸÔ≥T&˚ 108`00
ôV≤˝ŸÔô|ò’˝Ÿ 120`00
edüTÔ>∑TDbÕsƒ¡+ 250`00
s¡kÕj·Tq yêJø£s¡D ‘·+Á‘·+ 180`00
edüTÔ>∑TD eTø£s¡+<ä+ 400-00
Hê≥TyÓ’<ä´+ -(πødtu…’+&é) (sêyéTJ) 360-00
Hê≥TyÓ’<ä´+ (∫qï~) 108-00
u≤eTàyÓ’<ä´+ 120`00
ÁbÕD≤j·÷eTe≠-jÓ÷>∑ 63-00
nqTbÕqyÓ’<ä´ düs¡«dü«+ (sêyéTJ) 540`00
s¡Vü≤dü´≈£î≈£îÿ≥ XÊg+ (sêyéTJ) 300`00
Vü≤À$TjÓ÷yÓ’<ä´ düs¡«dü«+ 666`00
Hê≥TyÓ’<ä´+ ∫qï~ 45`00
≈£î≈£îÿ≥ XÊg+ ∫qï~ 36`00
s¡düs¡‘êïø£s¡+ 450`00
edüTÔ>∑TDÁ|üø±•ø£ 750`00
Äj·TTπs«<äeT÷*ø£ Á|üjÓ÷>∑e[ .....
#·s¡ø£ dü+Væ≤‘· 750`00
ãdüesêJj·T+ 720`00
uÛ≤eÁ|üø±X¯dü+Væ≤‘· 750`00
edüTÔ>∑TDB|æø£ 720`00
∫s¡T<ÛëHê´\T`Äs√>∑´+`sêyéTJ 54`00
dæ]<ÛëHê´\˝À dü+|üPs¡íÄs√>∑´+
    `&Ü. U≤<äsYe© 100`00

9. nj·T´|üŒ ` uÛÑyê˙ s¡ø±\T
l nj·T´|üŒ ©˝≤eTè‘·+ 36`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qbÕ≥\T 144`00
l nj·T´|üŒ |üPC≤ø£\Œ+ 30`00
l nj·T´|üŒ uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 30`00

Vü‰s¡‹¬>’ø=qTe÷ 45-00
l nj·T´|üŒ Bø£å F 12`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»qe÷\ F 12`00
l nj·T´|üŒ ì‘·´|üP» P 12`00
l nj·T´|üŒ ì‘·´ìj·Te÷e[ P 10`00
uÛÑyê˙Bø£å (l uÛÑyê˙ ©˝≤eTè‘·+) 36`00
<˚M©˝≤eTè‘·+ 108`00
l <˚M |üPC≤ø£\Œ+ 30`00
<˚M uÛÑøÏÔ^‘ê\T 30`00
uÛÑyê˙Bø£å P 10`00
<˚M uÛÑøÏÔe÷\ F 12`00
l nj·T´|üŒ uÛÑ»Hêe[ 144`00
nj·T´|üŒ|üPC≤$~Û

(CÒdüT<ëdüTkÕ+>¥‡‘√) 45`00

10. uÛÑ»q\T ` ø°s¡Ôq\T
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡ÔHêì~Û

(1000ø°s¡Ôq\T) 270`00
nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T 30`00
lsêeT<ëdüT ø°s¡Ôq\T 30`00
düs¡«<˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 25`00
edüT+<Ûäs¡ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T 36`00
kÂuÛ≤>∑´ <˚e‘ê eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T 40`00
düs¡«<˚e‘ê uÛÑ»q\T 40`00
∫{Ïº bı{Ïº bÕ≥\T 12`00
C≤rj·T ^‘ê\T 12`00
<˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\T 40`00
|ü+&ÉT>∑\T`|ü⁄D´πøåÁ‘ê\T uÛÑøÏÔ^‘ê\T 40`00
>=_“fi¯flbÕ≥\T,˝≤*bÕ≥\T,

ø√˝≤≥bÕ≥\T 40`00
nqïeTj·T´ dü+ø°s¡Ôq\T 108`00
ô|[flbÕ≥\T`Ád”Ô\bÕ≥\T 40`00
uÛÑø±Ôq+<ä uÛÑ»qø°s¡Ôq\T(z˝Ÿ¶dæ˙ôdºÌ˝Ÿ)40`00
düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔeTDÏe÷\ 40`00
ã‘·Tø£eTà ñj·÷´\ bÕ≥\T 40`00

11. Væ≤{Ÿ‡  kÕ+>¥‡
|òüT+≥kÕ\ uÛÑøÏÔ^‘ê\T`uÛÑ>∑eBZ‘· 40`00
mdt.|æ.u≤\T uÛÑøÏÔ̂ ‘ê\T 40`00

https://devullu.com/book-category/ayurveda-vaidyam/
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https://devullu.com/book-category/ayyappa-bhavani/
https://devullu.com/book-category/bhajanas-kirthanalu/
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düTo\uÛÑøÏÔ^‘ê\T 40`00
|òüT+≥kÕ\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 108`00
|æ. düTo\ düTeT<ÛäTs¡^‘ê\T 108`00
mdt.|æ. u≤\T düTeT<ÛäTs¡̂ ‘ê\T 108`00
mdt.C≤qøÏ düTeT<ÛäTs¡̂ ‘ê\T 108`00
y˚≥÷] düT+<äs¡sêeTe∂]ÔVæ≤{Ÿ‡ 108`00
düs¡«<˚e‘ê dæ˙uÛÑøÏÔ^‘ê\T 108`00
CÒdüT<ëdüT nj·T´|üŒ|üPC≤$<Ûëq+ 45`00
düs¡«<˚e‘· uÛÑ»qø°s¡Ôq\T 40`00

12. Ád”Ô\≈£î ñ|üj·≠ø£Ô |ü⁄düÔø£e≠\T
lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (yÓCŸ) 63`00
lø±+‘êeTDÏ e+≥\T (HêHéyÓCŸ) 63`00
XÊø±Vü‰s¡ e+≥\T 30`00
e÷+kÕVü‰s¡e+≥\T 30`00
∫{Ïº∫{≤ÿ\T 30`00
n+<ëìøÏ ∫{≤ÿ\T 30`00
|æ\¢\ ù|s¡T¢ (ô|<ä›~) 30`00
|æ\¢\ ù|s¡T¢ (∫qï~) 10`00
˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ XÊØuÀs¡¶sY‡ 40`00
˝Òf…dtº m+Áu≤s≠&ÉØ &çC…’Hé‡ 40`00
∫Hêïs¡T\≈£î ∫s¡T‹fi¯ófl 30`00
|üdü+<Ó’q bòÕdtº|òü⁄&é e+≥\T 30`00
|ü˝≤yé\T, Áô|ò’&é ¬s’dt\T, yÓ¬s’{°¬s’dt\T 30`00
y˚|ü⁄fi¯ófl`Ç>∑Ts¡T¢ 30`00
ÁuÒø˘bòÕdtº e+≥\T 30`00
|ü+&ÉT>∑\˝À #˚düTø=H˚ |æ+&çe+≥\T 30`00
yÓTÆÁø√y√yÓHé e+≥\T 108`00
düs¡«<˚e‘êuÛÑøÏÔe÷\ 40`00
|æ\¢\ù|s¡T¢ (u≤ãT) 40`00
|æ\¢\ù|s¡T¢ (bÕ|ü) 40`00
yÓ÷Á&ÉHé yÓTVü≤+~ (>√]+{≤≈£î &çC…’Hé‡)40`00
yÓ÷Á&ÉHé |æ\¢\ù|s¡T¢ 108`00
H√s¡÷]+#˚ HêHéyÓCŸe+≥\T 108`00

$$<Ûä s¡ø±\T
m+<äs√eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T 250-00
jÓ÷>±düHê\T 40`00
dü÷s¡́ qeTkÕÿs¡e≠\T 40`00

bı&ÉT|ü⁄ ø£<∏ä\T (∫qï$) 10`00
Væ≤+B`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 30`00
Ç+^¢wüß`‘Ó\T>∑T`dü«uÀ~Ûì 30`00
ãT*¢ u≤\•ø£å 20`00
»qs¡˝Ÿ Hê˝…&é® 30`00
q÷s¡T mø±ÿ\T 15`00
1`100 fÒãT˝Ÿ ãTø˘ 12`00
1`100 fÒãT˝ŸãTø˘ (ÁøöHéôd’E) 12`00
lsêeTø√{Ï 25`00
l•eø√{Ï 25`00
l kÕsTTø√{Ï 25`00
y˚Tõø˘ 30`00
n+¬ø\‘√ >±s¡&û 30`00
Vü≤è<äj·TdüŒ+<äq (ø£$‘·\T) 30`00
yê‘·‡´j·Tq ø±eTdü÷Á‘ê\T 40`00
m.|æ.≥÷]dtº ¬>’&ÉT 40`00
Ç+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
eTùV≤+Á<äC≤\ s¡Vü≤kÕ´\T 30`00
X¯Øs¡uÛ≤wü (u≤&û ˝≤+π>«CŸ) 108`00
ÁøÏj·÷jÓ÷>∑+ 40`00
Äq+<ä+>± J$<ë›+ 108`00
Vü≤]X¯Ã+Á<ä Hê≥ø£+ 50`00
yê‘ê‡j·Tqø±eTdü÷Á‘ê\T 108`00
|ü+#·kÕj·Tø£+ 108`00
s¡‹s¡Vü≤kÕ´\T 108`00
nq+>∑s¡+>∑+

(ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 108`00
X¯è+>±s¡πø[

(ø£+uÛÑ+bÕ{Ï dü«j·T+Á|üø±wt) 108`00
>±j·TÁr$C≤„Hé 108`00
dü‘·´Vü≤]X¯Ã+ÁBj·TeTT .......
∫+‘êeTDÏ (Hê≥ø£+) 50`00
u≤\Hê>∑eTà 50`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ Ád”Ô\ Áe‘·ø£<∏ä\T 36`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >√$+<ä Hêe÷\ uÛÑ>∑eBZ‘· 40`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ ∫+‘êeTDÏ 108`00
ø±fi¯Vü≤dæÔ >∑èVü≤yêdüTÔ eTsêà\T (u…’+&ÉT)63`00
m+.mdt.ÄsY.Vü≤qTe÷Hé#ê©kÕ 12`00

https://devullu.com/book-category/cinema-songs/
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uÛÑ$wü´|ü⁄sêD+ 450`00
ÁãVü≤à|ü⁄sêD+ 300`00
ÁãVü≤àyÓ’es¡Ô eTVü‰|ü⁄sêD+ 750`00
ÁãVü‰à+&É |ü⁄sêD+ 300`00
≈£Ls¡à |ü⁄sêD+ 225`00
*+>∑|ü⁄sêD+ 500`00
e÷πsÿ+&˚j·T|ü⁄sêD+ 300`00
eT‘·‡´|ü⁄sêD+ 500`00
Hês¡<ä|ü⁄sêD+ 500`00
|ü<äà|ü⁄sêD+`düèwæºK+&É+ 500`00
|ü<äà|ü⁄sêD+ uÛÑ$TK+&É+ 500`00
kÕÿ+<ä|ü⁄sêD+`1 700`00
kÕÿ+<ä|ü⁄sêD+`2 900`00
yêeTq|ü⁄sêD+ 225`00
esêVü≤|ü⁄sêD+ 400`00
yêj·TT|ü⁄sêD+ 500`00
$wüßí|ü⁄sêD+ 250`00
•e|ü⁄sêD+ 400`00

kÕàs¡Ô Á>∑+<∏äeTT\T
Á|ü‹wü˜ø£\Œ'`kÕ–qqs¡dæ+Vü≤eT÷]Ô 700`00
XÊ+‹ø£eT\ø£s¡ 600`00
dü+kÕÿs¡∫+‘êeTDÏ
(1,2,3,4,5 ˇø=ÿø£ÿ{Ï) 320`00
l$<ë´ñkÕdüqø£\ŒÁ<äTeyéT 280`00
ìs¡íj·Tdæ+<ÛäT 1,2,3,uÛ≤>∑eTT\Tôd{Ÿ640`00
eT÷]Ô y˚+ø£Á{≤eTX¯s¡à
j·÷Ewü kÕàs¡ÔÁ>∑+<∏ä+1euÛ≤>∑+ 100`00
j·÷Ewü kÕàs¡Ô Á>∑+<∏ä+2euÛ≤>∑+ 200`00
dü+kÕÿs¡ eTVü≤À<ä~Û 200`00
Ä_úø£ düs¡«dü«+ 250`00
j·÷EwükÕàs¡ÔÁ>∑+<∏ä+5euÛ≤>∑+ 250`00
lÁ|ü‹wü˜ø£\Œ Á<ÛäTeyéT 280`00
dü÷s¡´qeTkÕÿs¡ ø£\Œ' 160`00
|ü+#·ø±≥ø±\T 120`00
\ø£åe]Ô 260`00
Äs¡¸$yêVü≤yÓ’K] 40`00
s¡TÁ<ës¡Ãq ø£\ŒÁ<ÛäTeyéT 280`00

m+.mdt.ÄsY.düT+<äs¡ø±+&É 90`00
ÁãVü≤à+>±]J$‘·#·]Á‘· (»e+>∑T\) 120`00
l Ä~X¯+ø£sê#ês¡´ ~e´#·]‘êeTè‘·+40-00
ø±osêy˚TX¯«s¡ eTõ© ø£<∏ä\T 63`00
|ü⁄s√Væ≤‘· <äs¡Ùì (>√s¡düMs¡uÛÑÁ<ë#ês¡́ )200`00
MTπs q÷´eTsê\õdtº (<ëeP<é) 390`00

Ç‘·s¡ s¡ø±\T
ø±∞ n<Ûä«<Ûë{° 100`00
$X¯«Áu≤Vü≤àDy˚<√øÏÔ $~Û'
$yêVü≤ eTqTdü÷Á‘· Á|üjÓ÷>∑+ 199`00
Væ≤e÷\j·T jÓ÷>±\T`yÓ÷ø£åkÕ<Ûäq\T200`00
Væ≤e÷\j·T jÓ÷>∑T\‘√

`ÁøÏj·÷jÓ÷– nqTuÛÑyê\T 300`00
yêDÏ»´ ø£\Œeèø£åeTT 300`00
ÁbÕs¡úq ‘·s¡+–DÏ 250`00
ˇø£ jÓ÷– Ä‘·àø£<∏ä 175`00
|üPs¡«>±<Ûä\Vü≤] 295`00

sêe÷j·T+`uÛ≤s¡‘·`uÛ≤>∑e‘·eTT\T
|ü⁄sêDeTT\T`ø£<∏ä\T

sêe÷j·TD+ 250`00
eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ 425`00
eTVü‰uÛ≤>∑e‘·+ 360`00
düT+<äs¡ø±+&É πødtu…’+&é 300`00

`( mdt{Ï|æ$. ø=qbÕŒ#ês¡T´\T)
düT+<äs¡ø±+&É`ø=+ô|\¢ .....
ø±oeTõ© ø£<∏ä\T (12uÛ≤>±\ôd≥Tº)950`00
uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ ø£<∏ä\T`u…’+&é 150`00
n|üPs¡«∫+‘êeTDÏ 150`00
‘ÓHê* sêeTø£èwüí q÷‘·qyê´düø£<∏ä\T150`00
eTsê´<äsêeTqïrs¡TŒø£<∏ä\T 150`00
nø£“sY ;s¡“ Ÿ̋ ø£<Ûä\T 150`00
u§eTà\ sêe÷j·TD+ 60`00
u§eTà\ uÛ≤s¡‘·+ 60`00
u§eTà\ uÛ≤>∑e‘·+ 60`00
|ü+#·‘·+Á‘·+ 60`00
>∑s¡T&É |ü⁄sêD+ 600`00
n–ï|ü⁄sêD+ 500`00
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n|üs¡Á|üjÓ÷>∑' 700`00
Ä|üdüÔ+;j·T |ü+#·<äX¯

<äs¡ÙHêqTÁø£eTDÏø£
uÛ≤>∑e‘·T\X‚cÕe<ÛäTqT\T 650`00

düXÊÁd”Ôj·T s¡TÁ<ë_Ûùwø£ $~Û
` ø£+∫ Ms¡uÛÑÁ<äX¯s¡à 300`00

düTe÷s¡T 100 dü+ˆˆsê\THê{Ï ÁbÕNq
Á|ü‘·T\T ‹]–  á ÁøÏ+~ Á>∑+<∏äe≠\T

Á|ü#·T]+#·ã&çq$.
lsêeT eT+Á‘êqTcÕ˜qe≠ ..........
lsêeTqesêÁ‘√‘·‡eø£\Œ' 300-00
ÁXÊ<ä∆e≠ m+<äT≈£î ô|{≤º* ?

`c˛&ÉX¯ dü+kÕÿs¡e≠\T 200-00
kÕàs¡Ô ø±|ü]› ø±]ø£\T 200-00
q|ü⁄+düø£ dü+Jeqe≠,

 yÓ’<ä́  •s√eTDÏ 200-00
$wüyÓ’<ä´ ∫+‘êeTDÏ 200-00
ùV≤e÷Á~ dü÷]D≤ ÁbÕj·T•Ã‘êÔ<Ûë´j·T' 3 0 0 -

00
düs¡«e∂*ø± >∑TDs¡‘êïø£s¡+ 300-00
Ä|üdüú+;j·T <Ûäs¡àdü÷Á‘ê\T 300-00
düs¡«XÊ+‹ <äs¡ŒD+

- n|üs¡ Á|üjÓ÷>∑ <äs¡ŒD+ 200-00
>∑Dø£s¡+»ì 200-00
dü+‘êq B|æø£ 200-00
‹~Ûìs¡íj·T ø±D¶' 250-00
e≠VüAs¡Ô <äs¡ŒD+ 200-00
CÀ´‹wü XÊg s¡‘·ïe≠

(l|ü‹C≤‘·ø£ |ü<ä›‹) 250-00
\|òü≠‘ê#·ø£e≠ 200-00
l yÓ’Kqdü ô|’‘·èy˚T~ø£ Á|üjÓ÷>∑' 300-00
düàè‹ s¡‘êïø£s¡e≠ (<Ûäs¡àXÊg+) 400-00
C≤‘·ø±eTè‘·‘·kÕs¡+ 300-00
C≤‘·ø£ uÀ~Ûì 300-00
dü+^‘· $<ë´<äs¡ŒD+ 300-00
dü+^‘· düsê«s¡úkÕs¡dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e≠VüAs¡Ô e÷sêÔ+&É+

({°ø£‘ê‘·Œs¡´+) 450-00
C≤‘·ø£s¡Vü≤dü´+ 200-00
sê»e÷sêÔ+&É+ 200-00
Äj·≠sê›j·TB|æø£ 200-00
yÓ’<ë´eTè‘·+ 200-00
nqTbÕqeT+»Ø 200-00
qeÁ>∑Vü≤XÊ+‹ $<Ûëq+

`ñ<äø£XÊ+‹ $~Û' 200-00
∫øÏ‘·‡s¡‘·ïe≠ 200-00
dü«s¡∫+‘êeTDÏ 200-00
<ë«<äX¯̋ ÀVü≤ uÛÑdüà$<Ûëq+ 200-00
<Ó’e»„j·TXÀ $uÛÑ÷wüD+ 200-00
nqTbÕq s¡‘·ïø£s¡e≠ 200-00
ø±˝≤eTè‘·e≠ 250-00
<Ó’e»„ø£sêíeTè‘·e≠ 300-00
s¡ùd+Á<ä ∫+‘êeTDÏ 300-00
s¡düs¡‘·ï düe≠#·Ãj·T+ 300-00
edüTÔ>∑TDs¡‘êïø£s¡e≠ 300-00
Vü≤ÀsêqTuÛÑe<äs¡ŒDe≠ 360-00
$X¯«ø£s¡à Á|üø±•ø£ yêdüTÔXÊge≠ 250-00
Ád”Ô»q ø£\Œe*¢ 450-00
dü+^‘· düsê«s¡∆ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
dü+^‘· düT<Ûëdü+Á>∑Vü≤e≠ 250-00
ns¡ÿ Á|üø±X¯e≠ 200-00
dü+^‘· e÷sêÔ+&Ée≠ 200-00
dü+^‘· Á|ü<ÛäeTuÀ~Ûì 200-00
yÓ’<ä´ø£\Œ‘·s¡Te⁄ 200-00
s¡düÁ|üB|æø£ 250-00
>∑Dø±q+<äe≠ 250-00
l \*‘êdüVü≤ÁdüHêe÷e['

`$es¡D≤‘·àø£ uÛ≤e+‘√ 200-00
qe#·+&û y˚<√ø£Ô l <˚M |üPC≤ø£\Œ+200-00
l >±j·TÁr nqTcÕ˜q ‘·‘·Ô«Á|üø±•ø£ 360-00
dü+^‘·e÷sêÔ+&Ée≠ 250-00
kÕsêe[ 360-00
uÛÒwü»ø£\Œe≠ 200-00
>∑Ts¡T•wǘ Äj·≠πs«<ä

yÓ’<ä´∫+‘êeTDÏ 360-00
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•e⁄sêD+ 261`00
<˚$uÛ≤>∑e‘·+ 261`00
ø£\Œeèø£å+ 216`00
eTVü‰s¡›X¯ 216`00
nwüº\ø°Î dæ~∆ 216`00
eTqÄ#êsê\˝Àì <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\≈£î`

XÊÁd”Ôj·Tdüe÷<ÛëHê\T 50`00

dæ<∆̊X¯«s¡ yê] s¡ø£eTT\T
dæ<ä∆Hê>∑s¡T®q ‘·+Á‘·+ 390`00
düs¡«j·T+Á‘· uÛ≤s¡‹ 201`00
eT+Á‘· eTVü‰»\~Û 201`00
düø£\<˚e‘ê eX¯+ø£Ø`leTfi¯j·÷fi¯ uÛÑ>∑e‹

eTVü‰eT+Á‘· s¡Vü≤kÕ´\T 100`00
$yêVü≤ ø£\ŒeTT 40`00
nwüºeTTK uÛÒs¡T+&É (|ü<äàe‹) 150`00
dæ<ä∆Hê>±s¡T®q ‘·+Á‘·yéT (|ü<äàe‹) 175`00

{≤>∑÷sY |ü_¢wæ+>¥ Vü≤Ödt ` nìï
s¡ø£eTT\T \_Û+#·TqT.

kÂ+<äs¡´\Vü≤] 330`00
•yêq+<ä\Vü≤] 180`00
eTVü‰q´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£$~Ûí 100`00
l<˚M dü|üÔX¯r 125`00
#·+&û dü|üÔX¯r 45`00
ø±s¡ÔMsê´s¡T®q ‘·+Á‘·+ 72`00
¬syÓT&çdt 1,2,3,
(•e\ düTÁãeTD´+) 150G200G200
eT+Á‘·dæ+<ÛäT 1,2 360G360`00
l <äTsêZ dü|üÔX¯r (#·+&û)

` ôVAeT $<ÛëqeTT 400`00
<˚$ uÛ≤>∑e‘·+ 360`00
kÕsTT~e´ |üP» 8`00
y˚<√ø£Ô $~Û $yêVü≤B|æø£ (ñ<äj·Tl)199`00
l #·+&û |üP» ôVAeT$<ÛëqeTT 249`00
$wüßí ùdyê q+<ä–] kÕ«$T
(ñ<äj·Tl)

C≤‘·ø£eTDÏ 200-00
düs¡«X¯≈£îq Á|üø±•ø£ 200-00
j·÷Ewü Á|üjÓ÷>∑ #·+Á~ø£ 250-00
•øå±e©¢`Äq+<äe©¢`uÛÑè>∑Te©¢ 300-00
edü+‘·sê» X¯≈£îqe≠ 250-00
‘={Ïº yÓ’<ä´+ 450-00
CÀ´‹wü dæ<ë∆+‘· dü+Á>∑Vü≤e≠

(|ü+#ê+>∑ >∑DÏ‘·+) 300-00
düVü≤Ádü jÓ÷>∑Á|üø±•ø£ 300-00
l$<ë´s¡Vü≤dü´+ 300-00
y˚+ø£≥ k˛eTj·÷Jj·T+

nqT <Ûäs¡àXÊgø±+&Ée≠ 250-00
\ø°Î|ü‹ k˛eTj·÷Jj·T+ 250`00
j·÷»„e\ÿ düà è‹ 540`00
lÄ+»H˚j·T+ 216-00
sê•‘·T\´e‘·‡s¡ |òü*‘·+ 200-00
Hê&ç CÀ´‹wü $X‚¢wüD 400-00
Ád”Ô <Ûäs¡às¡‘·ï u≤+&Ü>±s¡e≠ 200-00
XË’y√‘·‡es¡‘êïø£s¡+ 300-00
j·÷EwüÁ|üjÓ÷>∑ ∫HêÔeTDÏ 300-00
düTdü«s¡ ãTTπ>«<ä Á|üjÓ÷>∑<ä]Ùì 300-00
Äj·≠πs«<ä yÓ’<ä´ dü+Á>∑Vü≤+ 300-00
e•wü˜ dü+Væ≤‘· 450-00
Vü≤À$TjÓ÷|ü‹ >∑èVü≤yÓ’<ä´+ 200-00
Áe‘·#·÷&ÜeTDÏ 300-00
yÓ’X¯´<Ûäs¡àÁ|üø±•ø£ 300-00
Ä\j·T ì‘ê´s¡Ãq |ü<ä∆‹ 200-00
düàè‹e≠ø±Ô|òü\+ 300-00
Ä|üdüú+ãj·T˝≤¢Jj·TyéT 300-00
CÀ´‹wüXÊgdü+Á>∑Vü≤e≠ 200-00
ø£s¡à$bÕø±K´j·T+ 360-00
e≠VüQs¡Ô s¡‘êïe[ 250-00
düT~$˝À#·q+ 300-00
ñ‘·Ôs¡ ø±˝≤eTè‘·+ 200-00
düs¡Œ$wüj·T düs¡«dü«dü+Á>∑Vü≤+ 200-00

\*‘êãTø˘ &çb˛ yê] s¡ø£eTT\T
uÛÑ>∑eBZ‘· 150`00
l \ø°Îì~Û (yÓTÆ<∏ä©) 216`00
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H˚e÷ì yê] s¡ø£eTT\T
nqTuÛÑe Vü≤düÔπsU≤ kÕeTTÁ~ø£+ 360`00
>∑èVü≤edüTÔ 300`00
ñbÕdüHê bÕ]C≤‘·+ 300`00
qø£åÁ‘·eTT\T 27 ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄düÔø£+ 45`00
nqTuÛÑe Vü≤düÔπsK kÕeTTÁ~ø£+ 360`00
H˚e÷ì >∑èVü≤yêdüTÔ 300`00
eTTVüQs¡Ô düs¡dü«r
dü+U≤´XÊg+
C≤‘·ø£ eTs¡àuÀ~Ûì
C≤‘·ø£ düs¡dü«r
Ä#ês¡´ dæ<ä∆Hê>±s¡T®q‘·+Á‘·+ 390`00
eTfi¯j·÷fi¯ uÛ≤>∑e‹ 100`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ (uÒ‘·y√\T) 480`00
#ê>∑+{Ï leTÁ<ëe÷j·TD+ 750`00
#ê>∑+{Ï uÛ≤>∑e‘·+ 500`00
#ê>∑+{Ï •e|ü⁄sêD+ 500`00
\*‘êuÛ≤wü´+ 699`00
•e$wüßí ì~Û 216`00

l uÛÑ>∑eBZ‘· 150`00
y˚<√ø£Ô $yêVü≤B|æø£ 200`00
>±qø£fi≤uÀ~Ûì 1000`00
<˚MuÛ≤>∑e‘·+ 360`00
lø£èwüí ø£sêíeTè‘·+ 360`00
l<˚$ dü|üÔX¯‹ 140`00
kÂ+<äs¡´\Vü≤] 360`00
•yêq+<ä\Vü≤] 170`00
eTVü≤Hê´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ 125`00
$wüßí|ü⁄sêD+ 150`00
•e|ü⁄sêD+ 150`00
>∑TbÕÔ yÓ’<ä´ Á|üø±•ø£ 350`00
>∑TbÕÔeT+Á‘· j·T+Á‘· ‘·+Á‘·+ 390`00
qø£åÁ‘·eTT\T 27 ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄düÔø£+ 45`00
C≤‘·ø£ eTs¡àuÀ~Ûì 60`00
C≤‘·ø£ düs¡dü«r 60`00
ñbÕdüHê bÕ]C≤‘·eTT 300`00
H˚e÷ì dü+U≤´XÊg+ 60`00
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