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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$×ý*~Ææÿ$
¿ê{§æþç³§æþ Mæü–çÙ~ AÐèþ*ÐéçÜÅ

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

¯ðþOÐóþ§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. ముహూర్తములు, ప్రవర... ఏకాదశీ వివరము ............. 3
4. ఏకాదశి దేశభేదము, గ్రహణము ......................... 4-5
5. తారాబలము, చంద్రబలము, ............................... 6
6. ఉత్తరాదిమఠము శాఖల దూరవాణి సంఖ్యలు ............. 6
7. జ్్యతిష్యసామాన్యపరిచయము ............................. 7
8. మాసకర్తవ్యము,  ........................................ 8-10
9. జననాశౌచము-మరణాశౌచము-తర్పణవిధానము . 11-12
10. పంచంగము ......................................... 13-26
11. ప్రాతస్సంకల్పగద్యము ..................................... 19
12. సానానసంకల్పము ........................................... 20

}Ðèþ$¯ŒþÐèþ$«§éÓ^éÆæÿÅÐèþ$*ËÐèþ$àçÜ…Ýë¦¯èþÐèþ$$ }E™èþ¢Æ>¨Ðèþ$uæÿÐèþ$$

Væü$Ææÿ$ç³Ææÿ…ç³Æ> ^èþÆæÿÐèþ$ÔZÏMæüÐèþ$$Ë$

శ్రీ సుధా మాసపత్రి క
సదసుయులు కండి, సదసుయులను చేయండి.

ఇంటంటా ధర్మప్ర చారం జరగాలని శ్రీ సత్యాత్మతీర్థు ల సంకల్ం. కనుక 
అనేక ధార్్మకమైన విషయములతో సంపన్నమయ్యాట్లు  శ్రీ సుధా 
మాసపత్రి కను రూపందంచుచున్్నర్. కనుక ఆ మాసపత్్ర కకు 
ప్ర త్యొక్కరూ సదస్యాలు కావాలి. ఈ రోజే మీర్ శ్రీ స్ధా చందాదార్లు 
కండి. మీ బంధవులకు కూడా దీని గుర్ంచి చెప్్ చందాదార్లుగా 
చేయండి. మాసపత్్ర కను చదవి ధర్మం గుర్ంచి తెలుస్కుని 
శ్రీ పాదులవార్ అనుగరీ హాని్న పందండి. 

కన్నడ శ్రీ సుధా సదసయుత్వాన్్న పందడాన్కి- 8762629132 
తెలగు శ్రీ సుధా సదసయుత్వాన్్న పందడాన్కి- 9949474877

మొబైల్ నంబర్కు గూగల్ పే ఫోన్ పే దావారా డబ్బును పంప్ంచి ఇదే 
నంబర్ కు మీ పూర్ణ మైన అడ్ర స్ ను మెసేజ్ చేయండి.
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శ్రీ మజ్జ గద్గు రుశ్రీ మన్మధావాచారయుమూలమహాసంస్థా నము 

శ్రీ శుభకృత్ నామసంవత్సరము
సూరయుసిద్ధ ంతపంచాంగము గత శాలివాహన శకము 1944

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$¯èþgêq¯égêq¯èþº…«§æþ-
Ððþ*„æüM>Ææÿ×ý$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$

5123

CMæüÐèþ$$…§æþ$ Ðèþ^óþa MæüÍÄæý$$Væü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$    4,26,877

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$

1944

Æ>»ZÐèþ# ÔèýMæüçÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$Ë$ 16,056
4 ÑfÄæý*À¯èþ…§æþ¯èþÔèýMæüÐèþÆæÿÛÐèþ$$ 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$

శుభకృత్ నామసంవత్సరఫలము
ఈ సంవత్సరమందు ధన-ధాన్యసమృదిధి, సువృష్టి, మంగళకార్యముల 
ఆధిక్యం, ప్రజలకు ఆతంకం ఉండదు.

శుభకృత్ సంవత్సర రాజాదులు మరియు ఫలములు

చంద్రమానప్రకారం- రాజా శని, మంత్రి  గురు, సేనాధిపత్ బుధ, పూరవా-

సస్యుధిపత్- రవి, అపరసస్యుధిపత్- గురు, ధానాయుధిపత్- శుక్ర, అరాఘా ధిపత్- 
బుధ, మేఘాధిపత్- బుధ, రస్ధిపత్- మంగళ, నీరస్ధిపత్ -శని 

ఫలములు
రాజా 
శని

ధన-ధాన్య-నీళ్ళకు కొరత, రాజులలో కలహం, 
చౌర్య-రోగభీతి.

మంత్రీ 
గురు

సమృదధిమైన వృష్టి, ఉత్తమ పంటతో ప్రజలకు 
సంతోషం, రాజకోశవృదిధి.

సేనాధిపతి 
బుధ

ప్రజలోలో అతి ఆశ, అల్పవృష్టి, అల్పమైన సస్యము, 
అల్పమైన ఫలము.

పూర్వ 
ససా్యధిపతి 
రవి

రోగభయం, చోరభయం, అల్పవృష్టి, 
రాజులయందు కలహం, ఆవులలో పాల కొరత, 
పంటకు నాశం,

అపర- 
ససా్యధిపతి 
గురు

సమృదధిమైన వృష్టి, రాజులలో పరస్పరం సేనాహం, 
బ్రాహ్మణులకు యోగ్య మరా్యద.

ధానా్యధిపతి 
శుక్ర

తెలలోమట్టి భూమిలో సమృదధిమైన పంట, చమలు, 
పెసలు, కొర్రలు సమృదధిమవుతాయి.

అరాఘాధిపతి 
బుధ

సమృదధిమైన వృష్టి, ధాన్యముల సమృదిధి, పాఖండుల 
అటటిహాసం.

మేఘాధిపతి 
బుధ

రాజులకు రోగభీతి, లేఖకులు, విదా్వంసులు, 
జ్్యతిష్కులకు ఉననాతి, సమృదధిమైన వృష్టి, పంట.

రసాధిపతి
మంగళ

తేనె, నీరు, పూలు నషటిమవుతాయి. వండి-
బంగారము తకుకువగా దొరుకుతంది.

నీరసాధిపతి 
శని

దాల్చినినా, నువు్వలు, లోహపాత్రలు, కట్టిల వల 
తకుకువవుతంది.

మేషసంక్రమణం ఫలము

చైత్ర  శుకలు  త్ర యోదశ్ (14-042022) గుర్వారం ఉదయం 
11 ఘటకా 50 పళమునందు సూర్యాని నిరయణ 
మేషసంకరీ మణమున్నందువలన దాని ఫలితముగా కలహం 
ఎకు్కవయ్యా సాధయాత ఉన్నద.

సూర్యసిద్ధ ంతరీత్్య మకరసంక్రమణ ఫలము

పౌష కృష్ణ  అష్ట మీ శనివారం (14-01-2023) 
సూరయామండలోదయమారభయా ఘటకా 40 పళ 32, సూర్యాని 
మకర సంకరీ మణము తైత్లకరణోపర్ సంభవించును. 

వాహన్దులు వాహనం గాడిద, ఉపవాహనం- మేక, 
పడుకున్నభంగిమ, శ్వాతవసత్ర ధారణం, భూర్జ పత్ర కంచుకధారణం, 
దండధారణం, మృత్తి కాలేపనం, కంచుపాత్ర లో పకావాన్నభక్షణం, 
త్లపుష్ధారణం, పక్షిజాత్, యువతీ అవసాథు , వజ్ర భూషణం, 
వారన్మం- రాక్షసీ, నక్షత్ర న్మం- మందాకినీ, పడమర నుండి 
ఆగమనం, తూర్్కు గమనం, ఆగ్్నయంలో దృష్్ట , నరతి కులకు 
హాని.

జన్మనక్షత్రా నుసారేణ సంక్ర ంతిఫలము

పంథాః హసాతి చిత్్ర సావాత్

సుఖం విశాఖా,అను జేయాష్ఠా ,మూల పూ.ఆ.ఉ.ఆ

పీడా శరీ వణ ధనిష్ఠా శతభిష్

వసత్ర లాభాః పూ.భా.ఉ.భా. రేవతీ,అశ్వానీ భరణి,కృత్తి కా

ధనహాన్ాః రోహిణీ మృగశ్రా ఆరాద్ రా

ధనలాభాః పునరవాస్,పుషయా ఆశ్లు ష్,మఘా పూ.భా.ఉ.భా

¯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 5 0 3 6  1 4 7 2 5
¨Ó. Q…yæþ 0 1 2 0  1 2 0 1 2
™èþ–. Q…yæþ 4 2 0 3 1 4 2 0 3

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

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

మేషాదిరాశుల ఆయవ్యయఫలము

రాశయః మేష వృష మిథు కరకు సంహ కనా్య
ఆయః 8 2 8 2 5 8

వ్యయః 5 14 11 8 5 11
రాశయః తలా వృశిచిక ధను మక కుంభ మీన

ఆయః 2 8 5 14 14 5
వ్యయః 14 5 11 11 11 11

శుకు్ర ని అస్తో దయాలు

ఆశ్విన శుక్ల ప్రతిపత్ 26&09&-2022 పశ్చిమాసతోతః
శుక్రతః

కరితిక కృష్ణ ఏకదశీ 20&11&-2022 పూర్విదితతః

 ౹౹ శీరీదిగ్విజయరామో విజయతేతరామ్ ౹౹
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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$$çßý*Ææÿ¢çÜÐèþ
$Äæý$Ðèþ$$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$Æ>§æþ$.

వివాహముహూర్తములు
తేది మాస పక్ష తిథి వార నక్షత్ర రాశి అంశ సమయ రాశి

21-04-2022 చైత్ర కృష్ణ 05 గురు మూల అభిజిత్ 12:22 ధను

24-04-2022 చైత్ర కృష్ణ 09 రవి శ్రవణ అభిజిత్ 12:21 మకర

10-05-2022 వైశాఖ శుకలో 09 మంగళ మఘా
మిథున ధను 08:45 సంహ

అభిజిత్ 12:20 సంహ

20-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 05 శుక్ర ఉ.షా అభిజిత్ 12:20 మకర

21-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 06 శని శ్రవణ అభిజిత్ 12:20 మకర

25-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 10 బుధ ఉ.భా. అభిజిత్ 12:20 మీన

01-06-2022 జ్్యష్ఠ శుకలో 02 బుధ మృగ అభిజిత్ 12:20 మిథున

08-06-2022 జ్్యష్ఠ శుకలో 08 బుధ ఉ.ఫా. అభిజిత్ 12:20 కనా్య

13-06-2022 జ్్యష్ఠ శుకలో 14 సోమ అను అభిజిత్ 12:20 వృశిచిక

21-06-2022 జ్్యష్ఠ కృష్ణ 08 మంగళ ఉ.భా. అభిజిత్ 12:22 మీన

22-06-2022 జ్్యష్ఠ కృష్ణ 09 బుధ రేవతి అభిజిత్ 12:23 మీన

23-06-2022 జ్్యష్ఠ కృష్ణ 10 గురు అశి్వనీ అభిజిత్ 12:23 మేష

28-11-2022 మా.శీర్ష శుకలో 05 సోమ ఉ.షా. అభిజిత్ 12:12 మకర

29-11-2022 మా.శీర్ష శుకలో 06 మంగళ శ్రవణ అభిజిత్ 12:12 మకర

02-12-2022 మా.శీర్ష శుకలో 10 శుక్ర ఉ.భా అభిజిత్ 12:14 మీన

26-01-2023 మాఘ శుకలో 05 గురు ఉ.భా. మీన కనా్య 10:12 మీన

27-01-2023 మాఘ శుకలో 06 శుక్ర రేవతి మీన కనా్య 10:10 మీన

31-01-2023 మాఘ శుకలో 10 మంగళ రోహి
మీన కనా్య 09:55 వృషభ
మీన ధను 10:25 వృషభ

12-02-2023 మాఘ కృష్ణ 06 రవి సా్వతీ
మీన కనా్య 09:10 తలా
మీన ధను 09:35 తలా

22-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 03 బుధ ఉ.భా మీన కనా్య 08:25 మీన

23-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 04 గురు రేవతీ
మీన కనా్య 08:20 మీన
మీన ధను 08:50 మీన

24-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 05 శుక్ర అశి్వనీ
మీన కనా్య 08:15 మేష
మీన ధను 08:50 మేష

ఉపనయముహూర్తములు
06-04-2022 చైత్ర శుకలో 05 బుధ రోహి వృషభ మీన 09:00 వృషభ

07-04-2022 చైత్ర శుకలో 06 గురు మృగ వృషభ మీన 09:00 వృషభ

20-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 05 శుక్ర ఉ.షా మిథున ధను 08:10 ధను

01-06-2022 జ్్యష్ఠ శుకలో 02 బుధ మృగ మిథున ధను 07:20  మిథు

26-01-2023 మాఘ శుకలో 05 గురు ఉ.భా మీన కనా్య 10:12 మీన

27-01-2023 మాఘ శుకలో 06 శుక్ర రేవతీ మీన కనా్య 10:10 మీన

03-02-2023 మాఘ శుకలో 13 శుక్ర పున మీన కనా్య 09:40 మిథున

22-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 03 బుధ ఉ.భా మీన కనా్య 08:25 మీన

24-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 05 శుక్ర అశి్వనీ మీన కనా్య 08:20 మేష

09-03-2023 ఫాలుగుణ కృష్ణ 02 గురు హసా్త వృషభ మీన 10:45 కనా్య

10-03-2023 ఫాలుగుణ కృష్ణ 03 శుక్ర చిత్రా వృషభ మీన 10:40 కనా్య

గృహప్రవేశముహూర్తములు
20-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 05 శుక్ర ఉ.షా మిథున ధను 08:10 ధను

26-01-2023 మాఘ శుకలో 05 గురు ఉ.భా మీన కనా్య 10:12 మీన

27-01-2023 మాఘ శుకలో 06 శుక్ర రేవతీ మీన కనా్య 10:10 మీన

31-01-2023 మాఘ శుకలో 10 మంగళ రోహి
మీన కనా్య 09:55 వృషభ
మీన ధను 10:25 తలా

12-02-2023 మాఘ కృష్ణ 06 రవి సా్వతీ
మీన కనా్య 09:00 తలా
మీన ధను 09:35 తలా

14-02-2023 మాఘ కృష్ణ 08 మంగళ అను మీన కనా్య 08:55 వృశిచిక

22-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 03 బుధ ఉ.భా మీన కనా్య 08:25 మీన

23-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 04 గురు రేవతీ మీన కనా్య 08:20 మీన

24-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 05 శుక్ర అశి్వనీ మీన కనా్య 08:15 మేష

దేవప్రతిషా్ఠ ముహూర్తములు
20-05-2022 వైశాఖ కృష్ణ 05 శుక్ర ఉ.షా మిథున ధను 08:10 ధను

26-01-2023 మాఘ శుకలో 05 గురు ఉ.భా మీన కనా్య 10:12 మీన

27-01-2023 మాఘ శుకలో 06 శుక్ర రేవతీ మీన కనా్య 10:10 మీన

31-01-2023 మాఘ శుకలో 10 మంగళ రోహి
మీన కనా్య 09:55 వృషభ
మీన ధను 10:25 వృషభ

12-02-2023 మాఘ కృష్ణ 06 రవి సా్వతీ
మీన కనా్య 09:00 తలా
మీన ధను 09:35 తలా

22-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 03 బుధ ఉ.భా మీన కనా్య 08:25 మీన

23-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 04 గురు రేవతీ మీన కనా్య 08:20 మీన

24-02-2023 ఫాలుగుణ శుకలో 05 శుక్ర అశి్వనీ మీన కనా్య 08:15 మేష

ముహూర్తములు

గోతరి పరి వర

1 అత్రి ఆత్్ర య అర్చన్నస శాయావాశవా

2 ఆంగీరస ఆంగీరస ఆంబరీష యౌవన్శవా

3 ఉపమనుయు వాసిషఠా  ఇంద్ర ప్ర మద అభరదవాస్

4 కపి ఆంగీరస అమహీయువ ఔర్క్షయయా

5 కాశయుప కాశయాప అవత్సార నైధ్రు వ కాశయాప అవత్సార 
అసిత

6 కుత్స ఆంగిరస మాంధాత్ర  కౌతసా

7 కండినయు వాసిషఠా  మైత్్ర వర్ణ కౌండినయా

8 కశిక వైశావామిత్ర  దేవరాత ఔదల

9 గారగు ్య ఆంగిరసశైనయాగార్గ ్య, ఆంగీరస బార్హ స్తయా 
భారదావాజ శైనయా గార్గ ్య 

10 జామదగ్న్య భార్గ వ చాయావన అప్నవాన ఔరవా జామదగ్న్య

11 హరితస ఆంగీరస ఆంబరీశ యౌవన్శవా

12 మౌనభారగు వ భార్గ వ వైతహవయా సావేతస

13 పారాశర వాసిషఠా  శాకతి ్య పారాశరయా

14 విశావామితరి విశావామిత్ర  కౌశ్క అఘమర్ష ణ

15 బాదరాయణ ఆంగిరస పౌర్కుతసా్య త్్ర సదసయావ

16 భారదవాజ ఆంగిరస బార్హ స్తయా భారదావాజ

17 ముదగు ల ఆంగిరస భారావా్యశవా మౌద్గ లయా

18 (శ్రీ )వత్స భార్గ వ  చాయావన ఆప్నవాన ఔరవా  జామదగ్న్య

19 వాసిష్ఠ వాసిషఠా  మైత్్ర వర్ణ కౌండినయా

20 వాసిష్ఠ వాసిషఠా  ఇంద్ర ప్ర మద అభరదవాస్

21 విష్ణు వృద్ధ ఆంగిరస పౌర్కుతసా్య త్్ర సదసయా

22 శాండిలయు శాండిల అసిత దైవల

23 శాలాంకాయన విశావామిత్ర  శాలంకాయన కౌశ్క

24 శౌనక భార్గ వ శౌనహోత్ర  గారతి ్సమద

25 గౌతమ ఆంగీరస ఆయాశవా గౌతమ

26 ముదగు ల ఆత్్ర య అర్చన్నస పౌరావాత్థ

మాసము పక్షము తేది వారము

చైతరి శుక్ల 12-04-22 మంగళ

చైతరి కృషణు 26-04-22 మంగళ

వైశాఖ శుక్ల 12-05-22 గురు

వైశాఖ కృషణు 26-05-22 గురు

జ్యుష్ఠ శుక్ల 10-06-22 శుకరీ

జ్యుష్ఠ కృషణు 24-06-22 శుకరీ

ఆషాఢ శుక్ల 10-07-22 భాను

ఆషాఢ కృషణు 24-07-22 భాను

శారీ వణ శుక్ల 08-08-22 సోమ

శారీ వణ కృషణు 23-08-22 మంగళ

భాదరి పద శుక్ల 06-09-22 మంగళ

భాదరి పద కృషణు 21-09-22 బుధ

మాసము పక్షము తేది వారము

ఆశివాన శుక్ల 06-10-22 గురు

ఆశివాన కృషణు 21-10-22 శుకరీ

కారితి క శుక్ల 04-11-22 శుకరీ

కారితి క కృషణు 20-11-22 భాను

మా.శ్ర్ష శుక్ల 04-12-22 భాను

మా.శ్ర్ష కృషణు 19-12-22 సోమ

పుషయు శుక్ల 02-01-23 సోమ

పుషయు కృషణు 18-01-23 బుధ

మాఘ శుక్ల 01-02-23 బుధ

మాఘ కృషణు 16-02-23 గురు

ఫాలుగు ణ శుక్ల 03-03-23 శుకరీ

ఫాలుగు ణ కృషణు 18-03-23 శన్

ఈసంవత్సరములోన్ ఏకాదశ్ త్థులు



4

25-04-2022 చైతరి  కృషణు  ఏకాదశ్ దేశభేదము
వేధ సంబంధి పరి దేశములు-
క్షేతరి ములు- కురుక్షేత్ర మథురా అయోధ్యా ప్రయాగ వారాణసీ బదరీ హరిద్వార కాంచీ కుాంభకోణాం రామేశవార 
శ్రీముష్ాం శ్రీరాంగాం తాంజావురు తిరుమల తిరుపతి గయా కటమాండూ పురీ అహోబిలాం.

వృందవనసథా ళము - వీరచోళపుర ఆతకూర్ కోలపుర కరూ్నలు మళఖేడ మనంపుండీ మంత్్ర లయ 
ముళబాగిలు న్చారకోయిల్ రాజమహంద్ర  సతయావిజయనగరం.

మహారాష్ట ్ర - అంకోలా అమరావతీ యవతమాల వాశ్ం న్ందేడ పరభణీ హింగోలీ భండారా చందా్ర పుర 
గఢచిరౌలీ గోందయా న్గపుర వరాధా .

తమిళునాడు - చెనైనై కడలూర కాంచీ త్ర్వణ్్ణ మలై వెలులు ర్ విళ్ళుపుర కలలు కు్కడిచి అర్యలుర న్గాపట్ట ణం 
పెరంబలుర తంజావుర్ త్ర్చిరాపలీలు  త్ర్వరూర్ పుదుకో్కట్ట టై ... – పాండిచెరి..

తెలంగాణా - సమగరీ  తెలంగాణ్. 

ఉతతి రభారత - సమగరీ  బిహార, ఉతతి ర ప్ర దేశ, హర్యాణ్,  హిమాచల ప్ర దెశ, మధయాప్ర దేశ, పశ్్చమబంగాళ, 
ఉతతి రాఖండ, పంజాబ, త్్ర పురా, ఓడిసాసా, నవదెహలి రాజయాములు.

కరా్నటక - సమగరీ  బీదర మర్యు కోలార జిలాలు లు, చిక్కబళ్ళుపురజిలాలు లోని చింత్మణి, కలబ్ర్్గ  జిలాలు లోని 
చించోళి, సేడం, రాయచూర్ జిలాలు లోని  రాయచూర్ మాత్ర మే

పైన సూచితమైన ప్ర దేశములవార్ ఈ కిరీ ందవిధంగా ఆచర్ంచవలెను.

26-04-2022 మంగళవారము దశమీ ఆచరణ, హరివాసరము*

27-04-2022 బ్ధవారము ఏకాదశ్ ఉపవాసము

28-04-2022 గుర్వారము కలామాతరి దవాదశ్

*ఆయా ప్ర దేశముయొక్క సూరాయాసతి ం జర్గిన తర్వాత 1 గంట 40 నిమిషము తర్వాత హర్వాసరము.

పైన సూచితమైన ప్ర దేశములను విడిచి మిగిలినవార్ ఈ కిరీ ంద ఇచి్చనట్లు  ఆచర్ంచవలెను

25-04-2022 సోమవారము దశమీ

26-04-2022 మంగళవారము ఏకాదశ్ ఉపవాసము

27-04-2022 బ్ధవారము దావాదశ్ హర్వాసరము పా్ర .7:46.వరకు

07-09-2022 - భాదరి పద శుక్ల  ఏకాదశ్ దేశభేదము

వేధసంబంధిపరి దేశములు

ఇటానగర, గౌహాట, ఇంఫాల్, శ్లోంగ, ఐజావాల, కోహిమా, గాయాంగటోక్, అగరతలా, కోలకత్, డార్జ లింగ్

పైన సూచితమైన ప్ర దేశములవార్ ఈ కిరీ ందవిధంగా ఆచర్ంచవలెను.

06-09-2022 మంగళవారము దశమీ ఆచరణ, హరివాసరము*

07-09-2022 బ్ధవారము ఏకాదశ్ ఉపవాసము

08-09-2022 గుర్వారము కలామాత్ర దావాదశ్

ఆయా ప్ర దేశముయొక్క సూరాయాసతి ం జర్గిన తర్వాత 40 నిమిషము తర్వాత హర్వాసరము.

పైన సూచితమైన ప్ర దేశములను విడిచి మిగిలినవార్ ఈ కిరీ ంద ఇచి్చనట్లు  ఆచర్ంచవలెను.

05-09-2022 సోమవారము దశమీ

06-09-2022 మంగళవారము ఏకాదశ్ ఉపవాసము

07-09-2022 బ్ధవారము హర్వాసర పా్ర .6:00.వరకు

గరీ స్తి సతి  కేతుగరీ సతి  సూరయుగరీ హణము
తేది 25-10-2022 మంగళవారము

*విజయపురం పారి రంభం మధయుం మోక్ాం సూరాయాస్ాం

16:58 05:29 18:00

* వేరే పరి దేశముల గరీ హణసమయం కోసం ముంద్ ఇవవాబడిన పట్్ట కను గమన్ంచండి.

వేధారంభము 25-102022, మంగళవారము సూరోయాదయంనుండి వేధారంభమగును.

ఈ సూరయాగ్రహణాం భారతాంలోని అనిని ప్రదేశాలలోనూ గోచరిస్ాంది. పూర్వాత్రరాజయాములైన మేఘాలయ, 
మణిపుర, మిఝోరాాం, నాగాలయాాండ్, ఈ ప్రదేశములలో ఈ గ్రహణాం గోచరిాంచదు. భారతాంలో ఈ 
గ్రహణాంయొక్క స్పర్ాం మత్రమే గోచరిస్ాంది. మోక్ాం కనిపాంచదు. కనుక దీనిని గ్రస్్స్ అని వయావహరిస్్రు. 

వేధవిచారము- “సూరయాగ్రహే గ్రహణప్రహరాదరావాక్ ప్రహరచతుష్టయాం వేధః. తథా హి దినప్రథమ- ప్రహరే 
సూరయాగ్రహే పూరవారాత్రిప్రహరచతుష్టయే న భోక్వయాాం.” - 

గరీ స్తి వేవాసతి మానం తు రవందూ పారి పు్నతో యది ।
పరేద్యురుదయే స్్నత్వా శుద్్ధ ఽభయువహరేత్ నరాః ॥ 
సంధాయుకాలే యద రాహురగు ్రసతే శశిభాస్కరౌ ।
తదహర్నైవ భోకతి వయుం రాత్రి వపి కదచన  ॥

ఇత్యాదప్ర మాణములకు అనుగుణంగా త్ద 25-10-2022 మంగళవారం సాయంకాలం చతురథు యామంలో 
గరీ సాతి సతి  సూరయాగరీ హణమున్నందువలన మంగళవారం సూరోయాదయంకన్్న 3 గంటలు ముందే 
వేధారంభమవుతుంద. కనుక మంగళవారం ఉదయం ఆహారం సీవాకర్ంచకూడదు. ఈ గరీ హణం 
గరీ సాతి సతి మైనందువలన (గ్రహణాంయొక్క మోక్ాం కనిపాంచనాందువలన) మంగళవారం రాత్్ర  కూడా ఆహారం 
సీవాకర్ంచకూడదు. కనుక మంగళవారం అఖండ ఉపవాసం చేయాలి. 

ఆ రోజు ఆచరణ

మంగళవారం ఉదయం ప్ర త్రోజు చేయవలసిన సా్ననం, సంధాయావందనం, పూజను (ఏకాదశ్రోజులా) 
జర్పుకోవాలి. రమా,వాయునైవేదయాం, హసోతి దకములను చేయకూడదు. సాయంకాలం గరీ హణ స్ర్శ జర్గిన 
తర్వాత సా్ననం, జపం, దాన్దులను చేయాలి. సూరాయాసతి మైన తర్వాత శుదధా సా్ననమును మాత్ర మే 
చేయాలి. అపు్డు ఆశౌచం తొలుగుతుంద. పర్పు మొదలైన వస్తి వులను ముట్్ట కోవచు్చ. అయిన్ 
ఆహారం సీవాకర్ంచకూడదు. 

మర్సటరోజు బ్ధవారం సూరోయాదయం తర్వాత బలిప్ర త్పత్ నిమితతి ం చేయవలసిన అభయాంగాదులను 
చేస్కోవాలి. పూజా-నైవేదయాం-హసోతి దకములను చేసి భోజనం చేయవలెను.

(ధర్మసింధ్కార్ల ప్ర కారం బ్ధవారం సూరోయాదయం తర్వాత శుదధా సా్ననం చేసిన తర్వాత మడినీర్, 
మడివసత్ర ం సిదధా ం చేస్కోవలెను. వంటను కూడా అపు్డే చేస్కోవలెను.)

అమావాసాయా మర్యు ప్ర త్పత్ శారీ దధా ములను బ్ధవారమే చేయవలెను.

బారవృద్ధ రోగిఅశకుతి లకోసం విశేష విచారం- అశకుతి లు త్ద 25-10-2022 మంగళవారం మధాయాహ్నగరీ హణం 
పా్ర రంభమయ్యా సమయంకన్్న 3 గంటలకు ముందువరకు ఆహారం సీవాకర్ంచవచు్చ. 

గమనిక- ఇలా ఆహారం సీవాకర్ంచడం ఉతతి మపక్షం కాదు. కేవలం అనివారయాపక్షమందే అత్ అశకుతి లైనవార్కి 
మాత్ర మే సూచించబడినద.

శుభఫలం వృషభ,సింహ,ధను,మకర

మిశరీ ఫలం మేష, మిథున, కన్యా,కుంభ

అశుభఫలం కర్క,తులా,వృశ్్చక,మీన.

స్వాత్ నక్షతరి ం తులారాశివార్కి విశ్ష్నిష్ట ం. వార్ విశ్షసా్ననం, జపం, దాన్దులను ఆచర్ంచాలి.

ఈ గరీ హణంయొక్క పా్ర రంభం మర్యు ముకాతి యమయ్యా సమయం వేర్ వేర్ ప్ర దేశాలకు వేరే వేరే విధంగా 
ఉంట్ంద.

కిరీ ంద పట్ట కలో కొని్న ప్ర ధానమైన ప్ర దేశముల పేర్లు  మర్యు ఆ ప్ర దేశముల గరీ హణ పా్ర రంభ సమయం 
ఇవవాబడినద. ఆయా ప్ర దేశముల సూరాయాసతి సమయం వరకు గరీ హణమును ఆచర్ంచవలెను. తర్వాత 
గరీ హణముకాతి యసా్ననం చేయవలెను.

క్షేతరి గళు
అయోధ్యా 16:36
అహోబిలం 17:06
కంచీ 17:15

కన్యాకుమారీ 17:32
కాఠమండూ 16:36
కుంభకోణం 17:21
కుర్క్షేత్ర 16:24
గయా 16:43
తంజావూర్ 17:22
త్ర్పత్ 17:11

త్ర్మల 17:11
త్ర్వనంతపురం 17:30
దావారకా 16:35
ధర్మసథు ళం 17:10
న్సిక 16:46
పాజక 17:09
పుర్ 16:57
పుష్కర 16:30
ప్ర యాగ 16:39
బదరీ 16:24
భరూచ 16:41

మథురా 16:30
మధ్రై 17:24
మాతృగయా 16:34
రామేశవారం 17:28
వర్కళ్ 17:28
వారాణసీ 16:40
శ్రీ ముష్ణ ం 17:20
శ్రీ రంగం 17:21
శ్రీ రంగపట్ట ణం 17:13
సిదధా పుర 16:34
హర్దావార 16:25

వృందవనసథా ళములు
ఆతకూర్ 17:01
ఉడుప్ 17:08
కరూ్నలు 17:03
కోరలు హళిళు 17:03
కోలపుర 17:01
చిత్పూర 17:00
త్ర్కోయిలూర్ 17:17
త్ర్మకూడలు 17:14
నవవృందావనం 17:03
న్చారకోయిల్ 17:22

పంఢరపుర 16:55
పెనగండ 17:08
మంత్్ర లయం 17:02
మణ్్ణ ర్ 16:57
మళఖేడ 16:58
మహిష్ 17:08
మాన్మధ్రై 17:26
ముళబాగిలు 17:12
మైసూర్ 17:14
యరగోళ 16:59
రాజమహంద్ర 17:02

రాణేబిన్్నర్ 17:05
వీరచోళపుర 17:20
సంత్బిదన్ర్ 17:09
సతయావిజయ నగర 17:15
సవణ్ర్ 17:03
సాంగలీ 16:56
సోదె 17:04
హంపీ 17:03
హొళెహొన్్నర్ 17:07

ఆంధరి
అదోనీ 17:03
అనంతపురం 17:06
అమరావతీ 17:02
ఏలుర్ 17:03
ఓంగోల్ 17:06
కడపా 17:08
కరూ్నలు 17:03
కాకీన్డా 17:03
గుంటూర్ 17:03

గుంతకల్ 17:04
గుత్తి 17:05
చితూతి ర 17:13
త్ర్పత్ 17:11
ధరా్మవరం 17:07
నందాయాల 17:04
నెలూలు ర్ 17:09
మచిలీపట్ట ణం 17:04
రాజమహంద్ర 17:02
విజయనగరం 17:00

విజయవాడా 17:03
విశాఖపట్ట ణం 17:01
శ్రీ కాకుళం 17:04
శ్రీ కాళహసీతి 17:11
శ్రీ కూర్మం 17:00
శ్రీ శైలం 17:03
హిందూపురం 17:09

తెలంగాణ
అదలాబాద్ 16:58
కరీమనగర్ 16:56
కామారెడిడి 16:55
గదావాల్ 17:01

నిజామాబాద్ 16:54
నిర్మల్ 16:53
మహబూబనగర్ 17:00
మెడక్ 16:56
మెడచల్ 16:58

వికారాబాద్ 16:58
సంగారెడీడి 16:57
సిదీద్ పెట 16:57
హైదరాబాద్ 16:58

- గరీ హణములు - 
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తమిళునాడు
ఈరోడ 17:18
కంచీ 17:15
కడలూర్ 17:19
కన్యాకుమారీ 17:32
కరూర్ 17:20
కళళుకుడచీ 17:18
కృష్ణ గిర్ 17:14
కోయముతూతి ర్ 17:19

చెనైనై 17:14
డిండీగుల్ 17:23
తంజావూర్ 17:22
త్ర్చిరాపలిలు 17:21
త్ర్నెలవెలీ 17:29
త్ర్పూర 17:19
త్ర్వణ్్ణ మలై 17:16
త్ర్వర్ 17:22
తూతకుడి 17:30

ధర్మపురీ 17:16
న్మక్కల్ 17:19
మధ్రై 17:24
రామన్థపురం 17:28
విళ్ళుపురం 17:18
వేలూర్ 17:14
సేలం 17:18

ఉతతి రభారత
అగరతలా 16:49
అమృతసర 16:18
ఇందోర 16:41
ఈటానగర 16:42
ఉజ్జ టైని 16:40
ఉదయపుర 16:34
ఏరా్నకులం 17:22
కటక 16:55
కన్్నరీ 17:14
కానపుర 16:35
కాసరగోడ 17:11
కుర్క్షేత్ర 16:24
కొచి్చ 17:23
కోటా 16:34
కోల్కత్తి 16:51
గంగటోక 16:39

గువాహాటీ 16:43
గోరఖపుర్ 16:37
గోవా 17:01
గావాలియర 16:34
చండీగఢ 16:22
జబలపుర 16:43
జయపుర 16:30
ఝంసీ 16:36
త్్ర శూర 17:20
దమన 16:44
దార్జ లింగ 16:39
దెహరాదూన 16:24
ధర్మశాలా 16:18
నయిదలిలు 16:27
పటన్ 16:41
పలక్కడ 17:20
పుదుచెర్ 17:18

పురీ 16:57
ప్ర యాగరాజ్ 16:39
బ్ర హ్మపుర 16:58
భువనేశవార 16:56
భోపాల 16:41
మథురా 16:30
రాంచీ 16:47
రాయపుర 16:50
ర్ద్ర ప్ర యాగ 16:25
లఖనౌ 16:35
వర్కలా 17:28
వారాణసీ 16:40
శ్మాలు 16:21
శ్రీ నగర 16:12
సిరసా 16:23
హర్దావార 16:25

కరా్నటక
అంకోలా 17:03
అథణి 16:57
అరసీకేర్ 17:10
ఉడుప్ 17:08
యలబ్రా్గ 17:02
కడూర 17:09
కారవార 17:03
కుందాపుర 17:07
కుష్ట గి 17:01
కొప్ళ 17:03
కోలార 17:12
గంగావతీ 17:03
గదగ-బెటగెర్ 17:02
గులబరా్గ 16:57
గోకాక 16:59
చన్నపట్ట ణ 17:13
చన్నరాయపట్ట ణ 17:11
చామరాజనగర 17:15
చిక్కబళ్ళుపుర 17:11
చిక్కమంగళూర 17:09
చిత్ర దుర్గ 17:07
జమఖండి 16:58

తీరథు హళిళు 17:08
తుమకూర్ 17:10
దావణగెరె 17:06
దేవదురా్గ 17:00
ధారవాడ 17:01
పుతూతి ర 17:11
బంటావాల 17:10
బళ్ళుర్ 17:04
బాగలకోట 17:00
బిజాపూర 16:58
బీదర 16:56
బెంగళూర్ 17:12
బేలూర 17:10
బెళగామ్ 17:00
భదా్ర వత్ 17:07
మంగళూర్ 17:10
మండయా 17:13
మడకేర్ 17:12
మదూద్ ర 17:13
మానవీ 17:01
ముదేద్ బిహాళ 17:00
ముధోళ 16:59
ముళబాగిలు 17:12

మైసూర్ 17:14
యాదగిర్ 16:59
రాణెబెన్్నర్ 17:05
రాయచూర 17:01
లింగసూగుర 17:01
శ్రగుప్ 17:03
శ్వమొగ్గ 17:07
శూరా్లి 16:58
శ్రీ రంగపట్ట ణ 17:13
సవణ్ర్ 17:03
సాగర 17:06
సింధగి 16:58
సింధన్ర్ 17:02
సిరసీ 17:04
సేడం 16:58
హర్హర 17:05
హావెరీ 17:04
హాసన 17:11
హొళెెనరసీపుర 17:12
హొసనగర 17:07
హొసపేట 17:03

మహారాష్ట
అంకోలా 16:47
అలీబాగ 16:50
అహమదనగర్ 16:50
ఉసా్మన్బాద్ 16:54
ఔరంగాబాద్ 16:48
కోలా్హ పుర్ 16:57
ఠాణె 16:48

ధ్లె 16:45
న్ందేడ్ 16:52
న్గపుర్ 16:48
న్సిక 16:46
పరభణీ 16:51
పాలఘర్ 16:46
పుణె 16:51
బాందా్ర 16:48

బీడ్ 16:51
ముంబయి 16:48
రత్్నగిర్ 16:55
లాతూర 16:54
సాంగలీ 16:56
సాత్రా 16:56
సావంతవాడీ 16:59
సోలాపుర్్ 16:55

గుజరాత
అహమదాబాద్ 16:37
ఆనంద 16:38
గాంధీనగర్ 16:36

జామనగర్ 16:36
దావారకా 16:35
భరూచ్ 16:41
భావనగర 16:40

రాజకోట 16:37
వడోదరా 16:39
వలసాడ 16:44
సూరత 16:43

మీమీ ప్రదేశముల సమయమును గ్రహించి గ్రహణాచరణిం చేయడానికి కి్రింద ఇవ్వబడిన వెబ్ సైట్ ను 
ఉపయోగించుకోవచుచును. https://www.timeanddate.com/eclipse/in/india/bijapur
(పైన ఇవవాబడిన వెబ్ సైట్ లో మీ ఊర్ను వెతకండి. మీ ఊర్ కనిప్ంచనటలు యిత్ ప్ర క్క ఉన్న పెదద్  ఊర్ను 
వెతకండి.)

రాహుగరీ సోతి దిత చందరి గరీ హణం 08-11-2022, మంగళవారం

విజయపురం సూరాయుసతి ం 17:54 మోక్షం 18:19

ఆయా ప్రదేశముల సూరాయాస్ాం తరువాత గ్రహణ మోక్సమయాం వరకు పరవాకలాం

వేధారంభం- 08-11-2022, మాంగళవారాం సూర్యాదయాం నుాండి.

ఈ చాంద్రగ్రహణాంయొక్క స్పర్ మధ్యాహనిాం చాంద్రోదయాంకనాని ముాందు అవుతుాంది. చాంద్రుడు రాహుగ్రస్డై 
ఉదయిస్్డు. కనుక ఈ గ్రహణాం గ్రస్్దయాం అని పలవబడుతుాంది. పగటిపూట జరిగిన చాంద్రగ్రహణాం, 
రాత్రి జరిగిన సూరయాగ్రహణాం ఆచరణయోగయాాం కదు అని ధర్మశాస్తాం చెబుతుాంది. కనుక సూరాయాస్ాం తరువాత 
చాంద్రగ్రహణానిని ఆచరిాంచాలి. కనుక ఈ చాంద్రగ్రహణాం నిమిత్ాం చేయవలసిన స్నినాం-జప-ద్నాదులను 
ఆయా ప్రదేశములు సూరాయాస్ాం తరువాత ఆచరిాంచాలి. గ్రహణమోక్మైన తరువాత స్యాంకలాం 06.19 
తరువాత మోక్స్నినాం చేసి పూజా-నైవేదయా-భోజనాదులను చేయాలి. యతులకు హస్్దకాం ఉాండదు.

పూరి్మశ్రాద్ధమును గ్రహణమోక్ాం తరువాత చేయాలి.

బాలవృద్ధర్గిఅశకు్లకు విశేషవిచారాం- అశకు్లు 08-11-2022, మధ్యాహనిాం సూరాయాస్సమయాంకనాని 
ముాందు 3 గాంటల వరకు ఆహారాం సీవాకరిాంచవచ్చును. 

గమనిక- ఇల ఆహారాం సీవాకరిాంచడాం ఉత్మపక్ాం కదు. కేవలాం అనివారయాపక్మాందే అతి అశక్ులైనవారికి 
మత్రమే సూచాంచబడినది.

శుభఫలం మిథున, కర్క, వృశ్్చక, కుంభ.

మిశరీ ఫలం సింహ, తులా, ధను, మీన.

అశుభఫలం మేష, వృషభ, కన్యా, మకర.

మేషరాశి భరణీనక్షత్ర ములవార్కి విశ్ష అనిష్ట ము. వార్ విశ్ష సా్నన-జప-దాన్దులను ఆచర్ంచవలెను.

శుభాశుభయోగములు ప్రయాణార్ం ఆనందాదియోగాః

వారము-తిథి మరియు వారము-నక్షతరాము 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 సదిధి

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 సదిధి
హస్త మృగ అశి్వ అను పుష్య రేవ రోహి అమృతసదిధి

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

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-నక్షతరాము వీటి కలయికతో సంభవించే అశుభయోగములు

వార రవి సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని యోగ

తిథి

12 11 5 3 6 8 9 దగధి
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 ఆర్ద్రా మూల కృతి్త రోహి హస్త
యమ 
ఘంట

విశా పూ.ఆ ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా ఉతా్పత
జ్్యషా్ఠ అశి్వ పూ.భా భర ఆర్ద్రా మఘా చిత్రా కాణ
మ,ధ మూ,వి కృ,రో పూ.ఆ,పున ఉ.ఆ,అశి్వ రో,అను శ్ర, శత యమ దంష్ట్ర
భర చిత్రా ఉ.ఆ ధని ఉ.ఫా జ్్యషా్ఠ రేవ దగధి

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

రవి చంద్ర మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని యోగా: ఫల
అశి్వ మృగ ఆశ్లో హస్త అను ఉషా శత ఆనంద సుఖ
భర ఆర్ద్రా మఘా చిత్రా జ్్య అభి పూభా కాలదండ నాశ
కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా ధూమ్ర తాప
రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూషా ధని రేవ ప్రజాపతి సౌభా
మృగ ఆశ్లో హస్త అను ఉషా శత అశి్వ సౌమ్య సౌఖ్య
ఆర్ద్రా మఘా చిత్రా జ్్య అభి పూభా భర ధా్వంక్ష దుఃఖ
పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త ధ్వజ లాభ
పుష్య ఉ.ఫా విశా పూషా ధని రేవ రోహి శ్రీవత్స సుఖ
ఆశ్లో హస్త అను ఉషా శత అశి్వ మృగ వజ్ర క్షయ

మఘా చిత్రా జ్్య అభి పూభా భర ఆర్ద్రా ముదగుర దుఃఖ
పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త పున ఛత్ర సుఖ
ఉ.ఫా విశా పూషా ధని రేవ రోహి పుష్య మంత్ర హర్ష
హస్త అను ఉషా శత అశి్వ మృగ ఆశ్లో మానస సౌభా
చిత్రా జ్్య అభి పూభా భర ఆర్ద్రా మఘా పద్మ ధన
సా్వతీ మూ శ్రవ ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా లంబక ధ.నా
విశా పూషా ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా ఉతా్పత రోగ
అను ఉషా శత అశి్వ మృగ ఆశ్లో హస్త మృత్య నాశ
జ్్య అభి పూభా భర ఆర్ద్రా మఘా చిత్రా కాణ క్లోశ
మూ శ్రవ ఉ.భా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ సదిధి సదిధి

పూషా ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా శుభ శుభ
ఉషా శత అశి్వ మృగ ఆశ్లో హస్త అను అమృత సుఖ
అభి పూభా భర ఆ మఘా చిత్రా జ్్య ముసల వ్యయ
శ్రవ ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ గద నాశ
ధని రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూషా మాతంగ లాభ
శత అశి్వ మృగ ఆశ్లో హస్త అను ఉషా రాక్షస కలహ

పూభా భర ఆర్ద్రా మఘా చిత్రా జ్్య అభి చర సదిధి
ఉభా కృతి్త పున పూ.ఫా సా్వతీ మూ శ్రవ స్థర లాభ
రేవ రోహి పుష్య ఉ.ఫా విశా పూషా ధని వరధిమాన సుఖ
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త్రాబలము

చంద్రబల కోష్టకము

తపిపిపోయిన వసుతి వులను త్రిగి పంద్టకు

Phone Numbers of Uttaradi Math Branches

జన్మనక్షత్రమునుంచి ఇషటికాలదిననక్షత్రము వరకు లెకకుపెటటివలెను. ఆ 
సంఖ్యను 9 తో  భాగంచిన... 
శ్షము పేరు ఫలము పరిహారము

1 జన్మతార అశుభము శాకదాన
2 సంపతా్తర ఉత్తమము
3 విపతా్తర అశుభము బెలలోము దానం
4 క్షేమతార శుభము
5 ప్రత్యక్ తార వర్జ్యము ఉపు్పదాన
6 సాధనతార ఉత్తమము

7 నైధనతార వర్జ్యము నువు్యలు, వండి, 
బంగారం

8 మిత్రతార శుభము
0 పరమమిత్ర ఉత్తమం

+ చిహనాము ఉననా రోజు తారాబలము ఉననాదని తెలసుకోవాల్.
1, 2, 4, 6, 8, 9 ఈ తారలు శుభములు.
ఉదాహరణ 1- మీ నక్షత్రము అశి్వనీ ఐతే ఈ దిననక్షత్రము రేవతీ 
ఐతే తారాబలము 0 పరమమైత్రతార అవుతంది. ఇది ఉత్తమమైనది. 
ఐతే జన్మనక్షత్రము రేవతీ దిననక్షత్రము అశి్వనీ ఐతే తారాబలము 2 
(సంపతా్తర ఉత్తమము)
ఉదాహరణ 2- మీ జన్మనక్షత్రము విశాఖా అయ్యండి దిననక్షత్రము 
చిత్రా ఐతే తారాబలం 8 (మిత్ర శుభము) కానీ జన్మనక్షత్రము చిత్రా 
దిననక్షత్రము విశాఖా అయినచో తారాబలం 3 (విపతా్తర అశుభం) 
తారాశాంతి - అనిరా్వహపక్షమందు జన్మతారకు శాకదానము 
(కూరగాయలు), 3 వ తారకు బెలలోము, 5వ తారకు ఉపు్ప, 7వ తారకు 
నువు్వలు మరియ వండి, బంగారము, వస్ర్తదులను దానము చేసన 
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$$.....
శ్షము పేరు శ్షము పేరు

1 దేహసౌఖ్యము 7 సౌఖ్యవృదిధి
2 కలహము 8 ఆరోగ్యవృదిధి
3 ద్రవ్యలాభము 9 కార్యతామసము
4 రోగభయము 10 ఉదో్యగవృదిధి
5 కార్యవికల్పము 11 ఇషాటిర్థసదిధి
6 శత్రునాశము 12 ధనవ్యయము

అంధలోచనము దొరుకును పూర్వ
మందలోచన సంభవము దక్షిణ
మధ్యలోచన తకుకువ సంభవము పశిచిమ
సులోచన ప్రాప్్తసంభవము లేదు ఉత్తర

అంధ, మంద, మధ్య, సులోచన నక్షత్రములు అవకహడచక్రమందు చూపబడినవి.

కార్తవీరా్యరు్జనో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్ । తస్య స్మరణమాత్రేణ గతం నషటిం చ లభ్యతే ॥
దగగురలో దొరుకును మ, పూ, ఉ
మరొకరి చేతిలో (దగగుర) కనిప్ంచును హస్త, చిత్రా, సా్వతి, విశా, అను, జ్్యష్ఠ, మూల, పూఆ, ఉఆ, శ్రవణ, ధనిషా్ఠ 
ఇంట్లోనే దొరుకును శత, పూభా, ఉభా, రేవ, అశి్వ, భర
అసలు దొరకదు కృతి్త, రోహి, మృగ, ఆర్ద్రా, పున, పుష్య, ఆశ్లోష

తారాబల 
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 చి సా్వ వి అను జ్్య మూ పూ ఉ శ్ర ధ శ పూ ఉ రే

జ

న్మ

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 చి 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 
కోష్టకము

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

జ

న్మ

రా

శి

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 కరకు 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 సం 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

జన్మరాశినుండి 1,3,6,7,10,11 ఈ  సా్థనములలో 
గోచరరీతా్య చంద్రుడుననాచో శుభము. 
2,4,5,8,9,12 ఈ సా్థనములందుననాచో అశుభము. 
శుకలోపక్షమందు 2,5,9 సా్థనములందుననాచో కృష్ణపక్షమందు 
4,8,12 సా్థనములందుననాచో శుభమని భావించవలెను. 
అనిరా్వహపక్షములో చంద్రప్రీత్యర్థము చంద్రగ్రహపూజ 
చంద్రమంత్ర జపము, బియ్యము దానము చేసనచో 
దోషము పరిహారమవుతంది. 
శుకలోపక్షములో చంద్రబలము, కృష్ణపక్షములో తారాబలము 
వీట్ని ముఖ్యముగా గమనించవలెను. 

MOOLA VRUNDAVANA 
PLACES

Anegundi 
Navabrundavan

08533267562
09449253155

Atkur 09739726649
06360903785

Narahariteerthru 09449786478
Chittapur Navali 09741705945

Holehonnur 09900601608
08282235562

Kolpur ( A.P) 09553285924
Korlahalli 09945036139

Kurnool 08518244082
08297221008

Kusamurty 08197971964

Mahishi 08296123378
09449896874

Malkhed 09448181288 

Manamadurai 06362364027
09952814813

Nachargudi 07795379732

Veeracholapura 09486218256
06383604973

Mysuru UMath 09448147459

Pandharpur 09326223700
02186223700

Mannur 09449950523
09448952626

Ranebennur 08373262524
09481042484

Penukonda 08977265290
08009980045

Rajahmundry 09703924889

Sangli 02332333525
08087280696

Santebidanur 09866372460
07780441699

Satyavijaya 
Nagaram 09944463550

Savanuru 09741975608 
08378241544

Tirukoilur 09488614358
09442865395

Yaragola 09916517333
09448830565

KARNATAKA

Bagalkot 09480002324
08354355700

Mahalingapur 09385512857
Jamakhandi 09741301252

Bellary 09900862838
09481047478

Rayadurga 09440155392

Belur 09448593380
Chitradurga 09480410950
Harihar 09739778013

Hubballi 08362278799
09741704053

Dharwad U Math

Vanavasi Rama 
Mandir

08362446535
09448896707
08951728108
08880020684

Shivmogga 08762406466
Raichur 
Gajgarpete
Raichur Satyanath 
Colony

09731123457
09153381008

Gulbarga 09448441740
Holenarasipura 09845761995

Hospet
09449754187
08394229123
09449354922

Ramanathapur 09740217015
Mysore Dhyana 
Kendra 09448905326

Srirangapatna 09606077142
09980218142

Bijapur 09986309108
Tumkuru 09449905855
Udupi Math 09480518176

Udupi Rooms 08495822010

Narsha 06362716796
08217648583

TELANGANA
Mehbubnagar 07416624684

Hyd  Kachiguda
04027564624
09849191837
07416061008

Hyd  Jilelaguda 09441928448
08309654594

Hyd  Malkajgiri 09441117719
07013255428

ShadNagar 08886100873
Makthal 09553285924

ANDHRA PRADESH
Ananthapur 09440777779
Guntur  
Arundelpet 07306950008

Nellore 08500441008
09666108807

Nandyal 09849355195
Rajahmundry  
Malliga Satram

08832472566
09395379901

Tirumala 08772277397
09440271924

Tirupati 08772221008
09849179701

Vijayawada 09441008284
07901510081

Vizianagaram 
Kanakurti
Venugopal 
Swamy...

09441909321
09222001008

MAHARASHTRA
Miraj 08087280676
Jath 09420223287

Kolhapur 02312624400
08329500047

Ambajogai 09689847640

Latur
09420223286
09890454108
08087280676

Neera narasingpur 09420545746
TAMIL NADU

Chennai 04428440988
09444405108

Coimbatore 09994941706
09944008076

Kanchipuram 07299152328
04427269360

Kumbakonam 09498005708

Rameswaram 04573222710
08779088185

Srimushnam 04144245505

Srirangam 04312431087
09962070165

Selam 08610557088

Thanjavur 09488674264
09025648942

Totadri/ 
Trivendram

09245442122
09845465297

NORTH INDIA 
Allahabad 
(Prayag) 09451366300

Badarinath 09410567005
07302779299

Gaya 09525066550
08709484644

New Delhi 01129563449
09313055288

Matrugaya 09825879729
Ahmedabad 09408688889

Varanasi
09415571340
08808414200
07398867600

Jajpur Road 
Orissa

08073255047
06366074956

Ayodhya 09482881829
09632468785

BENGALURU
Digivjaya Lakshmi 
Narasimha 
Sannidhi

08079692615
07975667671

Satyapramoda  
Kalyana Mantapa

08026508680
09611407873

V.M.M.P. 
Publications

08042103176
09242955488

Chikkapete UMath 09845196899
Sahakaranagara 07348900628

Srisudha Magazine
Kannada 
{Bangalore} 08762629132

Marathi {Pune} 09422320951

Telugu {Kurnool} 09949474877
08297221008

Tamil {Srirangam} 09245442122
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జ్యుత్షయుముయొక్క స్మానయు 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

సరవాకారయాములకూ సాధారణ దనశుదధా - కృష్ణ పక్షములో త్ర యోదశ్, 
చతురద్ శ్, అమావాసాయా శుకలు పక్షమందు ప్ర త్పత్, రెండూ పక్షములలో షష్ఠా , 
అష్ట మీ, ఏకాదశ్, దావాదశ్ త్థులు, సంకారీ ంత్, వయాతీపాతము, వైధృత్, 
గరీ హణదనము మర్యు కర్దనము, క్షయ-వృదధా త్థులు, భదా్ర కరణము, 
పర్ఘయోగముయెక్క పూరావారధా ము, మంగళవారము, శనివారము, 
క్షీణచంద్ర , గుర్శుకారీ సతి ము ఈ దనములు శుభకారయాములకు వర్జ ్యములు. 
కనుక వీటని వదలి మిగిలన దనములలో  శుకలు పక్షమందు చంద్ర బలమును, 
కృష్ణ పక్షములో త్రాబలమును గమనించి శుభకారయాములను  చేయవలెను.

నక్షత్రములు
1. అశి్వనీ  2. భరణీ  3. కృతి్తకా
4. రోహిణీ  5. మృగశిరా  6. ఆర్ద్రా
7. పునర్వసు  8. పుష్య  9. ఆశ్లోషా
10. మఘా  11. పూరా్వఫలుగునీ  12. ఉత్తరాఫలుగునీ
13. హస్త  14. చిత్రా  15. సా్వతీ
16. విశాఖా  17. అనురాధా  18. జ్్యషా్ఠ
19. మూల  20. పూరా్వషాఢా  21. ఉత్తరాషాఢా
22. శ్రవణ  23. ధనిషా్ఠ  24. శతభిషా
25. పూరా్వభాద్రపదా  26. ఉత్తరాభాద్రపదా  27. రేవతీ

శుభ నక్షత్రములు
స్థర రోహిణీ, ఉత్తరా,  ఉత్తరాషాఢా, ఉత్తరాభాద్రపదా

లఘు హస్త, అశి్వనీ, పుష్య, (అభిజిత్). 
మృదు మృగశిరా, చిత్రా, అనురాధా,రేవతీ 
చర సా్వతీ, పునర్వసు, శ్రవణ, ధనిషా్ఠ, శతభిషా 

అశుభ కృతి్తకా, భరణీ, ఆశ్లోషా, జ్్యషా్ఠ, ఆర్ద్రా 
పూరా్వఫాలుగునీ, పూరా్వషాఢా, పూరా్వభాద్రపదా

మధ్యమ మఘా, మూల, విశాఖా

యోగములు
1. విషకుంభ  2. ప్రీతి  3. ఆయషా్మన్
4. సౌభాగ్య  5. శ్భన  6. అతిగండ
7. సుకరా్మ  8. ధృతి  9. శూల
10. గండ  11. వృదిధి  12.  ధ్రువ
13. వా్యఘాత  14. హర్షణ  15. వజ్ర
16. సదిధి  17. వ్యతీపాత  18. వరీయాన్
19. పరిఘ  20. శివ  21. సదధి
22. సాధ్య  23. శుభ  24. శుకలో
25. బ్రహ్మ్మ  26. ఐంద్ర  27. వైధృతి

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

దుషటి కరణములు శకుని, చతషా్పత్, నాగ, కంసు్తఘనా, విష్టి(భద్రా).

గురుబలము- గుర్, వధూవర్ల/వట్వుయెక్క జన్మరాశ్నుండి 
(గోచరరీత్యా) వివాహ-ఉపనయన్దులను  చేయు  కాలమందు 2-5-7-9-
11 వ రాశ్యందున్నచో శుభము.  1-3-6-10 రాశ్యందున్నచో అశుభము. 
గుర్మంత్ర జపము, గుర్శాంత్ చేసినచో  దోష ము పర్హారమగును. 4-8-
12 విశ్ష మైన అనిష్ట ము. దీనికి పర్హారము లేదు. అయినను ప్ర బలమైన 
జపశాంత్యాదులను ఆచర్ంచినచో ఆనుకూలయాము సంభావితము. కర్కరాశ్ 
యందు గుర్వు ఉన్నచో 4,8,12 రాశ్యందున్నన్ దోషము లేదు.   

పంచకవిచారము- శులు పక్ష ప్ర త్పత్ ను మొదలుపెట్ట  ఇష్ట త్థి వరకుగల 
సంఖయాను మర్యు మేషలగ్నమును పా్ర రంభించి ఇష్ట మైన కాలమువరకు 

అయ్యా సంఖయాను కూడికచేసి వచి్చన మొతతి మును 9 తో భాగించిన 
తర్వాత శ్షము 1 మిగిలిత్ మృతుయాపంచకము, 2 అగి్నపంచకము, 4 
రాజపంచకము, 6 చోరపంచకము, 8 రోగపంచకము. 3,5,7,0 శ్షము 
మిగిలిత్ నిెష్ంచకమమతుంద. లగ్నము బలిషఠా ముగా ఉన్నచో  పంచక 
దోషము లేదు. మతుయాపంచకదోషపర్హారమునకు తైలదానమును, 
రోగపంచకదోషపర్హారమునకు త్మ్ర దానమును చేయవలెను.

లగ్నత్యుజయు కాలము- మేష, వృషభ, కన్యా, ధనులగ్నముల ఆదభాగమందు 
కరా్కటక, వృశ్్చక, మకర, మీన లగ్నముల అంతయాభాగమందు, మిథున, 
సింహ, తులా, కుంభ లగ్నముల మధయాభాగమందూ అరధా ఘటకాపరయాంతమైన 
కాలము త్యాజయామైనద. కనుక ఈ కాలమును వదలి   శుభకారయామును 
చేయవలెను.

యోగములలో త్్యజ్యకలము- ఈ యోగములలోని ఆదయందుగల 
(ఘటకములు) గంటలు త్యాజయామైనవి. పర్ఘ (30ఘట)12 
గంటలు,శూల(5ఘ) 2 గంటలు, గండ,అత్గండ (6 ఘ) 2.24 గంటలు, 
వాయాఘాత (9ఘట) 3.36గంటలు.

దినమానము- దనమానమనగా సూరోయాదయమునుండి సూరాయాసతి ము వరకు 
గల కాలము.  అయినన్ కాలమునకూ, దనమానమునకూ 4 నిమిషముల 
అంతరముంట్ంద.

పరి హరము- (యామము) అనగా  3 గంటలు.  సూరోయాదయమునుండి 
సూరాయాసతి మయము వరకు గల కాలము యొక్క న్లుగవ భాగము. ఇద 
దనప్ర హరము. ఇదే విధముగా సూరాయాసతి మయమునుండి 
సూరోయాదయమువరకు గల కాలములోని న్లుగవ భాగము రాత్్ర ప్ర హరము. 

త్థి- సూరోయాదయసమయములో గల త్థిని సా్నన, సంధాయా, దాన, 
హోమము మొదలగు కర్మలలో గరీ హించవలెను. 

పరి స్థా నము- శుభముహూరతి ములో ప్ర యాణము చేయవలెను.  అద సాధయాము 
కానపు్డు శుభముహూరతి ములో బంగారము, వెండి, ధానయాము, వసత్ర ము 
వీటలో దేనినైన్ ఒకటని, మనం ప్ర యాణించవలసిన దకు్కలో ఉంచవలెను.  
బా్ర హ్మణులు ప్ర సాథు నములో న్తనమైన యజ్ఞో పవీతమును,  పూగఫమును 
తీసి పెట్ట వలెను.  తర్వాత 3 లేక 5 దనముల వరకు ప్ర యాణ ము 
చేయవచు్చను.

జ్యుష్ఠ  విచారము- వివాహములో మూడు జేయాషఠా ములుండకూడదు. అనగా 
జేయాషఠా మాసములో జేయాషఠా కన్యా-జేయాషఠా వర్ల  వివాహము చేయకూడదు.  
వధూవర్లలో ఎవరైన్ ఒకర్ జేయాష్ఠా లైనచో జేయాషఠా మాసములో వివాహము 
చేయుట మధయామము. జేయాషఠా పుతురు ని ఉపనయనమును జేయాషఠా మాసములో 
చేయకూడదు.

వివాహమైన తరువాత వధువు న్వసించు విషయము- వివాహమైన 
తర్వాత వధ్వు మొదట ఆష్ఢమాసములో అతతి తో కలిసి ఉండరాదు. 
జేయాషఠా మాసములో బావ ఇంటోలు   (భరతి యొక్క అన్న), పౌషమాసములో 
మామ ఇంటోలు , అధికమాసములో భరతి  ఇంటోలు  నివసించకూడదు. 
చైత్ర మాసములో తండి్ర  ఇంటోలు  ఉండకూడదు. నెలవరకు దూరంగా ఉండడం 
కారణ్ంతరములతో సాధయాం కానపు్డు  15,10,7,5,3 రోజులైనన్ 
కనీసము దూరముండవలెను. 

కనాయునక్షతరి  ద్షవిచారము- కన్యానక్షత్ర ము మూల 1, 2, 3 వ పాదములైనచో 
మామకు, ఆశ్లు ష్ 2,3,4 వ పాదములైనచో అతతి కు, విశాఖా 4 వ పాదమైనచో 
భరతి  తము్మనికి, జేయాష్ఠా  4 వ పాదమైనచో భరతి  అన్నకు అనిష్ట ము. 

ఏకనక్షతరి , ఏకరాశి విచారము - వధూ-వర్ల నక్షత్ర ము రోహిణీ, ఆరాద్ రా, 
పుషయా, మఘా, విశాఖా, శరీ వణ, ఉతతి రాభాద్ర పదా, రేవతీ వీటలో ఒకటైత్ 
ఉతతి మము.

అశ్వానీ, కృత్తి కా, మృగశ్రా, పునరవాస్, చిత్్ర , అనురాధా, పూరావాభాద్ర పదా 
నక్షత్ర ములలో ఒకటైత్ మధయామము. 

మిగిలిననక్షత్ర ములలో ఒకటైత్ అశుభము.

అయినన్ వధూవర్ల నక్షత్ర ము ఒకటై  పాదము భిన్నమై ఉండి వర్ని 
నక్షత్ర పాదము మొదటదైనచో శుభము.

అశ్వానీ, కృత్తి కా, రోహిణీ, మృగశ్రా, ఆరాద్ రా, పుషయా, మఘా, హసతి , 
సావాతీ,విశాఖా, పూరావాష్ఢా, శతత్రకా ఈ నక్షత్ర ములు వధ్వుకు 
సంబంధించినవిగా ఉండి పుర్షనక్షత్ర ముకన్్న మొదటదైనచో శుభము.

ఏకరాశ్ అయినన్ నక్షత్ర భేదముగల వధూవర్లవిషయములో న్డి 
మర్యు గణదోషములను గమనించనవసరము లేదు. వధూవర్ల 
నక్షత్ర ము ఒక్కటై పాదము భిన్నమైనచో శుభము. ఏ విధమైన దోషములూ 
లేవని భావము.

ముండన విచారము-  వివాహమైన తర్వాత అదే కుట్ంబములోనివార్ 
ఆర్ నెలల వరకు చౌలమును చేయకూడదు. ఉపనయనమును  
అవశయాముగా చేయవచు్చను. కాత్యాయనుల ప్ర కారము ఉపనయనము, 
ముండనము కాదు.  మంగలకారయామని జ్యాత్ర్్నబంధము, నిర్ణ యసింధ్ 
మొదలగు గరీ ంథములలో చెప్బడినద.  కాని ఈ కాలములో చౌలమును 
ఉపనయనముతోనే చేయుచున్్నర్. కనుక  వివాహమైన తర్వాత 
ఉపనయమైన తర్వాత కూడా ఉపనయనమును నిషేధించడమైనద. 
అందువలన వివాహమైన తర్వాత ఉపనయనము చేయవలసిన 
ప్ర సంగములో    చౌలమును వివాహము కన్్న ముందే చేసి వివాహమైన 
తర్వాత ఉపనయనమును మాత్ర మే చేయవచు్చను. చౌలము మర్యు 
ఉపనయనము వేర్ వేర్ సంసా్కరములు. కనుక ప్ర త్యాకముగా చేసిన ఏ 
దోషమూ లేదు.

జన్మమాస నక్షతరి విచారము-జేయాషఠా పుతురు ని ఏ విధమైన సంసా్కరమున్, 
జన్మమాసము, జన్మ క్షత్ర ము, జన్మదనములలో చేయకూడదు. దవాతీయాద 
పుతురు ల సంసా్కరమును చేయవచు్చను.

జననశాంత్ విచారము-  బిడడి  పుట్ట నపు్డు ;  త్థి-కృష్ణ పక్షమలోని 14-30. 
నక్షతరి ములు-ఆశ్లు ష్, జేయాష్ఠా , మూల, చిత్్ర  1-2 చరణము, పుషయా 
2-3చరణము, ఉతతి రా 1వ చరణము,పూరావాష్ఢా 3వ చరణము, మఘా 
1వ చరణము,విశాఖా 4వ చరణము, రేవత్ చివర్ 2ఘటకలు, అశ్వాని 
మొదట 2ఘటకా.  యోగములు- వయాతీపాత, వైధృత్. కరణ-భదా్ర . సంకారీ ంత్, 
గరీ హణము, క్షయ, యమఘంట, దగధా , మతుయాయోగ, నక్షత్ర విషఘటీ, 
యమలజననము (జంట), సదంతజననము, అధోముఖ-జననము, 
త్్ర కప్ర సవము (3 కొడుకుల తర్వాత కూతుర్ అథవా 3 కూతురలు  తర్వాత 
కొడుకు జనిసేతి ) ప్త్్ర కనక్షత్ర ము, మాత్్ర కనక్షత్ర ము, భా్ర త్్ర కనక్షత్ర ము, 
భగినేయాకనక్షత్ర , త్థిగండాంత, లగ్నగండాంత, నక్షగరీ ండాంత వీటలో ఏదైన్ 
ఉన్నచో అగతయాముగా శాంత్చేయవలెను.

స్డేత్న్ ముహూరతి ము- 1.యుగాద,2.అక్షయయాతృతీయా,3.విజయదశమి 
ఈ మూడు పూర్ణ ము మర్యు బలిత్్ర పదా సగము సామానయాముగా సకల 
కారయాములకు శుభము. అయిన్ ఆ రోజు కొని్న కారయాములను చేయరాదు. 
జ్యాత్ర్వాదావాంస్లను సంప్ర దంచి విశ్షములను తెలుస్కోవలెను.

ఏకాదశ్– ఏకాదశ్ ఉపవాసాని్న అందరూ తప్కుండా చేయాలి. ఆ రోజు ఏం 
త్న్్న, నీర్ త్్ర గిన్ మహానరకాదయానరథు ములు సంభవిసాతి యి. 
మాతృగమనము, గోమాంసభక్షణములకన్్న అధికమైన పాపము 
సంభవిస్తి ంద. కనుక ఈ విషయములో అందరూ అతయాంత జాగరూకులై 
ఉండాలి. పరమనిషఠా తో ఏకాదశ్ రోజు నిరాహారాని్న చేయాలి. అకసా్మత్ 
ఏకాదశ్ భంగమైత్ పరమకష్ట సాధయామైన పా్ర యశ్్చత్తి ని్న శాసత్ర ం చెప్్ంద. 
ఒక్కరోజు ఏకాదశ్ త్న్్న, త్్ర గిన్ 1 లక్ష నమసా్కరాలు చేయాలి. ఇద 
అసాధయామైన పని. కనుక తప్కుండా ఏకాదశ్ రోజు నిరాహారాని్న 
ఆచర్ంచాలి.

8 సంవతసారములకన్్న చిన్నవార్, 80 సంవతసారములు దాటన వృదుధా లు 
అశకుతి లైన ఎడల, మర్యు రోగాదుయాపద్ర ములతో పీడితులైనవార్, సరవాథా 
నిరాహారాని్న చేసే త్హతు లేనివార్ కూడా ఉపు్, కారము, పులలు ని 
పదారథు ములను ఏకాదశ్ రోజు సీవాకర్ంచకూడదు. అశకుతి లైన వార్ ఆ రోజు 
పాలు-పండలు ను మాత్ర మే సీవాకర్ంచాలి. అద కూడా ఆవశయాకమైనంత 
మాత్ర మే ఎంత తకు్కవ మోత్దులో తీస్కుంటే అంత మంచిద. ఈ 
విషయాని్న పురాణ్లనీ్న ఏకగీరీ వంగా ఆదేశ్ంచాయి. శ్రీ మదాచార్యాలు కూడా 
శ్రీ కృష్్ణ మృతమహార్ణ వంలో ఈ విషయాని్న ఆదేశ్ంచిన్ర్. ఏకాదశ్ రోజు 
అశకుతి లు ఏం త్న్్న తపు్ కాదని సరవాథా భావించకూడదు. వార్ కూడా 
శాసోత్ర కతి మైన నియమాలను పాలించాలి. జనన-మరణ్శౌచమున్నపు్డు, 
సీతి లు రజసవాల ఐనపు్డు కూడా ఏకాదశ్ నిరాహారం తప్కుండా చేయాలి. 
ఏకాదశ్ ఉపవాసానికి అసలు ఏ విధమైన నిషేధము లేదు. 

 * ఏకాదశ్ దశమీవిదధా మైనపు్డు ఉపవాసం చేయకూడదు. కనుక ఆ 
రోజు సా్నన-సంధాయాదులను చేసే సమయంలో విదెధా టైకాదశాయాం అని, 
మర్సటరోజు ఉపవాసంరోజు ఉపోషణదావాదశాయాం అని, పారణరోజు 
పారణత్ర యోదశాయాం అని సంకలి్ంచవలెను.

శాంత్, హోమములకు అగి్నన్వాసమును గమన్ంచు కరీ మము- శుకలు  ప్ర త్పత్ 
పా్ర రంభించి ఇష్ట త్థి వరకు గల సంఖయాను లెక్కపెట్ట   ఇష్ట మైనవారముయెక్క 
సంఖయాను కూడి్చ తర్వాత 1 చేర్్చ వచి్చన మొతతి మును 4 తో 
భాగించవలెను. 0 అథవా 3 మిగిలిత్ భూమిపై అగి్న నివాసమున్నదని 
తెలుస్కొనవలెను. ఆ రోజు శాంత్ మొదలైన హోమము చేయుటకు 
ప్ర శసతి మైనద.

భూమియంద్ అగి్న న్వసించే త్థివారముల సిద్ధ కోష్ట కము

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

నక్షతరి  చరణాక్షరములు

అశి్వనీ చూ చే చో లా సా్వతీ రూ రే రో తా
భరణి లీ లూ లే లో విశాఖా తీ తూ తే తో
కృతి్తకా ఆ ఈ ఉ ఏ అనురాధా నా నీ నూ నే
రోహిణి ఓ వా వీ వూ జ్్యషా్ఠ నో యా యీ యూ
మృగశిర వే వో కా కీ మూల యే యోభా భీ
ఆర్ద్రా కూ ఘ ఙ ఛ పూరా్వషాఢా భూ ధా షా ఢా
పునర్వసు క్ కో హా హీ ఉత్తరాషాఢా భే భో జా జీ
పుష్య హూ హే హో డా శ్రవణా ఖీ ఖూ ఖే ఖో
ఆశ్లోషా డీ డూ డే డో ధనిషా్ఠ గా గీ గూ గే
మఘా మా మీ మూ మే శతతారకా గో సా సీ సూ
పూరా్వ మో టా టీ టూ పూరా్వభాద్ర సే సో దా దీ
ఉత్తరా టే టో పా పీ ఉత్తరాభాద్ర దూ ఝ ఞ థ
హస్త పూ షా ణా ఠా రేవతీ దే దో చ చీ
చిత్రా పే పో రా రీ
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చైత్రి దిమాసకరతి వయుములు
చైతరామాసము

యుగాది, పరి పాదనము- 

చైత్ర  శుకలు  ప్ర త్పత్ మొదలుకొని ఒక నెల వరకు నీళ్ళు త్్ర గుటకు అందర్కీ 
అనుకూలము చేయవలెను. ఇద సాధయాము కాని ఎడల నితయాము 
ఉదకుంభదానము చేయవలెను. 

పరి పాదనమునకు మంతరి ము- ప్ర పేయం సరవాసామాన్యా భూత్భయాయః 
ప్ర త్పాదత్ । అసాయాయః ప్ర దాన్త్్తరయః తృపయాంతవాఖిలదేవత్యః ॥ 

ఉదకుంభదన మంతరి ము ాః- ఏష ధర్మఘటో దతోతి  బ్ర హ్మవిష్్ణ శ్వాత్మకయః 
అసయా ప్ర దాన్తసాకలా మమ సంతు మనోరథాయః ॥

రామనవమీ- సవాగృహములోని ఉతతి రభాగమందు మంటపమును 
నిర్్మంచవలెను. కుడి చేత్లో జాఞో నముద్ర ను ధర్ంచిన, తొడపైన సీతను 
కూరో్చబెట్్ట కుని ఎడమచేత్తో కౌగిలించికున్న శ్రీ రామునిబంగారపు 
ప్ర త్మను చేయించి, ఆ మంటపమునందు సాథు ప్ంచి పూజించవలెను. 
తర్వాత ఆందోలనపూజను గావించి ఆ ప్ర త్మను సత్్తురు లకు దానము 
చేయవలెను. 

రామారఘా మంతరి ము- కౌసలాయాగర్భసంభూత సదా సౌమిత్్ర వతసాల 
  జానకీసహితో రామ గృహాణ్ర్ఘ ్యం నమోఽస్తి  త్ ॥ 
  కౌసలాయానందనో వీర రావణ్స్రమరద్ న 
  సీత్పత్ నమస్తి భయాం గృహాణ్ర్ఘ ్యం నమోఽస్తి  త్ 

గౌరీ తృత్యా- చైత్ర శుదధా  తృతీయా దనమునుండి వైశాఖ శుదధా  
తృతీయావరకు శ్వసమేతపారవాతీదేవిని పూజించి ఆందోలన పూజను 
చేయవలెను. స్వాసినీసీత్ర లకు ఒడి నింపవలెను.

వైశాఖమాసము
అంతయుపుష్కరణీ

ఆష్ఢ, కార్తి క, మాఘ, వైశాఖ ఈ మాసములలో ప్ర త్దనము 
సూరోయాదయము కన్్న పూరవాము సా్నన్దులను చేయుట విశ్ష 
ఫలదాయకము. రోగాదులచే 1నెల పూర్తి  సా్ననము చేయుటకు 
అనుకూలము కానపు్డు చివర్ మూడు రోజులైనన్ (త్ర యోదశ్, 
చతురద్ శ్, పౌర్్ణ మా,)సా్ననము చేయవలెను. ఇదే అంతయాపుష్కర్ణి.

అక్షయతృత్యా-

ఈరోజు చేసిన సా్ననము, జపము, హోమము,ప్తృతర్ణము,దానము 
ఇవి అక్షయమైన ఫలితములనందసాతి యి. సరవాపాపములను 
పర్హర్సాతి యి. ఈ దనమందు విశ్షముగా గంధమును సమర్్ంచవలెను. 
యయః పశయాత్ తృతీయాయాం కృష్ణ ం చందనభూష్తమ్ వైశాఖసయా సిత్ పక్షే 
స యాతయాచుయాతమందరమ్ ॥

పరశురామజయంత్-

అరఘా ్యమంతరి ము – జమదగి్నస్తో వీర క్షత్్ర యాంతకరప్ర భో 
 గృహాణ్ర్ఘ ్యం మయా దతతి ం కృపయా పరమేశవార ॥

గంగోతపిత్తి - జహ్్నరాజు గంగను కోరీ ధముతో పానము చేసి తన చెవిదావారా 
బయటకి వదలిన దనము.

అగి్నపూరిణు మా- ఈ రోజు జలదానము చేయడం వలన విశ్ష్ట మైన పుణయాము 
దొర్కుతుంద. అలాగ్ పెర్గు, పెర్గన్నము, పానకము మొదలైనవాటని 
దానము చేయవలెను.

జ్్యష్ఠ మాసము
దశహరా

జేయాషఠా  శుదధా  దశమీ, మంగళవారము, హసాతి  నక్షత్ర మందు భగీరథుని 
తపస్కు మెచి్చ గంగాదేవి దవినుండి భువికి అవతర్ంచిన దనము. ఈ 
దనమందు వయాతీపాతము, గరజకరణము, ఆనందయోగము, 
కన్యారాశ్సథు చంద్ర , వృషభరాశ్సథు  రవి అను యోగముల కలయిక 
మహాఫలప్ర దము. పద విధముల పాపములను పర్హర్ంచుకొనుటకు 
నదీసా్ననము, త్లతర్ణము, గంగాపూజాదులను ఆచర్ంచవలెను. 
అందులోన్ కాశ్క్షేత్ర ములోని ‘‘దశావామేధ సా్ననఘట్ట ములో’’ 
గంగాసా్ననము శ్రీ షఠా మైనద. న్రాయణ, బ్ర హ్మ, ర్ద్ర , భాస్కర, భగీరథ, 
హిమాలయ ఈ ప్ర త్మలను గంధాద ఉపచారములతో పూజించవలెను. 
‘‘నమయః శ్వాయై న్రాయణ్్య దశహరాయై గంగాటై ెు నమో నమయః’’ అను 
మంత్ర మును ఆ రోజు నిరంతరమూ జప్ంచవలెను. ఈ రోజు ఒక 
కలశములో గంగను ఆవాహించి షోడషోపచారములతో పూజించవలెను. 
ఇలా పా్ర ర్థు ంచవలెను. బ్ర హ్మదండసముదూ్భత్ గంగ్ త్్ర పథగామిని 
తైరాలోకయావందత్ దేవి గృహాణ్ర్ఘ ్యం నమోఽస్తి  త్ ॥ ఈ మంత్ర ముతో 
అర్ఘ ్యమును సమర్్ంచవలెను. ఈ రోజు 10 సంఖయాకు 
పా్ర ధానయాముండుటవలన 10 సంఖయాలలో ఫలము మొదలగు వాటని 
దానము చేయవలెను.

వటస్విత్రి పూజా- 

ఈ దనము దీర్ఘ మైన సౌమంగలయామును సంపాదంచుటకు గాను సావిత్్ర ని 
యథావిధి పూజించి ఈ విధముగా పా్ర ర్ధా ంచవలెను. జగతూ్జేయా జగన్్మతయః 
సావితీ్ర  పత్దైవత్ పత్యా సహావియోగం మే వటసేథు  కుర్ త్ నమయః ॥

ఆషాఢమాసము
ధారణపారణవరి తము-

 ధారణపారణమనగా ఒకరోజు ఉపవాసము. మర్సట రోజు భోజనము.ఈ 
వ్ర తమును న్లుగు మాసములలోన్ సాధయామైనచో చేయవలెను. 
అశకయామైనపు్డు ఆష్ఢమాసములో అథవా కార్తి క మాసములో 
ఆచర్ంచుట శ్రీ షఠా ము. పుణ్యాహవాచనమును చేస్కొని, సంకల్ము 
చేసిపా్ర రంభించవలెను. పారణ చేసిన దనమున న్ట ఎనిమిద సార్లు  
న్రాయణునికి అర్ఘ ్యమునిచి్చ పారణమును చేయవలెను. ఈ వ్ర తమును 
సమాప్తి  చేసిన ప్దప ఉదాయాపమును చేయవలెను. లక్షీ్మీన్రాయణుని 
ప్ర త్మను పంచామృత్ద ఉపచారములతో అర్్చంచి, రాత్్ర సమయమున 
పురాణమును శరీ వణము చేయుచూ జాగరణమును చేయవలెను. 
మర్సట రోజు భోజనమునకు బాహ్మణులను ఆమంత్్ర ంచవలెను. ఒక 
మాసము ఉపవాసము చేసినచో పదనైదు బా్ర హ్మణులకు భోజనమును 
చేయించవలెను. రెండు మాసముల వరకు ధారణ పారణవ్ర తమును 
ఆచర్ంచిన ముప్ద బా్ర హ్మణులకు, న్లుగు మాసముల వరకు ఆచర్ంచిన 
ఇర్వద బా్ర హ్మణులకు తకు్కవ కాకుండా ఎంత మంద బా్ర హ్మణులకైనన్ 
భోజనమును చేయించవచు్చను. ఉదాయాపన్ంగ హోమమును ఉతతి మ 
పురోహితులను సంప్ర దంచి ఆచర్ంచవలెను.

శయనీ ఏకాదశ్ 

ఆష్ఢ శుకలు ఏకాదశ్ దనము దేవుని పూజను చేసిన ప్దప దేవుని ముందు 
చేతులు జ్డించి దేవుని శయనోతసావమును ఆచర్ంచవలెను. ‘‘స్పేతి  
తవాయి జగన్్నథ జగతుసాపతి ం భవేదదమ్ విబ్దేధా  చ విబ్దేధా ్యత ్రపసనో్న 
మే భవాచుయాత ॥’’ అని పా్ర ర్థు ంచవలెను.

చాతురా్మసయువరి త పారి రంభ కరీ మము- 

ఆష్ఢ శుకలు  ఏకాదశ్దనము దేవుని పూజించిన తర్వాత దేవుని ముందు 
చేతులు జ్డించి, 

చతురో వారి్ష కానా్మస్న్ దేవసోయుత్థా పనావధి 
ఇమం కరిష్యు న్యమం న్రివాఘ్నం కురు మేఽచుయుత ॥ 

ఇదం వరి తం మయా దేవ గృీహతం పురతసతి వ 
న్రివాఘ్నం సిది్ధ మాయాతు పరి స్దతతి వకేశవ ॥ 

గృీహతేఽసి్మన్ వరి తే దేవ పంచతవాం యది మే భవేత్ 
తద భవతు సంపూరణు ం తవాతపి్రస్దజ్జ నార్ద న ॥ 

శారీ వణే వర్జ యే శాకం దధి భాదరి పదే తథ 
ద్గ్ధ మాశవాయుజ్ మాసి కారిే్త దివాదలం తథ ॥ 

ఇమం కరిష్యు న్యమం న్రివాఘ్నం కురు మేఽచుయుత ॥ 

అని పా్ర ర్థు ంచి తర్వాత ఆచమనపా్ర ణ్యామములను చేసి దేశకాల-
ములనుచ్చర్ంచి ‘‘అస్మదు్గ రవాంతర్గ త భారతీరమణ ముఖయా-పా్ర ణ్ంతర్గ త 
మాసనియామకాభిన్న అస్మతు్కలదేవత్భిన్న రామకృష్్ణ దయానంత్- 
వత్రాత్మక బింబమూర్తి  పే్ర రణయా బింబమూర్తి  పీ్ర తయారథు ం అముకవ్ర తం 
(శాకవ్ర తం) కర్షేయా ॥ అని ఆరంభములో సంకల్-మును చేసి, వ్ర తము 
ముగిసిన తర్వాత ‘‘ఆచర్తసయా అముకవ్ర తసయా (శాకవ్ర తసయా...) 
సమర్ణం కర్షేయా’’ అని సమర్్ంచవలెను. 

లక్షనమస్్కరము ఇత్యుదివరి తములు-

లక్షనమసా్కరము, లక్షప్ర దక్షిణము, లక్షతులసీఅర్చన, లక్షపుష్్ర్చన, 
లక్షవతుతి లవ్ర తము, లక్షదీపవ్ర తములను ఆష్ఢములో పా్ర రంభించి 
కార్తి కములో సమాప్తి చేయవలెను. లక్షదీపవ్ర తమునకు కార్తి క-మాఘ- 
వైశాఖమాసములు కూడా ఉతతి మమైనవి. ఈ వ్ర తములను 
పుణ్యాహవాచనము చేస్కొని పా్ర రంభించడం శ్రీ షఠా మైనద. త్ను చేసిన 
పాపములను చెపు్కుంటూ, దేవుని సమక్షమమున క్షమాయాచనము 
చేయుచూ, సంకల్పూరవాకముగా ‘‘చాతురా్మసేయా తు సంపా్ర పేతి కేశవే 
శయనం గత్ ఆష్ఢసయా సిత్ పక్షే ఏకాదశాయాం సమాహిత్ ॥ మమ 
లక్షనమసా్కరవ్ర తసయా పుర్షోతతి మ నిర్వాఘ్నం తద్ వ్ర తం సాంగం కుర్ 
తవాం కృపయా హరే ॥ పాపపంకనిమగ్నం మాం పాప వైశసయా భాజనం 
వ్ర త్న్నేన స్పీ్ర తయః సముదధా ర జగత్త్ ॥ అని పా్ర ర్థు ంచి నమ్కర్ంచవలెను. 

లక్షవతుతి ల వరి తము- కార్తి కమందు వేయిరెట్లు , మాఘమందు లక్షరెట్లు , 
వైశాఖమందు కోటరెట్లు  హెచు్చ పుణయాము. పారి రథా న ాః లక్షవర్తి వ్ర తం దేవ 
సీవాకృతం పురతసతి వ నిర్వాఘ్నం సిదధా మాయాతు సాంగం కుర్ దయానిధే॥ 

గోపద్మవరి తము ాః ఆష్ఢ, శుకలు , ఏకాదశ్దనము మొదలుకొని 33 
గోపద్మములను రంగవలిలు తో చిత్్ర ంచి, వాటని గంధపుష్ములతో 
పూజించి, 33 సార్లు  ప్ర దక్షిణ చేయవలెను. నమసా్కరములను చేసి, కార్తి క 
శుదధా దావాదశ్దనమందు 33 అపూపదానమునీయవలెను. ఇలా5 
సంవతసారములవరకు చేసి ఉదాయాపనమును చేయవలెను.

శారీ వణమాసము
నాగపంచమీ- శారీ వణ శుదధా  పంచమీదనమందు దేవుని పూజను చేసిన 
తర్వాత మట్ట తో చేసిన న్గప్ర త్మను పూజించవలెను. ముఖయాముగా 
దేవునికి శయాయారూపమైన శ్షదేవులను మర్యు వాస్కి, తక్షక మొదలైన 
వార్ని కూడా పూజించవలెను. 

పవితరి ద్రబంధనము- 

శారీ వణ శుదధా  దావాదశ్ దనమందు పవిత్ర ములను భగవంతునికి తప్కుండా 
సమర్్ంచవలెను. అలా సమర్్సేతి  సంవతసారమంత్ చేసిన భగవతూ్జ 

పర్పూర్ణ మమతుంద. పవిత్ర మును సమర్్ంచక పోత్ సంవతసారము 
వరకు చేసిన పూజ నిష్ఫలమమతుంద. 3న్లుతో ఒక దారమును 
తయార్చేస్కొనవలెను. దానిని 3 రెట్లు  చేస్కొనవలెను. ప్ర త్మ 
పాదములవరకు ఆ దారముండవలెను. ఇద ఉతతి మమైనద. మోకాలు 
వరకున్నచో మధయామము. న్భివరకున్నచో అధమము. ఈ పవిత్ర ములో 
న్ట ఎనిమిద దారములుండవలెను. 36 ముడులున్నచో ఉతతి మము. 24 
మధయామము, 12 అధమము. పట్్ట దారమున్నచో ఉతతి మము. పత్తి  
దారముతో కూడా దీనిని చేయవచు్చను. ఏకాదశ్దనమందు వెదుర్ 
బ్ట్ట లో పవిత్ర ములను ఉంచి ‘దేవసయా త్వా సవితుయః ప్ర సవేఽశ్వానో-
రాబుహ్భాయాం పూషో్ణ  హసాతి భాయాం’’ అను మంత్ర మును మూడు సార్లు  పఠంచి 
అభిమంత్్ర తమైన జలముతో మూడుసార్లు  పో్ర క్షణ చేయవలెను.

‘‘య్న దేవాయః పవిత్్ర ణ్త్్మనం పునత్ సదా త్న సహసధా్ర రేణ పావమానయాయః 
పునంతు మామ్ ॥ 

పా్ర జాపతయాం పవిత్ర ం శతోదాయామం హిరణ్మయమ్ త్న బ్ర హ్మవిదో వయం 
పూతం బ్ర హ్మ పునీమహ ॥ అను మంత్ర ముతో ఆ పవిత్ర ములను 
అభిమంత్్ర ంచవలెను.

‘‘న్రాయణం ఆవాహయామి. వాస్దేవం... విష్్ణ ం...కేశవం... 
న్రాయణం... కృష్ణ ం ఆవాహయామి అని ఆ దారములలో భగవన్్మర్తి ల 
ఆవాహనమును చేయవలెను.

ముడులలో విశవాం, తైజసం, పా్ర జఞో ం, తురీయం, ఆత్్మనం, అంతరాత్్మనం, 
జాఞో న్త్్మనం, పరమాత్్మనం, వాస్దేవం, సంకర్ష ణం, ప్ర దుయామ్నం, 
అనిర్దధా ం, మతసా్యం, కూర్మం, వరాహం, న్రసింహం, వామనం, 
పరశురామం, రామం, కృష్ణ ం, బ్దధా ం, కలి్కనం, అనంతం, విశవారూపం, 
అగి్నం, అనిర్దధా ం, వాయుగం ప్ర దుయామ్నం, సూరయాసథు ం సంకర్ష ణం 
ఆవాహయామి. సకల దారములలో ప్ర జాపత్గం వాస్దేవం ఆవాహయామి 
అని ఆయా భగవన్్మర్తి ల ఆవాహనమును చేసి, షోడశోపచారములతో 
వార్ని పూజించవలెను.

ఇలా పారి రిథా ంచవలెను. ఆమంత్రి తోఽసి దేవేశ పురాణపురుషోతతి మ 

పారి తస్తి ్వం పూజయిషాయుమి స్న్్నధయుం కురు కేశవ ॥ 

(దీనిని అధివాసనము అని అంటార్.) 

దావాదశ్దనము పూజాసమయములో సిదధా పరచిన పవిత్ర ములను,

దేవ దేవ నమసుతి భయుం పవితరి ం పూతముతతి మమ్ 

గృహీత్వా వార్్ష కీం పూజాం భగవన్ పర్పూరయ ॥ అని పా్ర ర్థు ంచి 

‘‘అతో దేవా అవంతు నో యతో విష్్ణ ర్వాచకరీ మే పృథివాయాయః సపతి ధామభియః’’ 
అను మంత్ర ముతో సమర్్ంచవలెను. ఆ తర్వాత అర్చన, మంగళహారత్ 
చేసి ఆ పవిత్ర మును లక్షీ్మీ వాయు మొదలైన దేవతలకు సమర్్ంచిన 
తర్వాత ఆ పవిత్ర మును సవాయం ధర్ంచవలెను.

ధారణమంతరి ము పవితరి ం వైషణు వం తేజాః సరవావిఘ్నన్వారణమ్ 

పూజాషాడుగు ణయుసిద్ధ ్యరథా ం మమాంగే ధారయామయుహమ్ ॥ 

గోకులాష్ట మీ - శారీ వణ కృష్ణ  అష్ట మీ పా్ర తయఃకాలము - అదయా సిథు త్వా నిరాహారయః 
శోవాభూత్ పరమేశవార భోక్ష్యమి పుండరీకాక్ష అసి్మన్  కృష్్ణ ష్ట మీదనే ॥ ఈ 
శోలు కములతో దేవుని సని్నధిలో సంకలి్ంచవలెను. ఆ తర్వాత 
‘‘యోగాయ యోగపతయ్ యోగ్శవారాయ యోగసంభవాయ శ్రీ గోవిందాయ 
నమో నమయః’’ అనే మంత్ర ముతో సా్ననము చేసి, సంధాయావందనమును 
చేసి, సాయంకాలము మళ్ళు ‘‘యోగాయ’’ అనే మంత్ర ముతో సా్ననము 
చేయవలెను. ‘‘యజాఞో య యజఞో పతయ్ యజేఞో శవారాయ యజఞో సంభవాయ 
శ్రీ గోవిందాయ నమో నమయః’’ అను మంత్ర ముతో శ్రీ కృష్్ణ ని్న పూజించవలెను. 
తర్వాత బలరామ, వస్దేవ, దేవకీ, నంద, యశోదా, స్భదా్ర  వీర్ని 
పూజించవలెను. ప్దప రాత్్ర  పంచాంగములో చెప్్న ప్ర కారము 
చందో్ర దయమైన తర్వాత అర్ఘ ్యమును సమర్్ంచవలెను.

కృషాణు రఘా ్యమంతరి ము జాతాః కంసవధారాథా య భూభారోత్తి రణాయ చ 

కరవాణాం వినాశాయ దైత్యునాం న్ధనాయ చ ॥ 

పాండవానాం హిత్రాథా య ధర్మసంస్థా పనాయ చ 

గృహాణారఘా ్యం మయా దతతి ం దేవకాయు సహితో హరే ॥

చందరి రఘా ్యమంతరి ము క్షీరోదరణు వసంభూత అత్రి గోతరి సముద్భవ 

గృహాణారఘా ్యం మయా దతతి ం రోహిణాయు సహితాః శశిన్ ॥

పూజ ముగిసిన తర్వాత శయనించు వేళలో పఠంచదగిన మంత్ర ము- 
‘‘విశావాయ విశవాపతయ్ విశ్వాశవారాయ విశవాసంభవాయ శ్రీ గోవిందాయ 
నమో నమయః’’ మర్సట రోజు దానము చేయవలెను. 

పారణమంతరి ము - సరావాయ సరవాపతయ్ సరేవాశవారాయ సరవాసంభవాయ శ్రీ  
గోవిందాయ నమో నమయః’’ పారణానంతరము- ‘‘ధరా్మయ ధర్మపతయ్ 
ధరే్మశవారాయ ధర్మసంభవాయ శ్రీ గోవిందాయ నమో నమయః’’ అని పఠంచి 
సమర్్ంచవలెను.

సంత్నగోపాలకృషణు మంతరి ము-

దేవకీసుతగోవింద దేవదేవ జగతపితే 
దేహి మే తనయం కృషణు  త్వామహం శరణం గతాః ॥

(పుర్ష్లు‘‘గతాః’’ అని సీ్ర తీలు ‘‘గత్’’ అని పఠంచవలెను.) సదాచార-
నిష్ఠా లైన విదావాంస్లచే ఈ మంతో్ర పదేశమును సీవాకర్ంచి జప్ంచవలెను. 
ఉపదేశమును పందకుండా తనకు త్నే ఈ మంత్ర మును జప్ంచకూడదు.
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చైత్రి దిమాసకరతి వయుములు

భాద్రపదమాసము
పరివరితి నీ ఏకాదశ్ 

శయనించిన శ్రీ హర్ పార్శ్వమును మారే్చ దనము. అందువలన ఆ రోజు 
దేవుని పూజను చేసిన తర్వాత పర్వరతి నోతసావమును చేయవలెను. 

పారి రథా న - వాసుదేవ జగనా్నథ పారి ప్తి యం దవాదశ్ తవ ।

పారేశ్్వన పరివరతి సవా సుఖం సవాపిహి మాధవ ॥ 

విష్ణు పంచకవరి తము- 

(1)విష్్ణ పంచకవ్ర తమును భాద్ర పద- మార్గ శ్ర్ష  శుదధా  దశమిదనమందు 
పుణ్యాహవాచనమును చేస్కొని పా్ర రంభించవలెను. (2)నెలకు ఐదు 
ఉపవాసముల చొపు్న సంవతసారములో 60 ఉపవాసములను 
చేయవలెను. వేధాదదోషములతో విష్్ణ పంచకవ్ర త్భావమని 
పంచాంగములో నిరేద్ శ్ంచబడి ఉంటే 60 ఉపవాసములు కాజాలవు. 
అపు్డు ఆ ఉపవాసములను మర్సట సంవతసారములో ఆచర్ంచి ఆ 
సంఖయాను పూర్తి  చేయనవసరము లేదు. కాని రోగము అథవా 
అన్నుకూలయాముతో ఉపవాసము తప్్నచో మర్సట సంవతసారములో 
ఆ ఉపవాసములను చేసి పూర్తి చేయవలెను.

అరఘా ్యము మరియు దేవతలు-

1) శుద్ధ దవాదశ్ -1కేశవాయ ... దామోదరాయ(12 న్మతర్ణము) నమయః 
ఇదమర్ఘ ్యం సమర్యామి. 

2) కృషణు దవాదశ్ - 2 సంకర్ష ణ్య ... శ్రీ కృష్్ణ య(12 న్మతర్ణము) 
నమయః ఇదమర్ఘ ్యం సమర్యామి.

3) పౌరిణు మా - 1.విధవే 2. శశ్నే 3. శశాంకాయ 4. చందా్ర య 5. సోమాయ 
6. ఉడుపాయ 7. అమృత్య 8. మనోహరాయ 9. పావన్య 10. 
హిమకృత్ 11. నిశాకృత్ 12 దీపయామాన్య నమయః ఇదమర్ఘ ్యం 
సమర్యామి. 

4) అమావాస్యు- 1.మహీధరాయ 2.జగన్్నథాయ 3.దేవేందా్ర య 4. 
దేవకీస్త్య 5.చతుర్్భజాయ 6 గదాపాణయ్ 7.స్రమీఢాయ 
8.స్లోచన్య 9.చారవాంగాయ 10.చకరీ పాణయ్ 11. స్రమిత్్ర య 12 
అస్రాంతకాయ నమయః ఇదమర్ఘ ్యం సమర్యామి. 

5) శరీ వణ- 1 పుర్షోతతి మాయ 2 శార్ఙ ధనివానే 3 గర్డధవాజాయ 4 
అనంత్య 5 గోవరధా న్య 6 పుండరీకాక్షయ 7 నిత్యాయ 8 వేదగరా్భయ 
9 యజఞో పుర్ష్య 10 స్బ్ర హ్మణ్యాయ 11 జయాయ 12 శౌరయ్ నమయః 
ఇదమర్ఘ ్యం సమర్యామి.

జ్యుషా్ఠ గౌరీపూజ-

చాలా మంద జేయాష్ఠా దేవి అనగా అలక్షీ్మీ (కలియొక్క భారయా) అని అంటార్. ఆ 
అభిపా్ర యము సర్యైనద కాదు. జేయాష్ఠా దేవి వ్ర తము దవావిధమైనద. 1)
భాద్ర . శు. అష్ట మీ త్థియందు ఆచర్ంచదగినద. 2)జేయాష్ఠా నక్షత్ర  
యోగమున్నపు్డు అష్ట మీత్థియందు ఆచర్ంచదగినద. భాద్ర . శు. 
అష్ట మీదనము చేయవలసిన పూజ శ్వుని భారయాయైన పారవాత్కి 
సంబంధించినద. దీనిని జేయాష్ఠా నక్షత్ర యోగమున్నపు్డు అష్ట మీ 
త్థియందు ఆచర్ంచే వ్ర తమునకు మహాలక్షీ్మీ దేవత. ఈ విషయములో 
చాలా ప్ర మాణములున్్నయి. 

ఆశ్వినమాసము
నవరాతరి -ఘటస్థా పనాకరీ మము

ఆశ్వానశుదధా  ప్ర త్పదాదనమందు (వార్ వార్ సంప్ర దాయమునకు 
అనుగుణముగా 9,7,5,3 వ దనము) దేవుని గృహములో 
ఘటసాథు పనమును చేసి కులదేవతను పూజించవలెను. ‘‘మీహ దయాయః 
పృథివీ చ న ఇమం యజఞో ం మిమిక్షత్మ్ ప్పృత్ం నో భరీమభియః ॥ ఈ 
మంత్ర మును పఠంచి భూమిని స్పృశ్ంచవలెను. శుదధా మైన నేలపైన లేక 
శుదధా మైన పాత్ర లో మృత్తి కను వేయవలెను. ‘‘ఓషధయయః సం వదంత్ 
సోమేన సహ రాజాఞో  యసై్మీ కృణోత్ బా్ర హ్మణసతి ం రాజన్ పారయామసి ॥ ఈ 
మంత్ర ముతో ధానయామును అంకుర్ంచే రీత్లో వేయవలెను. ‘‘ఆ కలశ్ష్ 
ధావత్ పవిత్్ర  పర్ ష్చయాత్ ఉకథు టైరయాజేఞో ష్ వరధా త్ ॥ ఈ మంత్ర ముతో 
కలశమును సాథు ప్ంచవలెను. ‘‘ఇమం మే గంగ్ యమునే సరసవాత్ శుతుద్ర  
సోతి మం సచత్ పర్ష్్ణ ్య అసికా్న్య మర్దవాపృధే వితసతి యారీ్జ కియ్ శృణుహాయా 
స్షోమయా ॥ ఈ మంత్ర ముతో కలశములో జలమును పూర్ంచవలెను. 
‘‘గంధదావారాం దురాధరా్ష ం నితయాపుష్్ట ం కర్ష్ణీమ్ ఈశవారీం సరవాభూత్న్ం 
త్మిహోపహవాయ్ శ్రీ యమ్ ॥ ఈ మంత్ర ముతో కలశములో గంధమును 
వేయవలెను. ‘‘యాయః ఫలినీరాయా అఫలా అపుష్్ యాశ్చ పుష్్ణీయః 
బృహస్త్ప్ర సూత్సాతి  నో ముంచంతవాంహసయః ॥ పూగీఫలమును 
వేయవలెను. ‘‘సహి రత్్నని దాశుషే స్వాత్ సవిత్ భగయః తం భాగం 
చిత్ర మీమేహ ॥ రత్నమును వేయవలెను. ‘‘హిరణయారూపయః స 
హిరణయాసందృగపాం న పాత్సాదు హిరణయావర్ణ యః హిరణయాయాత్ 
పర్యోనేర్్నషదాయా హిరణయాదాదదతయాన్నమసై్మీ ॥ హిరణయామును 
వేయవలెను. ‘‘యువా స్వాసాయః పరీవీత ఆగాత్ స ఉ శ్రీ యాన్ భవత్ 
జాయమానయః తం ధీరాసయః కవయ ఉన్నయంత్ సావాధోయా మనసా దేవయంతయః 
॥ దారముతో కలశమును చుట్ట వలెను. ‘‘తత్ త్వా యామి బ్ర హ్మణ్ 
వందమానసతి దా శాసేతి  యజమానో హవిర్్భయః ఏహళమానో వర్ణేహ 
బోధ్యార్శంస మా న ఆయుయః ప్ర  మోష్యః ॥ ఈ మంత్ర ముతో వర్ణుని్న 
పూజించవలెను. ఆ కలశముపై కులదేవతను సాథు ప్ంచి పూజించవలెను.

దీపసతి ంభస్థా పనము ాః 

నవరాత్్ర యందు అఖండముగా 9,7,5,3 దనముల మేరకు తమ 
సంప్ర దాయమునకనుగుణముగా దేవుని సని్నధానమందు నేత్తో 
దీపమును వెలిగించవలెను. భగవంతుని ముందు దీపసతి ంభమును ఉంచి ఆ 
సతి ంభమును పూల మాలతో అలంకర్ంచి సతి ంభముయొక్క పై భాగమందు 
కృత్తి కాద 27నక్షత్ర ములను ఆహావానించి, న్లమందు ‘‘వాస్కినే నమయః’’ 
అని వాస్కిని ఆహావానించవలవెను. నేత్లో లక్షీ్మీదేవిని చింత్ంచవలెను. 
‘‘అగి్నన్గి్నయః సమిధయాత్ కవిర్గ పృహపత్ర్యావా హవయావాట్ జుహావాసయాయః ॥ ఈ 
మంత్ర ముతో దీపమును వెలిగించవలెను. దీపము శాంతము కాని 
విధముగా జాగరీ తతి గా చూస్కొనవలెను. 

సరసవాత్పూజ ాః 

వేద,భారత,భాగవత,సరవామూల,స్ధా మొదలగు గరీ ంథములను 
మంటపములో సాథు ప్ంచి వేదవాయాస్లను మర్యు పరశురామదేవులను 
పూజించవలెను. అలాగ్ వాయాసశ్ష్యాలైనబాదర్, జైమిని, స్మంతు, 
వైశంపాయన, ఆశ్మరథయా, పైల, కాశకృతసానై , లోమశ అను ఋష్లను 
పూజించవలెను.

విజయదశమీ-  ఈ దనమందు శ్రీ హర్ని పంచామృత్భిషేకము మొదలగు 
విశ్షమైన ఉపచారములతో పూజించవలెను. ఈ దనము చేసిన దానము 
అధికపుణయాప్ర దమైనద.

శమీపారి రథా నముాః అమంగలానాం శమనీం శమనీం ద్ష్కకృతసయు చ 

ద్సవాప్ననాశినీం ధనాయుం పరి పదేయుఽహం శమీం శుభామ్ ॥

శమీ శమయతే పాపం శమీ శతురు వినాశినీ 

అరు్జ నసయు ధనురా్ధ రీ రామసయు పిరి యదరిశ్నీ ॥

కోజాగరవరి తము 

ఆశ్వాన శుదధా  పూర్్ణ మా రాత్్ర  బియయాములో ‘‘లక్ష్మీ నమయః’’ ‘‘ఇందా్ర య నమయః’’ 
అని వా్ర సి లక్షీ్మీ-ఇందురు లను షోడశోపచారములతో మనసా పూజించి, 
‘‘నమసేతి  సరవాదేవాన్ం వరదాసి హర్ప్్ర య్ యా గత్సాతి ్వం ప్ర పన్్నన్ం సా 
మే భూయాత్ తవాదర్చన్త్’’ ఈ మంత్ర ముతో మహాలక్షి్మీకి, 
విచితైరారావతసాథు య భాసవాతు్కలిశపాణయ్ పౌలోమాయాలింగిత్ంగాయ 
సహసా్ర క్షయ త్ నమయః’’ ఈ మంత్ర ముతో ఇందురు నికి 
పుష్ములనర్్ంచవలెను.

దీపోత్సవము- 

అదయా దీపోతసావం దేవ కర్షేయా తవాత్రాసాదతయః నిర్వాఘ్నం సిదధా మాయాతు 
యథోకతి ఫలదో భవ ॥ అని సంకలి్ంచి మట్ట , ఇనుము, త్మ్ర ము, కంచు, 
వెండి, బంగారపు ప్ర మిదలో ఆవు నేత్తో అథవా నువువాల న్నెతో 
దీపమును ముట్ట ంచవలెను. మట్ట కన్్న ఇనుప ప్ర మిద న్ర్రెట్లు  హెచు్చ 
పుణయాప్ర దము. త్మ్ర ము మర్యు కంచు ప్ర మిద వేయిరెట్లు  
హెచు్చపుణయాప్ర దము. రజతప్ర మిద లక్షరెట్లు , స్వర్ణ ప్ర మిద అని్నటకన్్న 
హెచు్చ పుణయాప్ర దము. 

దీపమంతరి ము- సే్నహం దీపో యథా ధృత్వా సరవాలోకోపకారకయః । తథా 
భవాన్మమ జాఞో నం హృద ధారయ సంతతమ్ ॥ 

జలపూరణు తరి యోదశ్ ాః 

ఈ దనము సాయంకాలము పాత్ర లను శుదధా పరచి శుదధా మైన జలమును 
నింప్ గంగాపూజను చేయవలెను. మర్సట దనము అభయాంగసా్ననమునకు 
ఆ నీటనే ఉపయోగించవలెను.

యమదీపదనము- 

ఆశ్వాన కృష్ణ  త్ర యోదశ్దనమందు సాయంకాలము యముని పీ్ర తయారథు ము 
దీపమును వెలిగించవలెను.

మృతుయునా పాశదండాభాయుం కాలేన శాయుమలాయుతాః 

తరి యోదశాయుం దీపదనాత్ సూరయుజాః పీరి యత్ం మమ ॥

నరకచతుర్ద శ్- 

శ్రీ కృష్్ణ డు నరకాస్ర్ని్న సంహర్ంచిన దనమిద. ఈ రోజు 
చందో్ర దయసమయములో ముతెతి టైదువలు గృహములోని అందర్కి హారత్ని 
చేయవలెను. తర్వాత అందరూ అభయాంగసా్ననమును చేయవలెను. 
యతులు, విధవలు కూడా ఈ విధిని పాటంచవలెను.

యమతరపిణము- నరకచతురద్ శ్దనమందు దక్షిణ దకు్కకు అభిముఖముగా 
కూర్్చని తండి్ర  లేనివార్ అపసవయాముతో అథవా సవయాముతో 
త్లతర్ణమునొనర్చవలెను. తండి్ర  ఉన్నవార్ సవయాముతో, బియయాముతో 
తర్ణమునొనర్చవలెను.

యమం తర్యామి, ధర్మం..,మృతుయాం.., అంతకం.., వైవసవాతం.., కాలం.., 
సరవాభూతక్షయం.., ఔదుంబరం.., దధ్నం.., నీలం.., పరమేష్ఠా నం.., 
వృకోదరం.., చిత్ర ం.., చిత్ర గుపతి ం తర్యామి.

కరితికమాసము
బలిపరి త్పద- 

నేలపై బలి చిత్ర మును 5 రంగులతోచిత్్ర ంచి ఫలపుష్్దులతో 
పూజించవలెను. బలిరాజ నమస్తి భయాం దైతయాదానవవందత । ఇంద్ర శతో్ర  
అమరారాత్ విష్్ణ సాని్నధయాదో భవ ॥

భావబిదిగె - 

అన్నదము్మలకు అకా్కచెలెలు ళ్ళు భోజనము చేయించేటపు్డు చెప్వలసిన 
శోలు కము యః ‘భా్ర తసతి వానుజాత్హం భుంక్ష్వభక్ష్యమిదం శుభమ్ పీ్ర తయ్ 
యమరాజసయా యమున్యాయః విశ్షతయః ॥ భా్ర తసతి వాగరీ జాత్హం’అని అక్క 
పఠంచవలెను.

ఉత్థా నదవాదశ్- 

దామోదరరూప్యైన శ్రీ హర్ని, తులసిని కరీ మముగా షోడశోప-చారములతో 
పూజించి, తులసిని ఆభరణములతో అలంకర్ంచి, వాదయాఘోషములతో 
శ్రీ హర్ని మేలుకొలుపవలెను. ‘‘ఇదం విష్్ణ ర్వాచకరీ మే త్్ర ధా నిదధే పదం 
సమూళ్హ మసయా పాంస్రే’’ అను మంత్ర మును పఠంచవలెను. మర్యు 
‘‘ఇయం చ దావాదశ్ దేవ ప్ర బోధారథు ం వినిర్్మత్ తవాయైవ సరవాలోకాన్ం 
హిత్రథు ం శ్షశాయిన్ ॥ ఉత్తి షోఠా త్తి షఠా  గోవింద తయాజ నిదా్ర ం జగత్త్ తవాయి 
స్పేతి  జగతుసాపతి ముత్థు త్ చోత్థు తం భవేత్ ॥ ‘‘చరణం పవిత్ర ం వితతం 
పురాణం య్న పూతసతి రత్ దుష్కపృత్ని’’ ఈ మంత్ర మును పఠంచి 
తులసిని సమర్్ంచవలెను. ‘‘గత్ మేఘా వియచైచైవ నిర్మలా నిర్మలా దశయః 
శారదాని చ పుష్్ణి గృహాణ మమ కేశవ ॥ ఈ మంత్ర ముతో పుష్మును 
సమర్్ంచవలెను.

తులసీవివాహము-

కృష్్ణ ని్న - తులసిని పరస్రము ఎదుర్గా నిలబెట్ట  అంతయఃపటమును 
పట్్ట కుని, మంగలాష్ట కమును పఠంచి అక్షతలను వేసి, ‘‘దేవీం 
కనకసంపన్్నం కనకాభరణ్ర్యాత్మ్ । దాసాయామి విష్ణ వే తుభయాం 
బ్ర హ్మలోకజిగీషయా ॥ ‘‘మయా సంవర్ధా త్ం యథాశకతి ్యలంకృత్ం ఇమాం 
తులసీం దేవీం దామోదరాయ తుభయామహం సంప్ర దదే’’ అని పఠంచి 
దేవునికి ఎదుర్గా అక్షతసహితముగా జలమును వదలవలెను. కృష్్ణ నికి 
మంగలసూత్ర మును ముట్ట ంచి తులసికి కట్ట వలెను. 15 ఉసిర్కాయలపైన 
పువ్వాతుతి లనుంచి హారత్ చేయవలెను. 

భీష్మపంచకము - 

కార్తి క శు.ఏకాదశ్ రోజు ఉపవాసము పా్ర రంభించవలెను. గోమయముతో 
సా్ననము చేసి దేవుని పూజించి వాస్దేవమంత్ర మును 108 సార్లు  
జప్ంచవలెను. దావాదశ్పా్ర రంభించి పున్నమివరకు ‘‘విష్ణ వే నమయః’’ ఎంబ 
మంత్ర ముతో 108 సార్లు  నేత్తో హోమము చేయవలెను. ప్ర త్రోజు ఒకొ్కక్క 
పుష్ముతో దేవుని ఒకొ్కక్క అంగమును పూజించవలెను.

దినము  1  2  3  4  5

పుష్పము కమలము బిల్వపత్రము భృంగరాజ కరవీర చంపకము
దేవుని 

అంగము పాదము  మోకాలు  నాభి సకుంధము ముఖము

ఆహారము -- గోమయ
గోమూత్ర  పాలు పెరుగు నెయి్య

తుదరోజు పున్నమియందు పా్ర తయఃకాలము ఉదాయాపన్ంగముగా పూజ, 
హోమము, బా్ర హ్మణభోజనము ముగించి సాయంకాలము 5 పుష్ములతో 
భగవంతుని సమగరీ ప్ర త్మను పూజించవలెను. భీష్్మలకు అర్ఘ ్యమునిచి్చ 
నక్షత్ర మును చూసిన తర్వాత పారణమును చేయవలెను. 

భీషా్మరఘా ్యమంతరి ము- 

సతయువరి త్య శుచయే గాంగేయాయ మహాత్మనే 

భీషా్మయ తద్ద దమయురఘా ్యం ఆజన్మబరి హ్మచారిణే ॥ 

గోవత్సదవాదశ్- 

కార్తి క కృష్ణ  దావాదశ్దనమందు ఆవును దూడను గంధాదులతో, పూజించి 
పుష్-అక్షత-త్లములతో అర్ఘ ్యమునీయవలెను. అర్ఘ ్యమంత్ర ము‘‘క్షీరోదార్ణ
వసంభూత్ స్రాస్ర నమస్కపృత్ సరవాదేవమయ్ మాతయః గృహాణ్ర్ఘ్ యం 
నమో నమయః స్రభి తవాం జగన్్మతయః దేవి విష్్ణ పదే సిథు త్ సరవాదేవమయ్ 
గారీ సం మయా దతతి మిమం గరీ స ॥ తతయః సరవామయ్ దేవి సరవాదేవైరలంకృత్ 
మాతర్మమాభిలష్తం సఫలం కుర్ నందని ॥ అని పా్ర ర్థు ంచవలెను.

మార్గశీర్ష-పౌషమాసము
ధనురా్మసము- 

ధనురాశ్యందు సూర్యాడు ప్ర వేశ్ంచిన దనమును పా్ర రంభించి 
మకరసంకరీ మణము వరకు ధనురా్మసము. సూరోయాదయానికి పూరవాము 
రెండు గంటలు ఉషయఃకాలము. అపు్డు సా్ననము చేసి,ఆహి్నకమును చేసి, 
దేవుని్న పూజించవలెను. పులగమును (పంగల్) (పెసరపపు్, బియయాము) 
చేసి దేవునికి నైవేదయాము చేయవలెను. ఇలా చేసిన సకలాభీష్ట ములూ 
పూర్ణ మమత్యి. చేయకపోత్ 7 జన్మలు దర్దురు డై క్షయరోగియై, మూర్ఖు డై 
బాధలననుభవించుత్డు. ఈ పూజను కనీసము ఒకదనము చేసినన్ 
వేయిసంవతసారముల పూజాఫలము లభిస్తి ంద. ఈ మాసములో లక్షీ్మీ 
సోతి త్ర మును పఠంచవలెను. 

శ్రీ దేవ పరి థమం నామ దివాత్యమమృతోద్భవా ।
తృత్యం కమలా పోరి కాతి  చతురాథా  చందరి లోచనా ॥ 
పంచమం విష్ణు పత్్నత్ షష్ఠ ం శ్రీ వైషణు వత్ చ ।
సపతి మం తు వరారోహా అష్ట మం హరివల్ల భా ॥ 
నవమం శారిఙి ణీ పోరి కాతి  దశమం దేవదేవికా ।
ఏకాదశం మహాలక్షీష్ాః దవాదశం లోకసుందరీ ॥ 
శ్రీ ాః పద్మ కమలా ముకుందమహిషీ లక్షీష్సిత్ర లోకేశవారీ 
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చైత్రి దిమాసకరతి వయుములు
మా క్షీరాబి్ధ సుత్రవిందజననీ విదయు సరోజాత్్మకా ।

సరావాభీష్ట ఫలపరి దేత్ సతతం నామాన్ యే దవాదశ 

పారి తాః శుద్ధ తరాాః పఠంత్ సతతం సరావాల్ల భంతే శుభాన్ ॥ 

భదరి లక్షీష్సతి వం న్తయుం పుణయుమేతచుఛుభావహమ్ ।

కాలే స్్నత్వాపి కావేరాయుం జప శ్రీ వృక్షసన్్నధౌ ॥ 

నక్షత్ర మున్నపు్డు పూజించడముతతి మము. నక్షత్ర ము అసతి మైన 
తర్వాత పూజించడం మధయామము, సూరోయాదయమైన తర్వాత 
పూజించడం అధమమైనద. 

పంగల్  
చేసే విధానము

బియయుము హెసరపపుపి

ఉతతి ము తకు్కవ ఎకు్కవ

మధయుమము సమము సమము

అధమము ఎకు్కవ తకు్కవ

ధనురవా్యత్పాతయోగము- 

ధనురా్మసమందు వయాతీపాతయోగము వేయి అరోధా దయమునకు 
సమానమైనద. ఈ రోజు శారీ దధా మును, ప్తృతర్ణమును చేయవలెను. 
నైవేదయామును చేసి శ్రీ హర్కి ఈ మంత్ర ముతో అర్ఘ ్యమును సమర్్ంచవలెను- 
వయాతీపాతమహాసతతి ్వ సరవాపాపప్ర ణ్శన సహస్ర బాహో విశావాత్మన్ 
గృహాణ్ర్ఘ ్యం నమోఽస్తి త్ ॥ వయాతీపాత నమసేతి ఽస్తి  నమసేతి  విశవామంగల 
విష్్ణ చకరీ సవారూపాయ నమసేతి  దవయాత్జసే ॥ అని అర్ఘ ్యమును సమర్్ంచి 
ప్తృతర్ణమును చేసి, విష్్ణ ప్్ర య వయాతీపాత ప్తృణ్ం అనృణప్ర ద 
ప్తృణ్ం మమ వైకుంఠం ప్ర యచ్ఛ భగవన్ హరే ॥ తవాత్రాసాదేన మే భకితి యః 
అసేతి ్వవమనపాయినీ ॥ జాఞో నవిజాఞో నవైరాగయాం ప్ర యచ్ఛ భగవన్ మమ ॥ 
అని పా్ర ర్థు ంచవలెను.

చంపాషషీ్ఠ  (సుబరి హ్మణయు షషీ్ఠ ) ఈ రోజు స్కందాంతరాయామియైన శ్రీ హర్ని 
విశ్షముగా పూజించి బ్ర హ్మచార్లకు భోజనమును చేయించి వసాత్ర దులను 
దానము చేయవలెను. మినుముతో చేసిన భక్ష్యములను నైవేదయాము 
చేయవలెను. స్కందమంత్ర ము- సేన్విదారక స్కంద మహాసేన మహాబల 
ర్దో్ర మాగి్నజ షడవాకత్ర  గంగాగర్భ నమోఽస్తి  త్ ॥

హనుమదవా్రతము-  13 గరీ ంథులతో యుకతి మైన దారములో ఓం నమో 
వాయునందన్య ఓం అని పఠసూతి  హనుమంతుని్న ఆవాహనము చేసి 
అచ్చట హనుమంతుని్న పూజించి వాయనదానమునీయవలెను. 
విశ్షముగా గోధ్మలను దానం చేయవలెను.

అరఘా ్యమంతరి ము- 

నమసేతి  వాయుపుత్రి య ధవాంసిత్మరవైరిణే 

సుజనాంబుధిచందరి య భవిషయుద్ బరి హ్మణే నమాః ॥ 

శ్రీ  హనుమతే నమాః ఇదమరఘా ్యం సమరపియామి.

మాఘస్్ననము- పౌష శుకలు  దశమియందు లేక పూర్్ణ మాదనమందు 
మాఘసా్నన-సంకల్మును చేయవలెను. (సంకలపిము)

మాఘమాసమిమం పూరణు ం స్్నసేయుఽహం దేవ మాధవ 

త్రథా స్యుసయు జలే న్తయుమిత్ సంకలపి్య చేతసి ॥ 

స్్ననమంతరి ము- 

ద్ాఃఖదరిదయు్రనాశాయ శ్రీ విషోణు సోతి షణాయ చ । 

పారి తాఃస్్ననం కరోమయుదయు మాఘే పాపవినాశనమ్ ॥ 

మకరసేథా  రవౌ మాఘే గోవిందచుయుత మాధవ ।

స్్ననేనానేన మే దేవ యథోకతి ఫలద్ భవ ॥ 

కృషాణు చుయుత న్మజా్జ మి పరి భాతేఽసి్మన్ శుభోదకే ।

అనేన మాఘస్్ననేన సుపీరి తో మాం సముద్ధ ర ॥

మాఘస్్ననం కరిషాయుమి మకరసేథా  దివాకరే ।

ఆసమాపితి  మహాదేవ న్రివాఘ్నం కురు మాధవ ॥

ఇలా పా్ర ర్థు ంచి ప్ర త్రోజు సా్నన్ంగ అర్ఘ ్యతర్ణములను చేయవలెను. 
విశ్షముగా మాధవునికి మర్యు సూర్యానికి అర్ఘ ్యమును 
సమర్్ంచవలెను. 

అరఘా ్యమంతరి ము- 

తపసయురో్కదయే నదయుం స్్నతోఽహం విధిపూరవాకమ్ 

మాధవాయ దదమీదమరఘా ్యం సమయుక్ పరి సీదతు ॥ 

మాధవాయ నమాః ఇదమరఘా ్యం సమరపియామి 

సవితేరి  పరి సవితేరి  చ పరధామే్న నమోఽసుతి  తే 

తవాతేతి జస్ పరిభరి ష్ట ం పాపం యాతు సహసరి ధా ॥ 
సవిత్్ర  నమయః ఇదమర్ఘ ్యం సమర్యామి 

స్్ననం తరువాత- దవాకర జగన్్నథ ప్ర భాకర నమోఽస్తి  త్ । పర్పూర్ణ ం 
కుర్షేవాదం మాఘసా్ననం మయా కృతమ్ ॥ అని సూర్యాని్న 
పా్ర ర్థు ంచవలెను. 

మాఘమాసము
రథసపతి మీ-  (మాఘ శు. సపతి మీ) రథసపతి మీదనమందు సూరోయాదయము 
కన్్న మొదలు జిలెలు డుఆకులతో సా్ననము చేసి సూర్యానికి 
అర్ఘ ్యమునీయవలెను. 

స్్ననమంతరి ము- 

యదయుజ్జ న్మకృతం పాపం మయా సపతి సు జన్మసు 

తనే్మ రోగం చ శోకం చ మాకరీ హంతు సపతి మీ ॥ 

ఏతజ్జ న్మకృతం పాపం యచ్చ జనా్మంతరారి్జ తమ్ 

మనోవాకా్కయజం యచ్చ జాఞా త్జాఞా తం చ యతుపినాః ॥ 

ఇత్ సపతి విధం పాపం స్్ననానే్మ సపతి సపతి కే 

సపతి వాయుధిసమాయుకతి ం హర మాకరి సపతి మి ॥ 

సూరాయురఘా ్యమంతరి ము- సపతి సపతి వహ పీరి త సపతి లోకపరి దీపన 

సపతి మీసహితో దేవ గృహాణారఘా ్యం దివాకర ॥ 

ఈ మంత్ర ముతో రథసపతి మీదనము సూర్యానికి అర్ఘ ్యమునీయవలెను.

ఈ రోజు తులసీవృందావనముందు లేక దేవునిముందు ఏడు అశవాములు 
గల రథమును చిత్్ర ంచి అందులో సూరయాన్రాయణుని్న చిత్్ర ంచి పూజించ 
వలెను

భీషా్మష్ట మీ -  భీష్్మలు దేహమును తయాజించిన రోజు. కనుక ఈ రోజు వార్కి 
తర్ణమును మర్యు అర్ఘ ్యమును సమర్్ంచవలెను.

భీష్మతరపిణమంతరి ము-(మాఘ శు. అష్ట మీ) 

వైయాఘ్ర పాదగోత్రి య స్ంకృతయుపరి వరాయ చ 

గంగాపుత్రి య భీషా్మయ ఆజన్మబరి హ్మచారిణే 

అపుత్రి య జలం దది్మ నమో భీషా్మయ వర్మణే ॥ 

భీష్మాః శాంతనవో వరాః సతయువాదీ జితేందిరి యాః 

ఆభిరది్భరవాపో్నతు పుతరి పౌతోరి చిత్ం కిరీ యామ్ ॥

ఈ మంత్ర ముతో తండి్ర లేనివార్ త్లోదకమును అపసయాముతో, తండి్ర  
ఉన్నవార్ సవయాముతోయవోదకమును విడవవలెను.

అరఘా ్యమంతరి ము ాః వసూనామవత్రాయ శంతనోరాత్మజాయ చ 

అరఘా ్యం దదమి భీషా్మయ ఆబాలబరి హ్మచారిణే ॥

మాఘమాసదనములు-హిరణయుతులసీదనమంతరి ము-

సువరణు తులసీదనాత్ బరి హ్మణాః కాయసంభవాత్ 

పాపం పరి శమమాయాతు సరేవా సంతు మనోరథాః ॥

త్లపాతరి దనము- మాఘమాసమందు రాగి లేక కంచు పాత్ర లో నువువాలను 
నింప్ బా్ర హ్మణులకు దానము చేయవలెను. 

త్లాాః పుణాయుాః పవిత్రి శ్చ సరవాపాపహరాాః స్మకృత్ాః 

యాన్ కాన్ చ పాపాన్ బరి హ్మహత్యుసమాన్ చ 

త్లపాతరి పరి దనేన త్న్ నశయుంత్ మే సద ॥

ఇదం త్లపాత్ర ం యమదైవతయాం బ్ర హ్మలోకపా్ర ప్తి కామయః తుభయామహం 
సంప్ర దదే న మమ న మమ ॥

ఫాలు్గ ణమాసము
పయోవరి తము (సంత్నమునకు)

కశయాపుల ఉపదేశమును సీవాకర్ంచి వార్ భారయాయైన అదత్దేవి ఈ 
వ్ర తమును ఆచర్ంచి వామనదేవుని్న ప్ర సవించినద. శ్రీ మదాచార్యాల తలిలు  
కూడా ఈ వ్ర తమును ఆచర్ంచియుండిర్. ఉతతి మమైన సంత్నమునకై ఈ 
వ్ర తమును ఫాలు్గ న శుదధా  ప్ర త్పద పా్ర రంభించి త్ర యోదశ్ వరకు 
అవశయాముగా ఆచర్ంచవలెను.

ఉపయుకతి విచారములు
పంచగవయుమేలనము-పారి శనము-  గోమూతరి మును ాః గాయతీ్ర మంత్ర ముతో,  
గోమయమును ాః గంధదావారాం దురాధరా్ష ం నితయాపుష్్ట ం కరీష్ణీమ్ ఈశవారీం 
సరవాభూత్న్ం త్మిహోపహవాయ్ శ్రీ యమ్ ॥ పాలను ాః ఆ పాయాయసవా 
సమేతు త్ విశవాతయః సోమ వృష్ణ ్యమ్ భవా వాజసయా సంగథే ॥ పెరుగును ాః 
దధికారీ వో్ణ  అకార్షం జిషో్ణ రశవాసయా వాజినయః స్రభి నో ముఖా కరత్రాణ 
ఆయంష్ త్ర్షత్ ॥ నెయియు ాః శుకరీ మసి జ్యాత్రసి త్జ్ఽసి ॥ ఈ 
మంత్ర ములను పఠంచుచూ గోమూత్ర ము మొదలగు పదారథు ములను ఒక 
పాత్ర లో వేసి, ‘‘దేవసయా త్వా సవితుయః ప్ర సవేఽశ్వానోరాబుహ్భాయాం పూషో్ణ  
హసాతి భాయాం ప్ర త్గృహా్ణ మి’’ అని పఠంచుచూ దర్భమును చేతపట్్ట కుని, 
ఓంకారమును పఠంచుచూ కలపవలెను. యతతి ్వగసిథు గతం పాపం దేేహ 
త్షఠా త్ మామే పా్ర శనం పంచగవయాసయా దహతవాగి్నర్వేంధనమ్ ॥ అని 
పఠంచుచూ పా్ర శనము చేసి ఆచమనము చేయవలెను.

యజ్ఞా పవతధారణము-  ఆచమనము, పా్ర ణ్యామము, సంకల్ము- 
శౌరీ తసా్మరతి కర్మనుష్ఠా న-యోగయాత్- సిదధా ్యరథు ం (జాత్శౌచమృత్శౌచ 
శుదధా ్యరథు ం) యజ్ఞో పవీత-ధారణం అహం కర్షేయా అని సంకల్ము చేసి 
యజ్ఞో పవీతములో ఈ దేవతలను ఆహావానించవలెను. ‘‘ఓంకారం 
ప్ర థమతంతౌ నయాసామి అగి్నం దవాతీయతంతౌ నయాసామి న్గాన్ 
తృతీయతంతౌ నయాసామి సోమం చతురథు తంతౌ నయాసామి ప్తౄన్ 
పంచమతంతౌ నయాసామి ప్ర జాపత్ం షషఠా తంతౌ నయాసామి వాయుం 
సపతి మతంతౌ నయాసామి సూరయాం అష్ట మతంతౌ నయాసామి విశావాన్ దేవాన్ 
నవమతంతౌ నయాసామి ఋగ్వాదం ప్ర థమదోరే నయాసామి యజురేవాదం 
దవాతీయదోరే నయాసామి సామవేదం తృతీయదోరే నయాసామి అథరవావేదం 
గరీ ంథౌ నయాసామి’’ ఈ దేవతలను షోడశోపచారములతో పూజించి,పద 
సార్లు  గాయత్్ర ని జప్ంచి, ‘‘ఉదుతయాం జాతవేదసం దేవం వహంత్కేతవయః 

దృశ్ విశావాయ సూరయామ్’’ ఈ మంత్ర ముతో సూర్యానికి చూప్ంచి, 
యజ్ఞో పవీతమిత్ మంత్ర సయా పరబ్ర హా్మ ఋష్యః, పరమాత్్మ దేవత్, త్్ర ష్్ట ప్ 
ఛందయః యజ్ఞో పవీతధారణే వినియోగయః ॥ 

యజ్ఞా పవతం పరమం పవితరి ం పరి జాపతేరయుత్సహజం పురస్తి త్ ।

ఆయుషయుమగయు్రం పరి త్ముంచ శుభరి ం యజ్ఞా పవతం బలమసుతి  తేజాః॥ 

ఈమంత్ర ముతో యజ్ఞో పవీతమును ధర్ంచవలెను. తర్వాత 
ఆచమనము చేసి పదసార్లు  గాయత్్ర ని జప్ంచి, మొదట 
యజ్ఞో పవీతమును ఉపవీతం భిన్నతంతుం జీర్ణ ం కశ్మలదూష్తమ్ 
విసృజామి జలే బ్ర హ్మన్ వరో్చ దీరా్ఘ యురస్తి  మే ॥ 

 ఈ మంత్ర ముతో విసర్జ న చేసి ఆచమనము చేయవలెను. యజ్ఞో పవీతము 
న్భికి పైన ఉన్న ఆయుషయాహాని. న్భికి కిరీ ందున్నచో తపోన్శము. కనుక 
న్భికి సమానముగా ఉండవలెను.(2,3 యజ్ఞో పవీతమును ధర్ంచువార్ 
ప్ర త్ యజ్ఞో పవీతమునకూ ప్ర త్యాకముగా పద పద గాయతీ్ర  జపమును 
చేయవలెను. యజ్ఞో పవీతం అను మంత్ర మును కూడా ప్ర త్యాకముగా 
పఠంచి ధర్ంచవలెను.)

దశమీ-ఏకాదశ్-దవాదశ్ సంకలపిము-

దశమీ ాః దశమీదవసే పా్ర పేతి  వ్ర తసోథు ఽహం జన్రద్ న త్్ర దనం దేవదేవేశ 
నిర్వాఘ్నం కుర్ కేశవ అని దశమీ దనమందు సంకలి్ంచవలెను. ఏకాదశ్- 
ఏకాదశాయాం నిరాహారయః సిథు త్వాహమపరేఽహని భోక్ష్యమి పుండరీకాక్ష శరణం 
మే భవాచుయాత ॥ అని ఏకాదశ్ దనమందు సంకలి్ంచవలెను. దవాదశ్ 
పారణానంతరము- అజాఞో నత్మిరాంధసయా వ్ర త్న్నేన కేశవ ప్ర సన్నయః 
స్ముఖో భూత్వా జాఞో నదృష్్ట ప్ర దో భవ ॥ అని పా్ర ర్థు ంచవలెను. 
ఏకాదశుయాపవాసేన దావాదశాయాం పారణేన చ యదార్్జ తం మయా పుణయాం 
త్న పీ్ర ణ్తుకేశవయః ॥ అని సమర్్ంచవలెను.

శారీ ద్ధ  విచారము
పిండపరి దనము- కొడుకు-కూతుళళు వివాహమైన తర్వాత 3 అథవా 1 
నెలలోపు తలిలు తండురు ల శారీ దధా ము సంపా్ర పతి మైనచో ప్ండప్ర దానమును 
అవశయాముగా చేయవచు్చను. ఇతర్ల శారీ దధా మును సంకల్పూరవాకముగా 
ఆచర్ంచవలెనే కాని ప్ండప్ర దానము చేయరాదు. 

శారీ ద్ధ త్థి తెలియనపుపిడు - బంధ్మితురు ల దావారా మృతుల త్థి 
మాసములను తెలుస్కొనవలెను. అద కూడా అసాధయామైనపు్డు 
మార్గ శ్ర్ష  కృష్ణ  దావాదశ్, లేక అమావాసాయాత్థియందు శారీ దధా మును 
చేయవలెను. అథవా మాఘ కృష్ణ  దావాదశ్, లేక అమావాసయా త్థియందు 
శారీ దధా మును చేయవలెను.

అమావాస్యు (దరశ్)-  దర్శదనమందు తన్నమితతి ము దావాదశ ప్తృవులకు 
మాత్ర మే త్లసహితమైన జలముతో తర్ణమును చేయవలెను. 
సరవాప్తృతర్ణమును చేయకూడదు. తర్వాత ప్ర త్రోజు చేసే 
బ్ర హ్మయజఞో మును దేవ, ఋష్, ఆచారయాతర్ణమును విడిచి, ఆ తర్వాత 
నీళళుతో మాత్ర మే సరవాప్తృతర్ణమును చేయవలెను.

ఘాతచతురద్ శ్శారీ దధా మును ఏకోదద్ ష్ట విధితో ఆచర్ంచవలెను. 
పారవాణ-విధితో ఆచర్ంచకూడదు. ఈ విషయములో సతసాంప్ర దాయము, 
పురాణముల, స్మపృతుల వచనములు ప్ర మాణమైనవి. 

రజసవాలావిచారము

రజ్దరశ్నన్రణు యము- సూరాయాసతి ము నుండి సూరోయాదయము వరకు గల 
కాలమును మూడు భాగములుగా చేయవలెను. అందులోని మొదట రెండు 
భాగములందు రజ్దర్శనమైనచో దానిని వెనుకట రోజని పర్గణించవలెను. 
మూడవ భాగమందు రజ్దర్శనమైనచో అద మర్సట రోజని అనగా 
రెండవ రోజని పర్గణించవలెను.

రజసవాలావిచారము- రోగముతో సీత్ర లలో రజస్సా దృష్ట మైనచో అశౌచము 
లేదు. కరీ మముగా నెలకోసార్ మూడు రోజులు అశౌచమును 
ఆచర్ంచవలెను. రజసవాల అయిన రోజునుండి 18 దనములలోపు మళ్ళు 
రజసవాలయైనచో సా్ననమును మాత్ర మే చేయవలెను. మూడు రోజులు 
అశౌచమును అచర్ంచే అవసరము లేదు. రజసవాలయైన దనమునుండి 
18 వ రోజు రజసవాలయైనచో ఓ రోజు మాత్ర మే అశౌచము. రజసవాలయైన 
దనమునుండి 19 వ రోజు రజసవాలయైనచో రెండు రోజులు అశౌచమును 
పాలించవలెను. రజసవాలయైనరోజునుండి 20 వ రోజు రజసవాలయైనచో 
అపు్డు మూడురోజులు అశౌచమును పాలించవలెను. 

జవారాదనిమితతి ములతో రజసవాలకు సా్ననము చేయడం సాధయాం కానపు్డు 
అశౌచము లేనివార్ సా్ననము చేసి ముట్ట వలెను. ఇలా పదసార్లు  
సా్ననము చేసి పదసార్లు  ముట్ట వలెను. ఇలా చేసినచో రజసవాల 
శుదధా మవుతుంద.

ఋతుశాంత్- చైత్ర ము, జేయాషఠా ము, ఆష్ఢము, భాద్ర పదము, కార్తి కము, 
పౌషము ఈ మాసములలో చతురీథు , షష్ఠా , అష్ట మీ, నవమీ, దావాదశ్, 
చతురద్ శ్, పౌర్్ణ మా, అమావాసాయా, త్థులలో రవివారము, మంగళవారము, 
శనివారములలో, భరణీ, కృత్తి కా,ఆరాద్ రా ఆశ్లు ష్, మఘా, పూరావాత్ర య, 
విశాఖ, జేయాష్ఠా నక్షత్ర ములలో దురోయాగములలో, ఆరాద్ రా, గరీ హణము, రాత్్ర , 
సంధాయాకాలము, అపరాహ్ణ ము కాలములలో, జీర్ణ వసత్ర ము, ఎరరీ నివసత్ర ము, 
నీలివసత్ర మును ధర్ంచినపు్డు రజ్దర్శనమైనచో సవాశాఖోకతి మైన శాంత్ని 
అవశయాముగా చేయవలెను. 

వి.సూ. పంచాంగములోన్ వరి తోపవాస్ది విషయములు కేవలం 
స్మానయుపరిచయాన్కి మాతరి మే న్రూపితమైనవి. విశేషమైన 
విషయములను విదవాంసులను సంపరి దించి న్రా్ధ రము చేసుకోవలెను. 
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అశౌచ న్రణు యము

జననాశౌచనిర్ణయము
ప్రథమదిననిర్ణయము
రాత్్ర యందు జననము మరణము లేక రజ్దర్శనమైనచో ఆ రాత్్ర ని 
మూడు భాగములుగా విడదీసి మొదట రెండుభాగములు వెనుకట 
రోజని మూడవ భాగము మర్సట రోజని భావించవలెను.
గర్భసారా వమైనచో

తల్లికి 
తయండ్రి మొదలైన 
సపయండులకు

మొదట్ 3 
మాసములలో 

3 రోజులు
స్్ననంతో శుది్ధ

4 నెలలో 4 రోజులు రజస్వలలా 
అశౌచము

గర్భపాతమైనచో

తల్లికి 
తయండ్రి మొదలైన 
సపయండులకు

5 వ, 6 వ నెలలో 5–6 రోజు 
రజస్వలలా అశౌచము

3 రోజు జననాశౌచము 
(వృద్ధి) మాత్రమే. 
మరణాశౌచము లేదు.

ప్రసవము

తల్లికి 
తయండ్రి మొదలైన 
సపయండులకు

7వ నెలను మొదలుకొని 
ప్రసవమైనచో 10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి).

మరణయంచి జని్మయంచినచో 10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి) 
మరణాశౌచము లేదు.

జననమైన తరువాత 
నాలచ్ఛేదమునకు పూర్వమే 
మరణయం సయంభవయంచినచో

10 
రోజులు 

3 రోజులు జననాశౌచము 
(వృద్ధి  )మరణాశౌచము 
లేదు.

నాలచ్ఛేదమైన తరువాత 
పద్ రోజులలోపు శిశువు 
మృతినయంద్నచో

10 రోజులు జననాశౌచము (వృద్ధి) 
మరణాశౌచము లేదు.

ప్రసవము

తల్లి-తయండురి లకు 
గృహమయందు నివసయంచ్ 
అన్నదము్మలకు మరియు 
చినా్నన్న మొదలగు వారికి

తయండ్రి గృహమయందు 
కూతురు 
ప్రసవయంచినచో

3 రోజులు 
జననాశౌచము 
(వృద్ధి)

1 రోజులు జననాశౌచము 
(వృద్ధి).

భర్త ఇయంట్లి  కూతురు 
ప్రసవయంచినచో

తల్లి-తయండ్రి మొదలగు వారికి జననాశౌచము 
(వృది్ధ ) లేద్.

మరణాశౌచ(సూతక) న్రణు యము
చిన్నపిల్లల మరణము సంభవించినప్పుడు దహన-ఖననవిచారము

ఎప్పడు ఏమి

నామకరణయం కనా్న మొదలు (12 
రోజులకనా్న ముయందు)

ఖననమునే చేయవలెను. 
(ఖననం చేయాలి)

12 రోజుల తరువాత 3 
సయంవత్సరములవరకు

దహనము/ఖననము దేనైనైన్ 
చేయవచు్చను

1 సయంవత్సరములోనే 
చౌలసయంస్కారము అయినచో

దహనమునే చేయవలెను.

3 సయంవత్సరముల నయంతరము 
చౌలసయంస్కారము అయినా 
కాకపోయినా

దహనమునే చేయవలెను.

1) అనుపనీత ప్తురా డు

ఎవరికి ఎని్న రోజులు

10,11,12 
ద్నములలోపు

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి 3 రోజు

ఇతర సప్ండులకు స్్ననము

12 రోజుతరువాత 
7 నెలల వరకు

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి (దహనము-
ఖననము ఇర్)

3 రోజు

సప్ండులకు 
(దహనపక్షములో) 1 రోజు

సప్ండులకు 
(ఖననపక్షములో) స్్ననము

7 నెలల తరువాత 1 
సయంవత్సరము వరకు 
చౌలము ఐన

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి, ఇతర 
సప్ండులకు 

3 రోజు

7 నెలల తరువాత 3 
సయంవత్సరము వరకు 
చౌలము కాని

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి 3 రోజు

ఇతర సప్ండులకు 1 రోజు

3 సయంవత్సరము 
తరువాత 
ఉపనయనముకనా్న 
ముయందు

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి, సప్ండులకు 
(చౌలము అయిన్ 
కాకపోయిన్)

3 రోజు

మరణవార్త10రోజుల 
తరువాత తెల్సనచో

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి, ఇతర 
సప్ండులకు

అశౌచము 
లేద్

2)ఉపనీతుడు ప్తురా డు

ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి 10 రోజు
ఇతర సప్ండులకు

మరణవార్త10రోజుల 
తరువాత తెల్సనచో

తలిలు -దండురు లకు-
సవత్తలిలు కి 3 రోజు

సప్ండులకు స్్ననము
3)ప్తిరాకమరణమునందు

ఎప్పడు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

10రోజుల తరువాత 
6నెలలలోపు

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి 1 రోజు

సపయండులకు (3తలలవరకు) స్్ననము

6 నెలల తరువాత 3 
సయంవత్సరముల వరకు

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి 3 రోజు

సపయండులకు (3తలలవరకు) స్్ననము

3 సయంవత్సరము 
తరువాత 
వవాహముకనా్న 
ముయందువాగ్దా నము 
జరగనిచో

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి 3 రోజు

సపయండులకు (3తలలవరకు) 1 రోజు

వాగ్దా నము జరిగినచో

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి 
సపయండులకు 3 రోజు

నిశ్చయమైన వరునికి వరుని 
తల్లితయండురి లకు 3 రోజు

3) ఆడవారిలో వివాహమైన తరువాత

ఎవరికి (భరతి  ఇంట్్ల ) ఎని్న రోజులు

భర్తకు, భర్తసపయండులకు 10 రోజు

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి 3 రోజు

అన్నదము్మలుసవతిఅన్నదము్మలు పక్షిణీ

చినా్నన్నమొదలగువారికి 1 రోజు

ఎవరికి (తండిరి ఇంట్్ల ) ఎని్న రోజులు

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి, 
అన్నదము్మలుసవతిఅన్నదము్మలు 3 రోజు

చినా్నన్నమొదలగువారికి 1 రోజు

ఎవరికి (గారీ మాంతరమంద్) ఎని్న రోజులు

తల్లి-దయండురి లకు-సవతితల్లికి పక్షిణీ
చినా్నన్నమొదలగువారికి 1 రోజు

4) తల్్ల-దండురు లకు-సవతితల్్లకి

ఎప్పడు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

ఉపనీత అనుపనీత 
కుమార్డు, 
అవివాహితయైన 
కూతుర్

10 రోజు

వివాహితురాలైన 
కూతుర్కు 3 రోజు

10 రోజుల 
తరువాత సయంవత్సరము 
తరువాత తెల్సననూ

ఉపనీత అనుపనీత 
కుమార్డు, 
అవివాహితయైన 
కూతుర్

10 రోజు

వివాహితురాలైన 
కూతుర్ పక్షిణీ

3 రోజు తరువాత10 
రోజులలోపు తెల్సనచో

వివాహితురాలైన 
కూతుర్కి 3 రోజు

5) తండ్రు తండ్రు అనగా త్త మరియు 

ఎప్పడు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

(చిన్్నన్న పెదన్న్న)
స్్ననమువివాహితురాలైన 

మనుమరాలికి, కూతుర్కి
6) అన్నదము్మలు

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

అకాకాచెల్లిళ్ళ ఇయంట్లి  మృతులైనచో 
అకాకాచెల్లిళ్ళకు

అకాకాచెల్లిళ్ళ

3 రోజు

వేరే ఇయంట్లి పక్షిణీ

గ్రా మాయంతరమయందు 1 రోజు

అనుపనీతుడైనచో స్్ననము

ఇదే విధముగా సవత్అన్నదము్మల విషయములో తెలుస్కోవలెను.

7) వివాహితులైన అకకాచెల్్లళ్ళు

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

అనా్నదము్మల ఇయంట్లి
ఉపనీతులై 
అన్నదము్మలకు

3 రోజు

మరో ఇయంట్లి పక్షిణీ

గ్రా మాయంతరము 1 రోజు

అన్నదము్మల 
భారయాలకు అశౌచము లేద్

అకాకాచెల్లిళ్ళ ఇయంట్లి

అకా్కచెలెలు ళళుకు

3 రోజు

మరో ఇయంట్లి పక్షిణీ

గ్రా మాయంతరము 1 రోజు
8) మేనమామ

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

మేనలులు డు 
మేనకోడలు

పక్షిణీ

తన ఇయంట్లి 3 రోజు

మరొకరి ఇయంట్లి  ఉపకారమును 
చ్సయుయంటే

3 రోజు

గ్రా మాయంతరములో, 
అనుపనీతుడైయున్నచో

మేనలులు డు 
మేనకోడలు 1 రోజు

ఇదేవిధముగా సవత్మేనమామవిషయంలో కూడా తెలుస్కోవలెను.
9) మేనతతో భార్య, (మామి)

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

మేనలులి డు మేనకోడలు మేనలులు డు 
మేనకోడలు

పక్షిణీ

సవతిమేనమామభార్య స్్ననము
10) తల్్లయొకకా తండ్రు–తల్్లయొకకా తల్్ల(అమ్మమ్మ)

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తల్లియొకకా తయండ్రి

మనుమడు 
మనుమరాలు

3 రోజు

     గ్రా మాయంతరము పక్షిణీ

తల్లి(అమ్మమ్మ) పక్షిణీ

     గ్రా మాయంతరము 1రోజు
11) తల్్లయొకకా అకకాచెల్్లలు

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తమ ఇయంట్లి  మృతులైనచో మృతులైన అక్కచెలెలు ళళు 
కుమార్నికి మర్యు 
కూతుర్కి

3 రోజు

వేరే ఇయంట్లి  మృతులైనచో పక్షిణీ

12) తండ్రుయొకకా అకకాచెల్్లళ్ళు

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తమ ఇయంట్లి  మృతులైనచో మృతులైన వార్ 
అన్నదము్మల 
కుమార్నికి 
మర్యు కూతుర్కి

3 రోజు

వేరే ఇయంట్లి  మృతులైనచో పక్షిణీ

సవతిమేనత్త స్్ననము
13) అకకాచెల్్లళళు పిల్లలు

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

ఉపనీతుడు మేనమామ 
మర్యు 
చిన్నమ్మకు 
చిన్నమ్మ-పెదద్ మ్మ

3 రోజు

అనుపనీతుడు పక్షిణీ

స్్తరీలు స్్ననము
14) మేనలు్ల డు మేనకోడలు (అన్నదము్మల సంత్నము)

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

మేనలులి డు మేనకోడలు మేనతతి కు స్్ననము
15) కూతురి కొడుకు (మాత్మహ–మాత్మహి)

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

ఉపనీతుడు
మాత్మహ 
మాత్మహి

3 రోజు

అనుపనీతుడు పక్షిణీ

కూతురి కూతురు స్్ననము
16) ఆత్మబంధుతరాయము (తన మేనతతో మేనమామ చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ 
వీరి కుమారుడు)

ఎకకాడ ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తన ఇయంట్లి  మృతుడైనచో

తనకు

3 రోజు

వేరే ఇయంట్లి పక్షిణీ

అనుపనీతుడు 1 రోజు
17)మాతృ-పితృబంధుతరాయము (తన తల్్లమరియు తండ్రుయొకకా 
మేనతతో-మేనమామ,చిన్నమ్మ-పెద్దమ్మ వీరి ప్తురా డు)

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

తన ఇయంట్లి  ఇతను మృతుడైనచో

తనకు

3 రోజు

వేరే ఇయంట్లి  పక్షిణీ

అనుపనీతుడు 1 రోజు
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నియమము 16-17 లో చెప్పన కుమారుని పక్షములో కూతురు 
మరణయంచినచో 

వవాహితురాలు తనకు 1 రోజు

అవవాహితురాలు స్్ననము

18)ఆత్మబంధ్త్ర యము-ప్తృబంధ్త్ర యము-మాతృబంధ్త్ర యము
వీర్ మృతులైనచో సీత్ర లకు సా్ననము మాత్ర మే

 * విశేషము- మైత్ర  అనే వయాకితి యొక్క ఆత్మబంధ్త్ర యము-
ప్తృబంధ్త్ర యము-మాతృబంధ్త్ర యము వీర్ మృతులైనచో 
మైతురు నికి పైన చెప్బడిన అశౌచము కలదు. ఇదే విధముగా 
మైతురు డు మరణించినపు్డు మైతురు ని ఆత్మబంధ్త్ర యులకు 
సమానమైన అనగా పైన చెప్బడిన అశౌచము ఉండును. 
కానీ మైతురు డు మరణించినపు్డు మైతురు ని ప్తృబంధ్త్ర యము 
మాతృబంధ్త్ర యులకు అశౌచము  లేదు.

19)భరతి-భార్య

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

భర్త-భార్య

పరస్రము 10 రోజుమరణయంచిన వార్త 10 రోజుల తరువాత 
తెల్సననూ

సవతి భరతి కు 10 రోజు
20) భార్యయొకకా తల్్లతండ్రు (అతతో-మామ)

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

దగ్గర ఉన్నచో

అలులు నికి

3 రోజులు

దూరమున్నచో -భార్య మరణయంచిన ఎడల 1 రోజులు

దూరమున్ననూ ఉపకృతులైనచో 3 రోజులు
21)భార్యయొకకా అన్నదము్మలు ఉపనీతుడు

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

బావకు
1 రోజులు

అనుపనీతుడు-గ్రా మాయంతరము భార్య 
మరణయంచినచో

స్్ననము

22)భార్యయొకకా అకకాచెల్్లలు

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

బావకు
1 రోజులు

గ్రా మాయంతరము మరియు భార్య 
మరణయంచినచో

స్్ననము

23)భారయుయొక్క అన్నదము్మల పిల్ల లు మరణంచినచో స్్ననము
24)పరగోతరాదతతోకవిచారము

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

వేరేగోత్రముగల 
దతు్త  తల్లిదయండురి లు దతుతి పుతురు నికి 3 రోజులు

జన్మనిచి్చన 
తల్లిదయండురి లు దతుతి కు వెళిళున పుతురు నికి 3 రోజులు

వేరే గోత్రపు 
దతు్త పుతు్ర డు

దతుతి తలిలు దండురు లకు 3 రోజులు

జన్మనిచి్చన తలిలు దండురు లకు 3 రోజులు

పూరావాపరసప్ండులకు 1 రోజులు

దతు్త  ఇచి్చన 
మరియు 
దతు్త  
స్్వకరియంచిన వారి 
సపయండులు

దతతి కునికి, వాని 
పుత్ర పౌత్్ర దులకు

1 రోజులు

దత్తకుని 
పుత్రపౌత్్ర దులు

దతుతి  సీవాకర్ంచినవార్ 
సప్ండులకు

1 రోజులు 

సపయండ, 
సోదక, సగోత్ర, 
దత్తకులున్నచో

యథయోగయు 
ముగా 10,3,1 
దినములు 
ఆశౌచము

25) మంతోరా పదేశకులైన గురువులు

గ్రా మాయంతరము

శ్ష్యానికి

3 రోజులు

గ్రా మాయంతరము పక్షిణీ

గురువుల పతి్న-పుతు్ర డు 1 రోజులు

సహాధ్్యయి పక్షిణీ

26) యతి సప్ండులందర్కి స్్ననము

27) సమానోదకులు సమానోదకులకు 3 రోజులు 

28) సగోత్రము సగోతురు లకు 1 రోజులు , స్్ననము

29)భారా్య-భరతిలు

ఎవరు ఎవరికి ఎని్న రోజులు

సపయండకలు అని్నసప్ండలకు 10 రోజులు

ఏకదేశ సపయండకలు మరణయంతో పరస్రము 10 రోజులు

సవతిభార్య భర్తి లు 10 రోజులు

అశౌచ వివరణము
ఏకాదశ్రోజు మరణమైనచో- దాహాదకర్మలను మంత్ర పూరవాకముగా 
చేయవలెను. అయిత్ అగి్నలో ఆహ్తులను సమర్్ంచకూడదు. 
పే్ర త-ప్ండప్ర దానము లేదు. త్లాంజలి లేదు. వీటని మర్సట రోజు 
చేయవలెను. 
అశౌచసంపాతము- 

 * 10రోజుల అశౌచమున్నపు్డు మరో 10రోజుల అశౌచము లేక 
అంతకన్్న తకు్కవ రోజుల అశౌచము పా్ర పతి మైనచో, మొదట 
అశౌచము సమాపతి మయ్యా రోజునే రెండవ అశౌచము కూడా 
నివృతతి మవుతుంద.

 * ఇలాగ్ 10రోజుల లేక 3రోజుల జనన్శౌచమునందు ఆ 
అశౌచమునకు సమానమైన లేక  అంతకన్్న తకు్కవైన మరో 
జనన్శౌచము పా్ర పతి మైనచో మొదట అశౌచము సమాపతి మయ్యా 
రోజునే రెండవ అశౌచము కూడా నివృతతి మవుతుంద.

 * కానీ జనన్శౌచము మధయాలో తకు్కవైన సమానమైన 
మరణ్శౌచము పా్ర పతి మైనచో ఆ మరణ్శౌచము నివృతతి ము 
కాదు. మరణ్శౌచమును ప్ర త్యాకముగా ఆచర్ంచవలెను.

 * ఈ విషయములో విశ్షమైన సందేహములను విదావాంస్లను 
సంప్ర దంచి పర్హర్ంచుకోవలెను.

 * బ్ర హ్మచార్- సమావరతి న సంసా్కరమును సంపాదంచుకున్నవాడు 
మరణించినచో అందర్కీ అశౌచము కలదు. కానీ సప్ండులలో 
ఎవర్ మరణించిన్ బ్ర హ్మచార్కి మాత్ర ము అశౌచము లేదు.

 * అనుపనీతుడు- ఉననయనము కానివాడు
దేశాంతరము- అనగా 20 లేక 30 యోజనములకన్్న (260 

కి.మీ) దూరములో ఉన్న దేశము అథవా భాష్భేదముండి నదీ లేక 
పరవాతములు మధయాలో ఉన్నచో దేశాంతరమనిప్ంచబడుతుంద. 

పక్షిణీ- పగలు మరణము సంభవించినచో ఆ పగలు మర్యు 
ఆ రాత్్ర  మర్యు మర్సట పగలు. దీనిని పక్షిణీ అందుర్. ఇలా 
అశౌచమును పాలించి సాయంకాలము నక్షత్ర దర్శనమును చేస్కుని 
సా్ననము చేయవలెను.  సాయంకాలము శుదధా సా్ననమును చేయువార్ 
ఆ పగలు ఉపవాసముండవలెను. లేని ఎడల మర్సట రోజు 
ఉదయము సూరయాదర్శన్నంతరము శుదధా సా్ననమును చేయవలెను.  
రాత్్ర  మరణము సంభవించినచో ఆ రాత్్ర  మర్సట పగలు ఆ రోజు 
రాత్్ర  అశౌచమును పాలించి ఉదయము సూరయాదర్శన్నంతరము 
శుదధా సా్ననమును చేయవలెను.

సజ్యుత్- అనగా పగలు మరణము సంభవించినచో రాత్్ర  సా్ననముతో 
శుదధా . రాత్్ర  మరణము సంభవించినచో పగలు సా్ననముతో శుదధా .

అశౌచమంద్ శుద్ధ వసుతి వులు- కూరగాయలు, పాలు, నెయియా, ధానయాము 
మొదలైనవి.

కరా్మంగాశౌచము- బంధ్తవాము లేకున్నన్ అంతయాకర్మను చేయువేళ 
మాత్ర మే అశౌచము. కర్మ సమాపతి మైన తర్వాత సా్ననముతో శుదధా . 
తర్వాత వీర్కి అశౌచము ఉండదు.

త్రి పాదనక్షతరి ములు- కృత్తి కా, పునరవాస్, ఉతతి రా, విశాఖా, 
ఉతతి రాష్ఢా, పూరావాభాద్ర పద, ఈ ఆర్ త్్ర పాదనక్షత్ర ములు.

పంచకనక్షతరి ములు- ధనిష్ఠా , శతతరారకా, పూరావాభాద్ర పద, 
ఉతతి రాభాద్ర పద, రేవతీ, ఈ ఐదు పంచకనక్షత్ర ములు.

ధనిష్ఠా  ఉతతి రారధా మును మొదలుకొని రేవతీవరకు గల ఈ 
పంచకనక్షత్ర ములందు మరణము సంభవించినచో మృతసథు ళమును 
5 మాసముల వరకు పర్తయాజించవలెను. త్్ర పాదనక్షత్ర ములందు 

మరణము సంభవించినచో మృతసథు ళమును 3 మాసముల వరకు 
పర్తయాజించవలెను. లేక దోషపర్హారారథు ము శాంత్ని చేయవలెను. 
అశౌచకరతి వయుము-
జనన్శౌచము మర్యు మరణ్శౌచములందు దేవపూజను 
చేయకూడదు. వైశవాదేవము, బ్ర హ్మయజఞో ము, అత్థిపూజ, బలిహరణము, 
శారీ దధా ములను చేయకూడదు. మనస్లో మంత్ర ములనుచ్చర్ంచుచూ 
అర్ఘ ్యము వరము మాత్ర మే సంధాయావందనమును చేయవలెను. 
పా్ర ణ్యామమంత్ర మును మనస్లో కూడా ఉచ్చర్ంచకూడదు. 
అమంత్ర కముగా పా్ర ణ్యామమును చేయవలెను. 
గాయతీ్ర మంత్ర మును జప్ంచకూడదు. సూరోయాపసాథు నము చేయకూడదు. 
అర్ఘ ్యము వరకు మాత్ర మే సంధాయావందనమును చేయవలెను. 
జననమరణ్శౌచమందు చిత్్ర హ్త్ని పెట్ట కూడదు. 
మరణ్శౌచమందు అంగారమును మాత్ర మే ధర్ంచవలెను. అక్షతను 
గంధమును ధర్ంచకూడదు. మృత్శౌచములో ఉన్నవార్ని 
ముట్్ట కోకూడదు. ముట్్ట కున్నచో సా్ననము చేయవలెను. 
జాత్శౌచమున్నవార్ని ముట్్ట కున్నచో సా్ననము చేయనవసరం 
లేదు. జనన-మరణ్శౌచము సమాపతి మయిన తర్వాత 
న్తనయజ్ఞో పవీతమును  ధర్ంచవలెను. శవమును ముట్్ట కున్నచో 
లేక శవానుగమనమును చేసినచో లేక శవమును ముట్్ట కున్న వార్ని 
ముట్్ట కున్నచో న్తనయజ్ఞో పవీతమును ధర్ంచవలెను.
అశౌచపారి రంభన్రణు యము- 60ఘడియలలో ఆ దనముయొక్క అహయః 
ప్ర మాణమును విడిచి మిగిలినద రాత్్ర ప్ర మాణము. దీనిని 8భాగము 
చేసినచో మొదట 5భాగములలో జననము మరణము రజ్దర్శనములు 
సంభవించినచో అద మొదట రోజుకు సంబంధించినద. 6 7 8 వ 
భాగములలో సంభవించినచో అద మర్సట రోజుకు సంబంధించినద. 
రజ్దర్శననమునకు మర్యు జననమునకు దృగ్గ ణితమును, 
మరణమునకు సూరయాసిదాధా ంతమును అనుసర్ంచవలెను.
అత్కారీ ంత్శౌచము- అశౌచసమయములో అనగా పదరోజులలో 
మరణవారతి  తెలియక తెలిసిన తర్వాత చేయవలసిన అశౌచము. 
ఈ అశౌచము 10రోజుల మరణ్శౌచమునకు మర్యు తలిలు తండి్ర  
మరణించినపుడు వివాహితురాలైన కుమారెతి కు మాత్ర మే చెలులు తుంద.
జనన్శౌచమునకు అనుపనీతమరణ్శౌచమునకు మర్యు 
10రోజుల కన్్న తకు్కవైన మరణ్శౌచమునకు అత్కారీ ంత్శౌచము 
అనవాయించదు.
ఏకదేశమంద్ సపిండుల మరణము సంభవించినచో- మరణవారతి  10రోజుల 
తర్వాత 3నెలలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు అశౌచము. 6 నెలలలోపు 
తెలిసినచో పక్షిణీ. 9నెలలలోపు తెలిసినచో 1రోజు. తర్వాత 
సంవతసారములోపు తెలిసినచో సజ్యాత్. 1సంవతసారము తర్వాత 
తెలిసినచో సా్ననము మాత్ర మే. 
మాధవమత్నుస్రముగా- 1॥ నెలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు. 
తర్వాత సా్ననమని చెప్బడినద. ఈ రెండు పక్షములను అనుకూల-
ప్ర త్కూలములను విచార్ంచి నిరాధా రము చేయవలెను. తలిలు దండురు ల 
విషయములో నియమము 4చూడండి.
దేశాంతరమంద్ సపిండుల- మరణము సంభవించినచో మరణవారతి  
10రోజుల తర్వాత ఒకటన్నర నెలలోపు తెలిసినచో 3రోజులు. 
6నెలలోపు తెలిసినచో పక్షిణీ. 9నెలలోపు తెలిసినచో 1రోజు. 
సంవతసారమువరకు తెలిసినచో సజ్యాత్ అరధా దవసము. తర్వాత 
తెలిసినచో సా్ననము మాత్ర మే
ఏ అశౌచమైన్ అశౌచయోగయాసమయానికి సర్గా్గ  తెలియక మధయాలో 
తెలిసినచో మిగిలిన రోజులు అశౌచమును పాలించవలెను.

పితృతరపిణము
అపసవయాముతో అంగుషఠా మూలముతో దక్షిణ్భిముఖులై తర్ణమునీయవలెను. అజీవత్్తృకులు మాత్ర మే తర్ణమునీయవలెను. 
మృతులైన వార్కి మాత్ర మే తర్ణమునీయవలెను.తలిలు  జీవించియున్నచో కరీ .సం5-6 మృతులైనన్ వార్కి తర్ణమునీయకూడదు.ఇదే 
విధముగా కరీ .సం.8 జీవించియున్నచో కరీ .సం. 9-10 మృతులైనన్ తర్ణము లేదు. మర్యు  కరీ .సం.11 జీవించియున్నచో కరీ .సం.12-13 
మృతులైనన్ తర్ణములేదు. దర్శదనమందు 1 నుండి 13వరకు మాత్ర మే త్లసహితమైన జలముతో తర్ణమునీయవలెను.ప్ర త్నితయాము 
బ్ర హ్మయజాఞో ంగమైన తర్ణమునంత్ జలముతో ఇవవావలెను.  పక్షమాసమందు 15దనముల వరకు ఈ తర్ణములను త్లసహితమైన 
జలముతో ఇవవావలెను. త్లతర్ణమునిచి్చన దనము రాత్్ర  భోజనము చేయకూడదు. 

1 అస్మత్ పితరం... తయండ్రి
న్రాయణ…శరా్మణం...…కాశయాప…గోత్ర ం వసవాంతర్గ త భారతీరమణ 
ముఖయాపా్ర ణ్ంతర్గ త ప్ర దుయామ్నం సవాధా నమయః తర్యామి తర్యామి తర్యామి 

2 అస్మత్ పిత్మహం తయండ్రికి తయండ్రి-త్త శరా్మణం…గోత్ర ం…ర్దా్ర ం...…సంకర్ష ణం…తర్యామి తర్యామి
3 అస్మత్ పరి పిత్మహం తయండ్రికి త్త శరా్మణం…గోత్ర ం…ఆదత్యాం...…వాస్దేవం…తర్యామి తర్యామి
4 అస్మనా్మతరం తల్లి ఉదా యః భాగీరథీ దాం……దాం…గోత్్ర ం…తర్యామి తర్యామి
5 అస్మత్పిత్మహం తయండ్రికి తల్లి దాం…గోత్్ర ం…ర్దా్ర ం...…సంకర్ష ణం…తర్యామి తర్యామి
6 అస్మతపి్రపిత్మహం తయండ్రి తల్లికి తల్లి దాం…గోత్్ర ం…ఆదత్యాం..…వాస్దేవం…తర్యామి తర్యామి
7 అస్మత్్సపత్నమాతరం సవతితల్లి దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి తర్యామి
8 అస్మనా్మత్మహం తల్లికి తయండ్రి శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి తర్యామి
9 అస్మనా్మతుాః పిత్మహం తల్లి త్త శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…సంకర్ష ణం…తర్యామి తర్యామి
10 అస్మనా్మతుాః పరి పిత్మహం తల్లికి ముత్్త త శరా్మణం…గోత్ర ం…ఆదత్యాం...…వాస్దేవం…తర్యామి తర్యామి
11 అస్మనా్మత్మహం తల్లికితల్లి అమ్మమ్మ దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి తర్యామి
12 అస్మనా్మతుాః పిత్మహం తల్లికి అవ్వ దాం…గోత్్ర ం…ర్దా్ర ం...…సంకర్ష ణం…తర్యామి తర్యామి
13 అస్మనా్మతుాః పరి పిత్మహం తల్లికి ముత్తజ్జి దాం…గోత్్ర ం…ఆదత్యాం.. …వాస్దేవం…తర్యామి తర్యామి
14 అస్మతపిత్్నం భార్య దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…పదుయామ్నం…తర్యామి
15 అస్మతు్సతం కొడుకు శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
16 అస్మద్భ్రతరం అన్న-తము్మడు శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
17 అస్మత్పితృవయుం చినా్నన్న పెదనాన్నలు శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
18 అస్మనా్మతులం మేనమామ శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
19 అస్మద్్ద హితరం కూతురు సభరతి పృకాం సస్త్ం……దాం…గోత్్ర ం…తర్యామి
20 అస్మద్భగినీం అకాకా-చెల్లిలు దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
21 అస్మత్పితృషవాస్రం మేనత్త దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
22 అస్మనా్మతృషవాస్రం చిన్నమ్మ-పెదదామ్మ దాం…గోత్్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
23 అస్మత్ శవాశురం మామ-భార్యతయండ్రి శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
24 అస్మద్గు రుం గ్యత్్ర ఉపదేశకులు శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
25 అస్మదచారయుం వద్్యగురువులు శరా్మణం…గోత్ర ం…వసవాం...…ప్ర దుయామ్నం…తర్యామి
యే కే చాస్మతు్కలే జాత్ అపుత్రి  గోత్రి ణో మృత్ాః  తే గృహణు ంతు మయా దతతి ం సూతరి న్షీపిడనోదకం .. యసయా స్మపృత్యా...  
అనేన బ్ర హ్మయజాఞో ంగ (దర్శ, మహాలయ)తర్ణేన శ్రీ మజ్జ న్రద్ న వాస్దేవయః పీ్ర యత్ం పీ్ర తో భవతు శ్రీ కృష్్ణ ర్ణమస్తి  ..



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు
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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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

ఎప్రిల్ 2022

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

02

సంవత్సరారంభము, అభ్యంగము, 
నయంబపుష్పభక్షణము, పయంచయంగపూజనము- 
శ్రవణము, రామనవరాత్రారయంభము, 
ధ్వజారోహణము, చయంద్రదర్శనము, 
శ్్వతవరాహకల్్పది, ఇష్టి.

03 శ్రీవేదవ్యాసతీర్థ పు. (పెనగయండా), 
శ్రీసతయాపరిజ్ఞతీర్థ పు. (ఆతకూర), మత్స్యజయయంతీ, 

04 గౌరీతృతీయా, ఉత్తమ మన్్వది.
06 ఉదానకల్్పది.
08 నవలీ భోగాపురేశ రథోత్సవయం.

09 భవానీ జయయంతీ, శ్రీసతయాధ్యానతీర్థ పు. 

(పయంఢరపురము),

10
శ్రీరామనవమీ, శ్రీమదుత్తరాదిమఠమయందు 
మహాభిషేకోత్సవము, శ్రీకవంద్రతీర్థ పు. 
(నవవృయందావనము) పుష్్ర్కయోగము.

11 కోరవార ప్రాణదేవ రథోత్సవము.

12 సర్వేషం ఏకాదశ్ (కామదా). 
13 హరివాసరము ఉదయము 08:25 వరకు

14
శ్రీసతయాప్రియతీర్థ పు. (మాన్మధురై), విషువత్ 
పర్వపుణ్కాలము, సూరో్దయమునయండి 10:57.
వరకు.

16
అన్్వధానము, హనమజ్జయయంతీ, వైశాఖ 
స్నాన్రయంభము, దేవస్వరిణి మన్్వది, 
దవనపూరిణిమా, విషుణిపయంచకము,

17 ఇష్టి.
19 శ్రీవ్గీశతీర్థ పు. (నవవృయందావనము).
21 చయంద్రల్పరమేశ్వరీ రథోత్సవము, సననాత్్త
24 విషుణిపయంచకము.

26 సర్వేషం ఏకాదశ్ (వరూథినీ), శ్రీసతయావిజయతీర్థ 

పు. (సత్విజయనగరము) దేశభేదము పేజ్ 4

27 హరివాసరము ప్రాతః 7:46 వరకు.
28 ప్రదోషము.
29 మాసశివరాత్రి

30 దర్శ, అక్షయతృతీయాఅమావాస్్, 
విషుణు పంచకము, అన్్వధానము.

శ్రీ దిగ్విజయరామ శ్రీ మూలరామ
శ్రీ మూలసీతా, ఉత్త రాదిమఠము

శ్రీ  ఆంజనేయ స్విమి 
ఉడుపి (కరానాటక)

2 మధ్యమము

3 శుభము

4 మధ్యమము

5 స్యం 5:00 
నం ఉత్త మము

6 ఉత్త మము

7 శుభము

8 15:00 నం 
శుభము

9 9:16 నం 
శుభము

10 శుభము

11 అశుభము

12 అశుభము

13 అశుభము

14 అశుభము

15 ఉత్త మము

16 13:23 నం 
శుభము

17 శుభము

18 అశుభము
19 అశుభము
20 అశుభము

21 మధ్యమము

22 అశుభము

23 అశుభము

24 శుభము
25 మధ్యమము
26 మధ్యమము
27 అశుభము

28 స్యం 4:35 
నం ఉత్త మము

29 అశుభము

30 అశుభము

మౌనం ?
ఉచచారే మైథునే చైవ ప్రస్రావే దయంతధావనే ।
స్నానే భోజనకాలే చ షట్్స మౌనయం సమాచరేత్ ॥ 

మలవిసర్జన, స్త్రీసయంగ, మూత్రవిసర్జన, 
దయంతధావన, స్నాన, భోజన, ఈ ౬ ప్రసయంగములో 

మౌనయం ఆచరియంచలి.

పంచంగము చూడుట
పంచంగమునందు తిథి మరియు 
నక్షత్రములముందు తిథి 
నక్షత్రముల ముక్తా య సమయము 
భారతీయ స్ట ండర్డ్డ్ టం నందు 
ఇవ్వబడినది. ఆ దినముయొక్క 
సూర్యోదయమునుండి 
మరుసటి ర్జు సూర్యోదయము 
వరకు గల సమయము 
ఇవ్వబడినది. ఆ దినముయొక్క 
సూర్యోదయమునుండి మరుసటి 
ర్జు సూర్యోదయము వరకు గల 
సమయము ఇవ్వబడినది.

నంబఫలభక్షణమంత్రము

శతాయుర్వజ్రదేహత్వయం 
సర్వసయంపత్ర్ప్రదయం తథా 
సరా్వరిషటిహరయం కురే్వ 

నయంబపత్రాశనయం శుభమ్ ॥

వైశాఖస్నానము
చైత్ర పూరిణిమ మొదలుకొన వైశాఖ 
పూరిణిమ వరకు ప్రాతఃకాలమయందు 
సూరో్దయము కన్నా మొదలు 
స్నానముచేయవలెన. సయంకల్ప- 
పూర్వకముగా స్నానము చేసి 
స్నాన్యంగ అర్ఘ్యము, తర్పణములన 
చేయవలెన.

స్నానసంకల్పము

 వైశాఖయం సకలయం మాసయం
మేషసయంక్రమణే రవేః ౹
ప్రాతః సనయమః స్నాస్్ 
ప్రీతోఽస్్త మధుసూదనః ॥

మధుహయంతః ప్రస్దేన 
బ్రాహ్మణాన్మనగ్రహాత్ ౹
నరి్వఘనామస్్త మే పుణ్యం 
వైశాఖస్నానమన్వహమ్ ॥ 

2
పరితిపత్ 11:31

ర్వతీ 11:06
 06:21

ఐంద్ర , బవ
శ్రా .తి.

 06:40 2

3 ద్వేతీయా 11:59

అశ్వేనీ 12:10
 06:21

వైధృతి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:40 3

4
తృతీయా 12:57

భరణీ 13:44
 06:20

విష్ంభ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:41 4

5
చతుర్్థ 14:21

కృతితికా 15:42
 06:19

ప్రితి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:41 0

6
పంచమీ 16:08

రోహిణీ 18:03
 06:18 ఆయుషమాన్ , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 06:41 5

7
షష్ఠీ 18:09

మృగశ్రా 20:37
 06:18

సౌభాగయా , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:41 6

8
సపతిమీ 20:15

ఆరాద్ రా 23:16
 06:17

శోభన , గరజ
శ్రా .తి.

 06:41 7

9
అష్టమీ 22:17

పునరవేసు 01:49
 06:16

అతిగండ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:42 8

10
నవమీ 00:01

పుషయా 04:05
 06:15

సుకరామా , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:42 9

11
దశమీ 01:28

ఆశ్లేష 06:03
 06:15

ధృతి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:42 10

12
ఏకాదశ్ 02:19

మఘా 06:14
 06:14

శూల , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:42 0

13
ద్వేదశ్ 02:45

మఘా 07:13
 06:13

గండ , బవ
శ్రా .తి.

 06:42 11,12

14
త్రయోదశ్ 02:33

పూ.ఫాలుగు ణీ 08:07
 06:13

వృద్ధి  , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:43 13

15
చతురద్శ్ 01:57

ఉ.ఫాలుగు ణీ 08:32
 06:12 ధురు వ వ్యాఘాత , 

గరజ
శ్రా .తి.

 06:43 14

16
పౌర్ణుమా 00:45

హస్తి 08:27
 06:11

హర్షణ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:43 15

17
పరితిపత్ 23:17

చిత్్ర 07:57
 06:09

వజ్ర , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:43 1

18
ద్వేతీయా 21:28

స్వేతీ విశాఖా 07:06 
05:53

 06:09
సిద్ధి , తైతిల

శ్రా .తి.
 06:43 2

19
తృతీయా 19:19

అనురాధ్ 04:33
 06:08 వయాతీపాత , 

వణిక్
శ్రా .తి.

 06:44 3

20
చతుర్్థ 17:02

జ్యాషఠీ 02:57
 06:08

వర్యాన్ , బవ
శ్రా .తి.

 06:44 4

21
పంచమీ 14:36

మూలం 01:14
 06:08

పర్ఘ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:44 5,6

22
షష్ఠీ 12:09

పూరావేషఢా 23:32
 06:07

శ్వ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:44 7

23
సపతిమీ 09:46

ఉతతిరాషఢా 21:57
 06:07

సిదధి స్ధయా , బవ
శ్రా .తి.

 06:45 8

24
అష్టమీ 
నవమీ

07:29 
05:24

శరీవణా 20:32
 06:05

శుభ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:45 9

25
దశమీ 03:29

ధనషఠీ 19:23
 06:04

శుకలే , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:45 10

26
ఏకాదశ్ 02:01

శతభిష 18:32
 06:04

బ్రహమా , బవ
శ్రా .తి.

 06:45 0

27
ద్వేదశ్ 01:01

పూ.భాద్రపద్ 18:06
 06:04

ఐంద్ర , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:46 11,12

28
త్రయోదశ్ 00:24

ఉ.భాద్రపద్ 18:04
 06:04

వైధృతి , గరజ
శ్రా .తి.

 06:46 13

29
చతురద్శ్ 00:22

ర్వతీ 18:34
 06:03

విష్ంభ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:46 14

30
అమావ్స్యా 00:45

అశ్వేనీ 19:30
 06:03

ప్రితి , చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 06:46 30



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

14

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

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

శుభాశుభదినములువిశ్షదినములు

మే 2022 శ్రీ  నరసంహస్విమి 
శూరాపాలిశ్రీ  బాదరాయణ స్విమి

1 మధ్యమము
2 అశుభము
3 శుభము
4 మధ్యమము
5 అశుభము
6 9:22 నం శుభ
7 శుభము
8 14:56ప. శుభ
9 అశుభము

10 17:05 నం 
మధ్యమము

11 అశుభము
12 అశుభము
13 శుభము
14 శుభము
15 అశుభము

16
13:20 నం 
శుభము

17 అశుభము

18
మ.1:20 ప. 
మధ్యమము

19 అశుభము

20 ఉత్త మము

21
మ.3:05 ప. 
శుభము

22 శుభము

23 అశుభము

24 అశుభము

25
ప్రా :10:38 నం 
ఉత్త మము

26 శుభము

27 శుభము

28 మ.1:13 నం 
మధ్యమము

29 అశుభము

30 అశుభము

01 శ్రీసత్యానందతీర్థ పు. మళఖేడ, ఇష్టి.
02 చయంద్రదర్శనము.

03
పరశురామజయయంతీ, అక్షయతృతీయా. 
త్రేతాయుగాది, జలకుయంభదానము, కల్్పది, 
శ్రీవిద్యాధిరాజతీర్థ పు. (జగన్నాథపురీ), 
శ్రీవిజయధవేజతీర్థ పు. (కణ్వతీర్థ).

07
శ్రీరామచంద్రతీర్థ పు. (యరగోళ), 
శ్రీసతా్త్మతీర్థ శ్రీపాదులవారి 27వ 
పీఠారోహణమహోత్సవము. 

08 గయంగోత్పత్్త, గయంగాపూజనము. 
09 శ్రీశ్షద్సుల పు. (మొదలకల్), దురాగాషటిమీ. 
12 సర్వేషం ఏకాదశ్ (మోహినీ).
13 ప్రదోషము. 
14 శ్రీవేదవ్యాసజయంతీ. శ్రీనృసియంహజయయంతీ. 

15 విషుణిపదపర్వపుణ్కాలము సూరో్దయము 
నయండి 09:17 వరకు. అన్్వధానము.

16

ఆగీపూరిణిమా, విషుణు పంచకము, వా్సపూజా, 
వైశాఖస్నాన సమాప్తి, కూర్మజయయంతీ, 
తొరవి, శూరా్పలీ, గలగలి, ముత్తగీ, ము.ఖా.
హుబ్బళ్ళి నీరానరసియంహపూరక్షేత్రములయందు 
శ్రీలక్ష్మీనరసియంహ రథోత్సవము, ఇష్టి.

21 విషుణు పంచకఅభావము.

22 ధనష్ఠానవకారయంభము.

26 సర్వేషం ఏకాదశ్ (అపరా). శ్రీబ్రహమాణయాతీర్థ 
పు. (అబ్్బరు).

27 ప్రదోషము.
28 మాసశివరాత్రి, 
29 బనశయంకరీకులధర్మము, దర్శ.

30
అన్్వధానము, విషుణు పంచకము, 
భావుకా అమావాస్్, శనైశచారజయయంతీ, 
ధనష్ఠానవకసమాప్్త, సోమవతీ అమావాస్్

వైశాఖమాసములోన విశ్షవ్రతములు
ప్రాతః స్నానము, గోపూజ, అశ్వత్థ ప్రదక్షిణము, 
త్రికాల తళసీ అరచానము, భూమిశయనము, 

ఏకభుక్తము, పానకపూజ...

1
పరితిపత్ 01:44

భరణీ 20:59
 06:01 ఆయుషమాన్ , 

కంసుతి ఘనా
శ్రా .తి.

 06:47 1

2
ద్వేతీయా 03:04

కృతితికా 22:51
 06:01

సౌభాగయా , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:47 2

3 తృతీయా 04:52

రోహిణీ 01:09
 06:00

శోభన , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:47 3

4
చతుర్్థ 06:01

మృగశ్రా 03:41
 06:00

అతిగండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:48 4

5
చతుర్్థ 06:55

ఆరాద్ రా 06:00
 06:00

సుకరామా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:48 5

6
పంచమీ 08:59

ఆరాద్ రా 06:21
 06:00

ధృతి , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:48 6

7
షష్ఠీ 10:55

పునరవేసు 08:53
 05:59

శూల , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:48 7

8 సపతిమీ 12:39

పుషయా 11:13
 05:59

గండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:49 8

9
అష్టమీ 13:57

ఆశ్లేష 13:10
 05:58

వృద్ధి  , బవ
శ్రా .తి.

 06:49 9

10
నవమీ 14:51

మఘా 14:42
 05:58

ధురు వ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:49 0

11
దశమీ 15:11

పూ.ఫాలుగు ణీ 15:42
 05:57

వ్యాఘాత , గరజ
శ్రా .తి.

 06:50 10

12
ఏకాదశ్ 15:03

ఉ.ఫాలుగు ణీ 16:15
 05:57

హర్షణ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:50 0

13
ద్వేదశ్ 14:23

హస్తి 16:16
 05:57

వజ్ర , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:50 11,12,13

14
త్రయోదశ్ 13:17

చిత్్ర 15:52
 05:56

సిద్ధి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:51 14

15
చతురద్శ్ 11:46

స్వేతీ 15:04
 05:56 వయాతీపాత , 

వణిక్
శ్రా .తి.

 06:51 15

16
పౌర్ణుమా 09:57

విశాఖా 13:58
 05:56 వర్యాన్, పర్ఘ, 

బవ
శ్రా .తి.

 06:51 1

17
పరితిపత్ 
ద్వేతీయా

07:50 
05:31

అనురాధ్ 12:34
 05:55

శ్వ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:52 2

18
తృతీయా 03:08

జ్యాషఠీ 11:01
 05:55

సిదధి , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:52 3

19
చతుర్్థ 00:39

మూలం 09:23
 05:55

స్ధయా , బవ
శ్రా .తి.

 06:52 4

20
పంచమీ 22:12

పూరావేషఢా 07:43
 05:55

శుభ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:53 5

21
షష్ఠీ 19:52

ఉతతిరాషఢా 
శరీవణా

06:09 
04:47

 05:54
శుకలే , గరజ

శ్రా .తి.
 06:53 6

22
సపతిమీ 17:48

ధనషఠీ 03:20
 05:54

బ్రహమా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:53 7

23
అష్టమీ 15:58

శతభిష 02:22
 05:54 ఐంద్ర వైధృతి , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:54 8

24
నవమీ 14:31

పూ.భాద్రపద్ 01:52
 05:54

విష్ంభ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:54 9,10

25
దశమీ 13:26

ఉ.భాద్రపద్ 01:42
 05:54

ప్రితి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:54 0

26
ఏకాదశ్ 12:50

ర్వతీ 02:07
 05:54 ఆయుషమాన్ , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 06:55 0

27
ద్వేదశ్ 12:41

అశ్వేనీ 02:54
 05:53

సౌభాగయా , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:55 11,12,13

28
త్రయోదశ్ 13:05

భరణీ 04:18
 05:53

శోభన , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:56 14

29
చతురద్శ్ 13:56

కృతితికా 05:53
 05:53

అతిగండ , శకున
శ్రా .తి.

 06:56 30

30
అమావ్స్యా 15:17

కృతితికా 06:04
 05:53 సుకరామా , 

చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 06:56 0

వైశాఖమాసమందు 
ఇవవేవలసిన ద్నములు

ద్నము ఫలము
జలము  బల్లిజన్మనివృతితి
ప్రపా విషుణు లోకము
పరుపు సర్వభోగము
చప సంసరమునుండి ముక్తా
కంబలము అపమృతుయోపరిహారము
వసత్రము పూర్ణు యు
పుష్పము-కుంకుమ ర్జయోపదవీ
తంబూలము సర్వభౌమపదవీ
టంక్య సపతిజన్మవిప్రత్వము
మజ్జిగ విద్యోధనపాప్తత్ర
పెరుగు అఖండఫలము
కోసంబరి శ్్వతద్్వపవాసము
పానకము ప్తతృతృప్తతి
జలకుంభము గయాశ్రా ద్ధఫలము
పాదరక్ష నరక్భావము
గొడుగు తపత్రయనాశము
విసనకర్ర ర్జసూయఫలము
కృష్ణు జ్నము సపతిద్్వపద్నఫలము
పెరుగన్నము స్వర్గము
నరసింహ అర్ఘ్యమంత్రము

పరిత్రాణాయ స్ధూన్యం
జాతో విషుణిః నృకేసరీ ।

గృహాణార్ఘ్యయం మయా దత్తయం
సలక్ష్మీః నృహరిః స్వయయం ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

15

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

31 దశహరావ్రతారయంభము, ఇష్టి, 
భావుకాకరిదినము,

01 శ్రీసతయాసంధతీర్థ పు.(మహిషీ). 
చయంద్రదర్శనము.

05  శ్రీమోహనద్సుల పు. (చిప్పగిరి).
07 దురాగాషటిమీ.
08 మృగప్రవేశము స్యయం 07:04

09 దశహరావ్రతసమాప్్త, గయంగాపూజా, 
శ్రీభాగీరథిజయయంత్.

10 సర్వేషం ఏకాదశ్ (నర్జల్).
11 హరివాసరము ఉదయము 07:04 వరకు.
12 ప్రదోషము.

13 శ్రీసత్యాభినవతీర్థ పు.(న్చరకోయిల). 
శ్రీపాదరాజుల పు. (ముళబాగిలు).

14
విషుణు పంచకము, వటస్విత్రీ పూజా, 
అనడా్వహపౌరిణిమా (కారహుణ్ణిమె), 
శ్రీకృషణుద్వైపాయనతీర్థ పు.(కుస్మూరి్త) 
ఇయంద్రస్వరిణిమన్్వది. అన్్వధానము.

15 ఇష్టి. షడశీత్పర్వపుణ్కాలము మధా్హనాయం 
12:22 తరువాత

16 శ్రీసతయాపూరణుతీర్థ పు. (కోల్్పరు).
17 శ్రీరఘువరయాతీర్థ పు. (నవవృయందావనము), 
18 విషుణు పంచకము. 

22 శ్రీసతయాధీరతీర్థ పు. (ఆతకూరు).

24 సర్వేషం ఏకాదశ్ (యోగినీ), శ్రీవిద్యాపతితీర్థ 
పు. (రాయవేల్రు). 

25 హరివాసరము ఉదయయం.06:52 వరకు.

26 ప్రదోషము, శ్రీవిజయంద్రతీర్థ పు. 
(కుయంభకోణము). 

27 మాసశివరాత్రి.
28 దర్శ, అన్్వధానము, విషుణు పంచకము లేదు.

29 మృత్్తకావృషభపూజా, మణ్ణిత్్తనఅమవాస్్, 
విషుణిపయంచక, ఇష్టి.

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

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

మే/జూన్ 2022 శ్రీ  శ్రీ ప్దరాజులు
ముళబాగ్లు

శ్రీ భూవరాహస్విమి
శ్రీ ముష్ం

31 అశుభము

1 మ.12:54 ప. 
శుభము

2 స్యం 4:05 
నం శుభము

3 శుభము

4 శుభము

5 అశుభము

6 మధ్యమము

7 అశుభము

8 ఉత్త మము

9 అశుభము

10 అశుభము

11 శుభము

12 అశుభము

13 శుభము

14 అశుభము

15 అశుభము

16 అశుభము

17 అశుభము

18 మ.1:55 నం 
శుభము

19 శుభము

20 అశుభము

21 శుభము

22 శుభము

23 అశుభము

24 శుభము

25 మధ్యమము

26 మ.1:09 నం 
ఉత్త మము

27 అశుభము

28 అశుభము

29 అశుభము

వటస్విత్రీవాయన దాన మయంత్రము
స్విత్రీయయం మయా దతా్త సహిరణా్ మహాసతీ ।
బ్రహ్మణః ప్రీణన్రా్థయ బ్రాహ్మణ ప్రత్గృహ్తాయం ॥

వ్రతేన్నేన గోవియంద వైధవ్యం న్పునాయాత్ క్వచిత్ ॥

నామ - ముద్్ర ధ్రణ 
మంత్రములు

గోప్చందనము ః
గోపీచయందన పాపఘనా  
విషుణిదేహసముద్భవ ।
చయంక్యంకిత నమస్్తఽస్్త  
ధారణాన్మకి్తదో భవ ॥

చక్రము ః 
స్దర్శన మహాజా్వల 
కోటిసూర్సమప్రభ।
అజాఞాన్యంధస్ మే నత్యం  
విష్ణిరా్మరగాయం ప్రదర్శయ ॥ 

31 పరితిపత్ 16:57

రోహిణీ 08:29
 05:53

ధృతి , బవ
శ్రా .తి.

 06:57 1

1
ద్వేతీయా 18:55

మృగశ్రా 10:57
 05:53

శూల , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:57 2

2
తృతీయా 20:58

ఆరాద్ రా 13:35
 05:53

గండ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:57 3

3
చతుర్్థ 22:57

పునరవేసు 16:11
 05:53

వృద్ధి  , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:58 4

4
పంచమీ 00:43

పుషయా 18:36
 05:53

ధురు వ , బవ
శ్రా .తి.

 06:58 5

5 షష్ఠీ 02:03

ఆశ్లేష 20:39
 05:53

వ్యాఘాత , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:58 6

6
సపతిమీ 03:00

మఘా 22:20
 05:53

హర్షణ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:59 7

7
అష్టమీ 03:19

పూ.ఫాలుగు ణీ 23:27
 05:53

వజ్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:59 8

8
నవమీ 03:14

ఉ.ఫాలుగు ణీ 00:09
 05:53

సిద్ధి , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:59 9

9
దశమీ 02:30

హస్తి 00:15
 05:53 వయాతీపాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 07:00 10

10
ఏకాదశ్ 01:26

చిత్్ర 23:58
 05:53

వర్యాన్ , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:00 0

11
ద్వేదశ్ 23:51

స్వేతీ 23:11
 05:53

పర్ఘ , బవ
శ్రా .తి.

 07:00 11,12

12
త్రయోదశ్ 22:10

విశాఖా 22:01
 05:53

శ్వ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:00 13

13
చతురద్శ్ 19:52

అనురాధ్ 20:48
 05:53

సిదధి , గరజ
శ్రా .తి.

 07:00 14

14
పౌర్ణుమా 17:35

జ్యాషఠీ 19:18
 05:54

స్ధయా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:00 15

15
పరితిపత్ 15:08

మూలం 17:39
 05:54

శుభ శుకలే , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:00 1,2

16
ద్వేతీయా 12:40

పూరావేషఢా 15:59
 05:54

బ్రహమా , గరజ
శ్రా .తి.

 07:01 3

17
తృతీయా 10:14

ఉతతిరాషఢా 14:22
 05:54

ఐంద్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:01 4

18
చతుర్్థ 
పంచమీ

07:54 
05:46

శరీవణా 12:52
 05:54

వైధృతి , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:01 5

19
షష్ఠీ 03:44

ధనషఠీ 11:36
 05:54

విష్ంభ , గరజ
శ్రా .తి.

 07:01 6

20
సపతిమీ 02:16

శతభిష 10:39
 05:55

ప్రితి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:03 7

21
అష్టమీ 01:06

పూ.భాద్రపద్ 10:01
 05:55 ఆయుషమాన్ , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 07:03 8

22
నవమీ 00:29

ఉ.భాద్రపద్ 09:48
 05:55

సౌభాగయా , తైతిల
శ్రా .తి.

 07:03 9

23
దశమీ 00:15

ర్వతీ 10:03
 05:55

శోభన , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:03 10

24
ఏకాదశ్ 00:40

అశ్వేనీ 10:48
 05:56

అతిగండ , బవ
శ్రా .తి.

 07:03 0

25
ద్వేదశ్ 01:26

భరణీ 12:02
 05:56

సుకరామా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:04 11,12

26
త్రయోదశ్ 02:47

కృతితికా 13:45
 05:56

ధృతి , గరజ
శ్రా .తి.

 07:04 13

27
చతురద్శ్ 04:24

రోహిణీ 15:50
 05:56

శూల , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:04 14

28
అమావ్స్యా 05:57

మృగశ్రా 18:18
 05:57 గండ , 

చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 07:04 30

29
అమావ్స్యా 06:28

ఆరాద్ రా 20:54
 05:57

వృద్ధి  , నాగవ్న్
శ్రా .తి.

 07:04 1

శంఖము ః 
పాయంచజన్ నజధా్వన- 
ధ్వస్తపాతకసయంచయ ।
పాహి మాయం పాప్నయం ఘోరయం 
సయంస్రారణివపాత్నయం ॥ 

పదమాము ః 
సయంస్రభయభీతాన్యం 
యోగిన్మభయప్రదయం ।
పద్మహస్్తన యో దేవో 
యోగీశయం తయం నమామ్హయం ॥ 

గద్ః 
బ్రహా్మయండభువన్రయంభ  
మూలస్తయంభో గదాధరః ।
కౌమోదకీ కరే యస్ 
తయం నమామి గదాధరయం ॥ 

నారాయణః
న్రాయణ నమస్్తఽస్్త 
న్మముద్యంకితయం నరయం ।
దృష్టటివైవ లభతే ముకి్తయం 
చయండాలో బ్రహ్మఘాతకః ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

16

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

E™èþ¢Ææÿ/§æþ„ìü×ý AÄæý$¯èþ {XçÙÃº$$™èþ$ BÚëÉæþÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }Ðèþ–ÚëMæüí³ÐéÐèþ$¯èþþ
జూన్ / జులై 2022 శ్రీ మజ్జ యతీర్థ లు 

మళఖేడ
శ్రీ ప్ండురంగవిఠ్ఠ ల

30 చయంద్రదర్శనము,
08 శ్రీసత్యాధిరాజతీర్థ పు.(రాయవేల్రు).
09 చతమాస్వ్రతారయంభము, చక్షుషమన్్వది.

10 సర్వేషమేకాదశ్ (శయనీ) తపతిముద్్ర ధ్రణము, శాకవ్రతారయంభము, 
ధారణపారణవ్రతారయంభము.

11 అల్పదా్వదశీ 07:39 వరకు. ప్రదోషము.

13 శ్రీసతయాసంకల్పతీర్థ పు.(మైసూరు), వా్సపూజా, గురుపౌరిణిమా, 
విషుణిపయంచకము, ధర్మస్వరిణిమన్్వది, అన్్వధానము.

14 ఇష్టి. 
15 చయంద్రోదయము రాత్రి 08:53, విషుణు పంచకము, అశూన్శయనవ్రతము.

17 దక్షిణాయన పరవేపుణయాకాలము ఉదయము సూరో్దయము నయండి 11:00 
వరకు, కర్కసయంక్రమణము.

18 శ్రీమజ్జయతీరు్థ ల పు (మళఖేడ), కరిదినము.
24 సర్వేషం ఏకాదశ్ (కామికా).

25 ప్రదోషము.
26 మాసశివరాత్రి.

28
దర్శ, విషుణు పంచకము, అన్్వధానము, శ్రీసత్యాధీశతీర్థ పు. (రాజమహయంద్రి), 
దీపసతింభగౌర్వ్రత, న్గరఅమావాస్్, గురుపుష్యోగము ఉదయము 
07:05 తరువాత. 

చతరా్మస్మయందు ఆచరియంచవలసిన ఇతర వ్రతములు మరియు ఫలములు
తా్గము ఫలము వ్రతము ఫలము

బెల్లము మధురస్వరము మౌనము అయందరూ ఆజాఞావరు్తలు
నూనె సయందర్ము 100 ప్రదక్షిణము విషుణిలోకస్ధనము
తాయంబ్లము భోగప్రాప్్త ఏకాయంతవాసము బ్రహ్మలోకస్ధనము
నెయి్ సర్వ స్నాహప్రాప్్త అయాచితము ఉత్తమపుత్రసయంతానము
శయా్ మున పరణి భోజనము కురుక్షేత్ర యాత్ర
వేయియంచిన 
ఆహారయం అయంతఃకరణశుదిధి నఖ, రోమములన 

పెయంచుట గయంగాస్నానము

30 శుభము

1 శుభము

2 అశుభము

3 అశుభము

4 అశుభము

5 మ.12:15 నం 
శుభము

6 ఉత్త మము

7 శుభము

8 శుభము

9 ప్రా 11:22 ప. 
శుభము

10 మ.2:00 నం 
శుభము

11 అశుభము

12 అశుభము

13 అశుభము

14 ప్రా : 8:29 నం 
ఉత్త మము

15 శుభము

16 13:33 నం 
శుభము

17 అశుభము

18 అశుభము

19 అశుభము

20 శుభము

21 శుభము

22 మధ్యమము
23 అశుభము
24 ఉత్త మము
25 శుభము
26 అశుభము
27 అశుభము

28 అశుభము

శనైశ్చర మంత్రము -
నీల్యంజనసమాభాసయం
రవిపుత్రయం యమాగ్రజయం ।
ఛాయామారా్తయండసయంభూతయం 
తయం నమామి శనైశచారయం ॥ 
శనే దినమణేః సూనో
హ్నేకగుణసన్మణే 
అరిషటియం హర మేఽభీషటియం 
కురు మా కురు సయంకటయం ॥

ఇటినుండి బయటిక వెళ్ళేటపు్పడు
అగ్రతో న్రసియంహశచా 
పృషఠాతో గోప్నయందనః ।
ఉభయోః పార్శవైయోః ఆస్్తయం 
సశరౌ రామలక్షష్మణౌ ॥ 

పరియాణకాలమందు
సహాయాత్ పురో యాత్ 
పురః ప్రేరయతే హరిః ॥ 
ప్రయాణే గరుడారూఢయం 
పారిజాతహరయం హరియం ।
సత్భామాయుతయం ధా్యేత్ 
సర్వకారా్ర్్థ సిదధియే ॥ 
గచ్ఛ గౌతమ శీఘ్యం త్వయం 
గ్రామేషు నగరేషు చ ।
ఆసనయం భోజనయం శయా్యం 
కల్పయస్వ మమాగ్రతః ॥ 

30
పరితిపత్ 08:29

పునరవేసు 23:33
 05:57

ధురు వ , బవ
శ్రా .తి.

 07:04 2

1
ద్వేతీయా 10:25

పుషయా 02:03
 05:57

వ్యాఘాత , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:04 3

2
తృతీయా 12:08

ఆశ్లేష 04:14
 05:58

హర్షణ , గరజ
శ్రా .తి.

 07:04 4

3 చతుర్్థ 13:30

మఘా 05:58
 05:58

వజ్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:04 5

4
పంచమీ 14:23

మఘా 06:03
 05:58

సిద్ధి , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:04 6

5
షష్ఠీ 14:49

పూ.ఫాలుగు ణీ 07:05
 05:59 వయాతీపాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 07:04 7

6
సపతిమీ 14:41

ఉ.ఫాలుగు ణీ 07:51
 05:59

వర్యాన్ , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:04 8

7
అష్టమీ 14:05

హస్తి 08:07
 05:59

పర్ఘ శ్వ , బవ
శ్రా .తి.

 07:04 9

8
నవమీ 13:00

చిత్్ర 07:55
 06:00

సిదధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:04 10

9
దశమీ 11:33

స్వేతీ, విశాఖా 07:18 
05:51

 06:00
స్ధయా , గరజ

శ్రా .తి.
 07:04 0

10
ఏకాదశ్ 09:43

అనురాధ్ 05:08
 06:00

శుభ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:04 0

11
ద్వేదశ్ 
త్రయోదశ్

07:39 
05:19

జ్యాషఠీ 03:40
 06:00

శుకలే , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:04 11,12,13

12
చతురద్శ్ 02:55

మూలం 02:00
 06:00

బ్రహమా , గరజ
శ్రా .తి.

 07:04 14

13
పౌర్ణుమా 00:26

పూరావేషఢా 00:19
 06:00

ఐంద్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:04 15

14
పరితిపత్ 21:59

ఉతతిరాషఢా 22:40
 06:01

వైధృతి , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:04 1

15
ద్వేతీయా 19:38

శరీవణా 21:07
 06:01 విష్ంభ ప్రితి , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 07:04 2

16
తృతీయా 17:29

ధనషఠీ 19:47
 06:01 ఆయుషమాన్ , 

వణిక్
శ్రా .తి.

 07:04 3

17
చతుర్్థ 15:36

శతభిష 18:44
 06:01

సౌభాగయా , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:04 4,5

18
పంచమీ 14:06

పూ.భాద్రపద్ 18:03
 06:03

శోభన , తైతిల
శ్రా .తి.

 07:04 6

19
షష్ఠీ 12:55

ఉ.భాద్రపద్ 17:42
 06:03

అతిగండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:04 7

20
సపతిమీ 12:12

ర్వతీ 17:49
 06:03

సుకరామా , బవ
శ్రా .తి.

 07:03 8

21
అష్టమీ 12:01

అశ్వేనీ 18:28
 06:04

ధృతి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 07:03 9

22
నవమీ 12:17

భరణీ 19:33
 06:04

శూల , గరజ
శ్రా .తి.

 07:03 10

23
దశమీ 13:05

కృతితికా 21:11
 06:04

గండ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:03 0

24
ఏకాదశ్ 14:20

రోహిణీ 23:12
 06:04

వృద్ధి  , బాలవ
శ్రా .తి.

 07:01 0

25
ద్వేదశ్ 15:59

మృగశ్రా 01:36
 06:04

ధురు వ , తైతిల
శ్రా .తి.

 07:01 11,12

26
త్రయోదశ్ 17:52

ఆరాద్ రా 04:11
 06:04

వ్యాఘాత , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:01 13

27
చతురద్శ్ 19:56

పునరవేసు 06:06
 06:05

హర్షణ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 07:00 14

28
అమావ్స్యా 21:55

పునరవేసు 06:51
 06:05

వజ్ర , చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 07:00 30

శాకవ్రతసంకల్పము
వాస్దేవ శుచౌ మాస్ 
శాకవ్రతమనత్తమయం ।
త్వత్ ప్రీత్ర్థయం కరిషే్ఽహయం 
నరి్వఘనాయం కురు మాధవ ॥

తులసీచయనమంత్రము
తలస్మృతజన్్మసి 
సదా త్వయం కేశవప్రియే ।
కేశవారే్థ చినోమి తా్వయం 
వరదా భవ శోభనే ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

17

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

జులై / ఆగస్్ట 2022

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

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

శ్రీ  మహాలక్ష్మీ కొల్హా పురశ్రీ  ఉడుపి కృష్్డు

29 మాసమహాలక్ష్మీకలశస్్థపనము, ఇష్టి.
30 చయంద్రదర్శనము. 
01 న్గచతరీ్థ. 
02 మయంగళగౌరీవ్రతము, న్గపయంచమీ, ఋగ్్వదుల నత్-నూతన ఉపాకర్మము.
03 కలి్కజయయంతీ.
04  శ్రీసతయావరతీర్థ పు. (సయంతేబిదనూరు).
05 దురాగాషటిమీ, వరమహాలక్ష్మీవ్రతము.
08 సర్వేషమేకాదశ్ (పుత్రదా) దధివ్రతారయంభము.
09 విష్ణిః పవిత్రారోపణము, ప్రదోషము, మయంగళాగౌరివ్రతము.
11 విషుణు పంచకములేదు అన్్వధానము,

12 హయగ్రీవజయయంతీ, నూలహుణ్ణివి రక్షాబయంధనము, యజురే్వదుల నత్-
నూతన ఉపాకర్మము, విషుణు పంచకములేదు, ఇష్్ట .

13 శ్రీరాఘవేంద్రస్వేముల పు. (మయంత్రాలయము).

14 అశూన్శయనవ్రతము, చయంద్రోదయ రాత్రి 08:14. 
16 మయంగళాగౌరివ్రతము.
17 విషుణిపదపర్వపుణ్కాలము మధా్హనాము 12:28 తరువాత,
19 శ్రీకృషణు ష్టమీ, చయంద్రోదయము రాత్రి 12:10.  

20 ప్రాతఃపారణము.
22 స్్మర్తఏకాదశీ, రాత్రి హరివాసరము 11:00 తరువాత.
23 భాగవత ఏకాదశ్ (అజా). 
24 అల్పదా్వదశీ 07:39 వరకు, ప్రదోషము, 
25 శ్రీసతయాధరమాతీర్థ పు. (హొళెహొనూనారు), మాసశివరాత్రి, గురుపుష్యోగము
26 దర్శ, కుశగ్రహణము.
27 అన్్వధానము. బెనకన అమావాస్్, విషుణిపయంచకము.

29 9:46 ప. శుభ

30 అశుభము

31 మ.2:20 
ప.మధ్యమము

1 అశుభము

2 శుభము

3 శుభము

4 శుభము

5 16:32 నం 
శుభము

6 అశుభము

7 16:26 ప.శుభ

8 అశుభము

9 మ.12:08 ప. 
మధ్యమము

10 9:38 నం 
ఉత్త మము

11 10:40ప. శుభ

12 అశుభము

13 శుభము
14 అశుభము
15 ఉత్త మము
16 శుభము
17 అశుభము

18 9:00 నంతర 
మధ్యమము

19 అశుభము
20 ఉత్త మము

21 14:25 
ప.శుభము

22 అశుభము
23 అశుభము
24 అశుభము

25 10:38 
ప.శుభము

26 అశుభము
27 అశుభము

శాకవ్రత సమర్పణము
వాస్దేవ నమస్్తభ్యం 
ఆష్ఢే మత్కృతేన చ ।
శాకవ్రతేన దేవేశ 
ప్రసనోనా భవ మాధవ ॥ 

దధివ్రతసంకల్పము
సయంకర్షణారవియందాక్ష 
కరిషే్ఽహయం దధివ్రతయం 
ది్వతీయే మాసి దేవేశ 
నరి్వఘనాయం కురు మే ప్రభో ॥ 

శారీ వణశుదధి  ద్వేదశ్ 
పవిత్రసమర్పణమంత్రము

దేవ దేవ నమస్్తభ్యం 
పవిత్రయం పూతముత్తమయం ।
గృహీతా్వ వారి్షకీయం పూజాయం 
భగవన్ పరిపూరయ ॥ 
పవిత్రయం మే కురుష్్వద్ 
యన్మయా దుష్కృతయం కృతయం ।
శుదోధి భవామ్హయం దేవ 
త్వత్ర్ప్రస్దాత్ స్రేశ్వర ॥ 

పై మయంత్రముతో పవిత్రమున 
భగవయంతనకి సపరి్పయంచి తరువాత క్యంది 
మయంత్రముతో స్వయయం ధారణచేయవలెన

పవిత్ర ధ్రణమంత్రము
పవిత్రయం వైషణివయం తేజః 
సర్వవిఘనానవారణయం । 
పూజాష్డ్గాణ్సిధ్ర్థయం 
మమాయంగ్ ధారయామ్హయం ॥ 

వైషణువులకు నమస్్రము
పృథ్్వమయండలమధ్స్్థః 
పూరణిబోధమతానగాః 
వైషణివా విషుణిహృదయాః 
తాన్ నమస్్ గురూన్ మమ ॥

తాన్ నమస్్ గురూన్ మమ ॥

29
పరితిపత్ 23:41

పుషయా 09:20
 06:05

సిద్ధి , కంసుతి ఘనా
శ్రా .తి.

 07:00 1

30
ద్వేతీయా 01:09

ఆశ్లేష 11:35
 06:07 వయాతీపాత , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 07:00 2

31 తృతీయా 02:05

మఘా 13:24
 06:07

వర్యాన్ , తైతిల
శ్రా .తి.

 07:00 3

1
చతుర్్థ 02:36

పూ.ఫాలుగు ణీ 14:47
 06:07

పర్ఘ , వణిక్
శ్రా .తి.

 07:00 4

2
పంచమీ 02:27

ఉ.ఫాలుగు ణీ 15:38
 06:07

శ్వ , బవ
శ్రా .తి.

 06:59 5

3
షష్ఠీ 01:57

హస్తి 16:03
 06:08

సిదధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:59 6

4
సపతిమీ 00:50

చిత్్ర 15:54
 06:08

స్ధయా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:58 7

5
అష్టమీ 23:24

స్వేతీ 15:24
 06:08

శుభ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:58 8

6
నవమీ 21:33

విశాఖా 14:29
 06:08

శుకలే , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:57 9

7
దశమీ 19:29

అనురాధ్ 13:17
 06:08 బ్రహమా ఐంద్ర , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:57 10

8
ఏకాదశ్ 17:11

జ్యాషఠీ 11:50
 06:08

వైధృతి , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:56 0

9
ద్వేదశ్ 14:46

మూలం 10:14
 06:08

విష్ంభ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:56 11,12,13

10
త్రయోదశ్ 12:19

పూరావేషఢా 08:35
 06:09

ప్రితి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:55 14

11
చతురద్శ్ 09:52

ఉతతిరాషఢా 
శరీవణా

06:56 
05:22

 06:09 ఆయుషమాన్ , 
వణిక్

శ్రా .తి.
 06:55 15

12
పౌర్ణుమా 
పరితిపత్

07:32 
05:24

ధనషఠీ 03:54
 06:09

సౌభాగయా , బవ
శ్రా .తి.

 06:54 1

13
ద్వేతీయా 03:20

శతభిష 02:43
 06:09

శోభన , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:54 2

14
తృతీయా 01:49

పూ.భాద్రపద్ 01:56
 06:09

అతిగండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:53 3

15
చతుర్్థ 00:37

ఉ.భాద్రపద్ 01:29
 06:11 సుకరామా , ధృతి , 

బవ
శ్రా .తి.

 06:52 4

16
పంచమీ 23:57

ర్వతీ 01:34
 06:11

శూల , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:52 5

17
షష్ఠీ 23:40

అశ్వేనీ 02:00
 06:11

గండ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:51 6

18
సపతిమీ 23:59

భరణీ 03:04
 06:11

వృద్ధి  , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:51 7

19
అష్టమీ 00:43

కృతితికా 04:29
 06:11

ధురు వ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:50 0

20
నవమీ 01:56

రోహిణీ 06:12
 06:12 వ్యాఘాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:49 8,9

21
దశమీ 03:38

రోహిణీ 06:36
 06:12

హర్షణ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:49 10

22
ఏకాదశ్
దశమీ ఆచరణ

05:32

మృగశ్రా 08:53
 06:12

వజ్ర , బవ
శ్రా .తి.

 06:48 0

23
ద్వేదశ్
ఉపవ్సము

06:12

ఆరాద్ రా 11:25
 06:12

సిద్ధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:47 0

24
ద్వేదశ్ 07:39

పునరవేసు 14:03
 06:12 వయాతీపాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:46 11,12,13

25
త్రయోదశ్ 09:39

పుషయా 16:36
 06:13

వర్యాన్ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:46 14

26
చతురద్శ్ 11:27

ఆశ్లేష 18:56
 06:13

పర్ఘ , శకున
శ్రా .తి.

 06:45 30

27
అమావ్స్యా 12:52

మఘా 20:51
 06:13

శ్వ , నాగవ్న్
శ్రా .తి.

 06:44 1



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

18

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

ఆగస్్ట / సెప్టంబర్ 2022 శ్రీ  గజాననశ్రీ  గదాధర - గయా

28 ఇష్టి, ప్రోషఠాపదీప్రారయంభము, చయంద్రదర్శనము,
29 శ్రీధన్వయంతరీజయయంతీ, శ్రీబలరామజయయంతీ.

30
శ్రీవరాహజయయంతీ, స్వరణిగౌరీవ్రతము, 
తాపసమన్్వది, స్మవేదుల నత్-నూతన 
ఉపాకర్మము.

31 గణేశచతుర్్థ.

01 ఋష్పంచమీవ్రతము, వ్రతగ్రహణము, 
ఉదా్పనము చేయవచుచాన.

02 సూర్షషీఠా- ప్రాతఃస్నానముతో అశ్వమేధఫలము, 
03 జ్్ష్ఠాదేవీ ఆవాహనము.

04 జ్యాషఠీ గౌర్పూజా సూరోయాదయమునుండి 
జగన్నాథదాస్ల పు. (మానవీ).

05 జ్్ష్ఠాదేవీవిసర్జనము. దోరబయంధనము, 
మాసమహాలక్ష్మీ కలశవిసర్జనము, 

06 సరే్వష్యం ఏకాదశీ (పరివరి్తనీ), క్షీరవ్రతారయంభము 
శ్రీసత్యాష్టతీర్థ పు.(ఆతకూర), దేశబేధ పేజ్ 4

07
హరివాసరము ఉదయము 06:00 వరకు. 
వామనజయయంతీ, ప్రసననావేయంకటదాస్ల పు. 
(బదామీ) ప్రదోషము.

08 విషుణిపయంచకము. 
09 అనయంతవ్రతము.

10
ప్రోషఠాపదీశ్రాదధిము, అన్్వధానము, 
విషుణు పంచకము యాదవార్ పు. మునవళ్ళి 
ఉమామహశ్వరవ్రతము.

11 ఇష్టి, మహాలయారయంభము, 
అశూన్శయనవ్రతము చయంద్రోదయము 08:06,

12 శ్రీశ్రీనవ్సతీర్థ పు.(హొనానాళి).

13 బృహద్గారీవ్రతము.

14 మహాభరణీశారీ దధిము.

17 పూరే్వదు్శ్రాదధిము, షడశీత్పర్వపుణ్కాలము 
మధా్హనాము 12:18 తరువాత

18 మధా్షటిమీశ్రాదధిము, అషటికాశ్రాదధిము.
19 అవిధవానవమీశ్రాదధిము, అన్వషటికాశ్రాదధిము.
21 సర్వేషం ఏకాదశ్ (ఇయందిరా). 

22 సన్నా్యస్ల మహాలయము. హరివాసరము 
సూరో్దయయం కననా ముయందు 04:40 వరకు

23 ప్రదోషము, 
24 మాసశివరాత్రి, ఘాతచతర్దశీశ్రాదధిము.

25
దర్శము, సర్వప్తృఅమావాస్్ శ్రాదధిము, 
అన్్వధానము. శ్రీమాధవతీర్థ పు.(మణ్ణిర), 
విషుణు పంచకము. 

28 అశుభము

29 ఉత్త మము

30 శుభము

31
మధ్్యహనా 
3:21 నం 
శుభము

1 శుభము

2 అశుభము

3 అశుభము

4 అశుభము

5 అశుభము

6 అశుభము

7 ఉత్త మము

8 శుభము

9 శుభము

10 అశుభము

11 ప్రా తః 8:06 
నం ఉత్త మము

12 శుభము

13 ప్రా తః 10:45 
నం శుభము

14 మధ్యమము

15 అశుభము
16 అశుభము

17 అశుభము

18 అశుభము

19 అశుభము

20 అశుభము

21 శుభము

22 అశుభము

23 మధ్యమము

24 అశుభము

25 అశుభము
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28
పరితిపత్ 13:53

పూ.ఫాలుగు ణీ 22:23
 06:13

సిదధి , బవ
శ్రా .తి.

 06:44 2

29
ద్వేతీయా 14:21

ఉ.ఫాలుగు ణీ 23:20
 06:13

స్ధయా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:43 3

30 తృతీయా 14:21

హస్తి 23:52
 06:13

శుభ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:42 4

31
చతుర్్థ 13:48

చిత్్ర 23:48
 06:13

శుకలే , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:41 5

1
పంచమీ 12:51

స్వేతీ 23:24
 06:14

బ్రహమా , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:41 6

2
షష్ఠీ 11:26

విశాఖా 22:30
 06:14

ఐంద్ర , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:40 7

3
సపతిమీ 09:42

అనురాధ్ 21:22
 06:14

వైధృతి , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:39 8

4 అష్టమీ 
నవమీ

07:39 
05:23

జ్యాషఠీ 19:55
 06:14

విష్ంభ , బవ
శ్రా .తి.

 06:38 9

5
దశమీ 03:03

మూలం 18:21
 06:14

ప్రితి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:37 10

6
ఏకాదశ్ 00:33

పూరావేషఢా 16:41
 06:14 ఆయుషమాన్ 

సౌభాగయా , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:37 0

7
ద్వేదశ్ 22:06

ఉతతిరాషఢా 15:00
 06:14

శోభన , బవ
శ్రా .తి.

 06:36 11,12

8
త్రయోదశ్ 19:47

శరీవణా 13:24
 06:14

అతిగండ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:35 13

9
చతురద్శ్ 17:38

ధనషఠీ 11:59
 06:15

సుకరామా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:34 14

10
పౌర్ణుమా 15:47

శతభిష 10:48
 06:15

ధృతి , బవ
శ్రా .తి.

 06:33 15

11
పరితిపత్ 14:13

పూ.భాద్రపద్ 09:54
 06:15

శూల , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:33 1,2

12
ద్వేతీయా 13:04

ఉ.భాద్రపద్ 09:24
 06:15

గండ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:32 3

13
తృతీయా 12:20

ర్వతీ 09:18
 06:15

వృద్ధి  , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:31 4

14
చతుర్్థ 12:07

అశ్వేనీ 09:42
 06:15

ధురు వ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:30 5

15
పంచమీ 12:23

భరణీ 10:34
 06:15 వ్యాఘాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:29 6

16
షష్ఠీ 13:11

కృతితికా 11:57
 06:15

హర్షణ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:28 7

17
సపతిమీ 14:25

రోహిణీ 13:47
 06:15

వజ్ర , బవ
శ్రా .తి.

 06:28 0

18
అష్టమీ 16:04

మృగశ్రా 15:59
 06:16

సిద్ధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:27 8

19
నవమీ 18:02

ఆరాద్ రా 18:30
 06:16

వయాతీపాత , గరజ
శ్రా .తి.

 06:26 9

20
దశమీ 20:06

పునరవేసు 21:07
 06:16

వర్యాన్ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:25 10

21
ఏకాదశ్ 22:10

పుషయా 23:44
 06:16

పర్ఘ , బవ
శ్రా .తి.

 06:24 0

22
ద్వేదశ్ 00:03

ఆశ్లేష 02:09
 06:16

శ్వ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:24 11,12

23
త్రయోదశ్ 01:33

మఘా 04:12
 06:16

సిదధి , గరజ
శ్రా .తి.

 06:23 13

24
చతురద్శ్ 02:40

పూ.ఫాలుగు ణీ 05:52
 06:16

స్ధయా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:22 14

25
అమావ్స్యా 03:10

ఉ.ఫాలుగు ణీ 06:16
 06:16

శుభ , చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 06:21 30

దధివ్రత సమర్పణము

సయంకర్షణ నమస్్తభ్యం 
శ్రావణే మత్కృతేన చ ।
దధివ్రతేన దేవేశ 
తష్టి భవ జన్ర్దన ॥ 

క్షీరవ్రత సంకల్పము

ప్రదు్మనా తవ తషటి్యర్థయం 
ప్రోషఠాపదా్యం తృతీయకే 
నరి్వఘనాయం కురు దేవేశ 
కరిషే్ఽహయం పయోవ్రతయం ॥

గౌర్ద్రమును కటు్ట కునే 
మంత్రము

సప్తస్మోపగీతాయం తా్వయం 
చరాచర జగదధిరే ।
సూత్రగ్రయంథిసి్థతాయం కయంఠే 
ధారయామి సి్థరా భవ ॥ 

ఘాతచతురద్శ్ శారీ దధిము

ఈ శ్రాదధిమున అపఘాతాదులచే 
మృతలైనవారిన ఉదే్దశియంచి చేయవలెన. 
దీనన ఏకోది్దషటి విధానముతోనే (ఒక్క 
ప్యండమునయంచుట) చేయవలెన.

 
చతుర్ధిచంద్రదర్శనాపవ్ద 

పర్హారమంత్రము

సియంహః ప్రస్నమవధీత్ 
సియంహో జాయంబవతా హతః । 
స్కుమారక మా రోదీః
తవ హ్షః స్మయంతకః ॥
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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$$QÅ{´ë×êÐèþ™éÆæÿ¿æý*™é¯éÐŒþ$, Afq&gêq¯éÇ¦& 
gêq¯èþÄñý*VæüÅ&¿æýVæüÐèþ™èþP–´ë´ë{™èþ¿æý*™èþ&çÜÌZÏMæüMæü–´ëË$&{Ö{ºçßýÃÆæÿ${§é§æþÅÇ¦™èþ¿æýVæüÐèþ§égêq… ÕÆæÿíÜ ç³ÆæÿÐèþ*§æþÆóÿ×ý A¯èþÆæÿƒÅÕÆøÆæÿ™èþ²Ðèþ™Œþ °«§éÄæý$, ™èþ£é AÔóýçÙ§óþÐèþ™é{´ëÆæÿ¦¯é… àÆæÿÐèþ™Œþ 
çßý–¨ °«§éÄæý$, çÜÆæÿÓçÜÓMîüÄæý$çÜfj¯é¯èþ${Væüõßý^èþeÄæý* MæüÆæÿÃ¿æý$Ñ AÐèþ¡Æ>~¯éÐŒþ$, ™èþ£é AÐèþ¡ÆæÿÅ çÜMæüËçÜ^ée{çÜ¢MæüÆæÿ¢—×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§æþ$ÆæÿÃ™èþ¿æý…fM>¯éÐŒþ$, A¯é¨™èþ@ çÜ™èþÞ…{ç³§éÄæý$ç³Ææÿ…
ç³Æ>{´ëç³ˆÖÐèþ$§ðþOÓçÙ~ÐèþíÜ§é®…™èþ{ç³†Úëxç³M>¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ ¿æýVæüÐèþ™èþµÆæÿÐèþ*¯èþ${Væüçßý´ë{™èþ¿æý*™é¯éÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é ¿æýVæüÐèþ§éfqÄæý* ¿æýVæüÐèþ™èþÞ°²«§ú ç³NgêÅ¯éÐŒþ$, ™èþ£é ¿æýVæüÐèþ™é 
§æþ™èþ¢ÐèþÆ>×êÐŒþ$, §éÓ{†…ÔèýËÏ„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, ™èþ£é çÜÐèþ${VæüVæü$Ææÿ$Ë„æü×Zõ³™é¯éÐŒþ$, AçÜ…ÔèýÄæý*¯éÐŒþ$, {ç³Ýë§æþÐèþ*{™óþ×ý çÜÓ¿æýM>¢ÔóýçÙçÜ…ÔèýÄæý$^óþe™èþ¢—×êÐŒþ$, {ç³×ýÐé§æþÅÔóýçÙÐðþOçÙ~Ðèþ& 
Ðèþ$…{™ø§é®ÆæÿM>×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓ§é çÜÆæÿÓÐðþOçÙ~ÐèþÐèþ$…{™èþgêç³M>¯éÐŒþ$, çÜ…íÜ§æþ®çÜç³¢MøsìýÐèþ$àÐèþ$…{™é×êÐŒþ$, ¿æýVæüÐèþ† ¿æýMæü¢Å†ÔèýÄôý$¯èþ ¿æýVæüÐèþ§æþ$´ëçÜ¯éÆæÿ¦… õÜÓ^èþeÄæý*  
Væü–ïßý™èþÆæÿ*´ë×êÐŒþ$, ™èþ{™èþ ™èþ{™èþ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü ¿æýVæüÐèþ™èþ@ A¯èþ…™èþÆæÿ*õ³çÙ$ ç³–£æþMŠü ç³–£æþMŠü Ðóþ§øMæü¢ ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢¿êÆæÿ™øMæü¢, ™èþ§æþ¯èþ$Mæü¢çÜ…{ç³§éÄæý*Væü™èþ&õÜÓ™èþÆæÿÝëÓÀ¯èþ²™èþÄæý*í³ 
AÔóýçÙÔèýMìü¢ÑÔóýÚë¿êÅ… ç³–£æþVŠüÐèþÅÐèþàÆæÿÑçÙÄæý$çÜÆæÿÓÝëÐèþ$Æø¦Åõ³™èþ& °ÆæÿÐèþ«¨M>¯èþ…™é¯èþÐèþ§æþÅMæüÌêÅ×ýVæü$×ýç³Çç³NÆæÿ~&A¯èþ…™èþVæü$×Zç³çÜ…çßýÆæÿ¢—×êÐŒþ$, ™èþ£é Ðóþ§øMæü¢çÜÆæÿÓ{MìüÄñý*ç³çÜ…& 
çßýÆæÿ¢—×êÐŒþ$, HÐèþ… A¯èþ…™èþÆæÿ*´ëÐèþÄæý$Ðèþ&Væü$×ý{MìüÄæý*gê™èþÅÐèþÝë¦ÑÕçÙt¿æýVæüÐèþ§æþ$´ëçÜM>¯éÐŒþ$, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë*¯éÐŒþ$, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§é×êÐŒþ$, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞÌê¯éÐŒþ$, 
¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ*~¯éÐŒþ$, çÜÓ¿æýM>¢¯Œþ §æþ$Æ>ÃÆ>Y™Œþ E§æþ®–™èþÅ çÜ¯éÃÆæÿYÝë¦ç³M>¯éÐŒþ$, çÜÓ¿æýMæü¢… Ðèþ*… E¨ªÔèýÅ ¿æýVæüÐèþ™èþ@ ç³#Ææÿ@ ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*ÌZ, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýÚù~, 
©¯èþ…, §æþ*¯èþ…, A¯é£æþ…, ÔèýÆæÿ×êVæü™èþ…, ™èþÓ§æþ«©¯èþ…, H¯èþ… E§æþ®Ææÿ C† Ñgêqç³¯èþMæüÆæÿ¢—×êÐŒþ$, çÜÆæÿÓfqÕÆøÐèþ$×îý¯éÐŒþ$, AÔóýçÙVæü$ÆæÿÓ…™èþÆ>ÅÑ$×êÐŒþ$, çÜ§é ¿æýVæüÐèþ™èþµÆ>×êÐŒþ$, ¿æýVæüÐèþ™èþ@ 
A¯èþÅ{™èþ çÜÆæÿÓÐèþçÜ$¢çÙ$ Ðèþ$¯èþçÜÞ…VæüÆæÿíßý™é¯éÐŒþ$,

çÜÆæÿÓ{™èþ çÜÆæÿÓ§é çÜÆ>ÓM>Ææÿ çÜÆ>Ó«§éÆæÿ çÜÆ>Ó{ÔèýÄæý$ çÜÆøÓ™éµ§æþMæü çÜÆæÿÓ´ëËMæü çÜÆæÿÓçÜ…àÆæÿMæü çÜÆæÿÓ°Äæý*Ðèþ$Mæü çÜÆæÿÓ{õ³ÆæÿMæü çÜÆæÿÓ{ç³ÐèþÆæÿ¢Mæü çÜÆæÿÓ°ÐèþÆæÿ¢Mæü Äæý$£éÄñý*VæüÅ çÜÆæÿÓgêq¯égêq¯èþ& 
º…«§æþÐðþ*„æü{ç³§æþ çÜÆæÿÓçÜ™é¢{ç³§æþ çÜÆæÿÓÔèýºªÐé^èþÅ çÜÆæÿÓÔèýºª{ç³Ðèþ–†¢°Ñ$™èþ¢ çÜÆæÿÓVæü$×ê†ç³Çç³NÆæÿ~™èþÐèþ$ çÜÆæÿÓ§øÚë†§æþ*Ææÿ çÜÆ>Ó_…™èþÅ çÜÆøÓ™èþ¢Ðèþ$ çÜÆóÿÓÔèýÓÆæÿ çÜÆ>Ó™èþÅ…™èþÑË„æü×ý 
çÜÓVæü™èþ¿ôý§æþÑÐèþÇj™èþ™éÓ¨¯é ¿æýVæüÐèþ{§æþªçÙt—×êÐŒþ$, AÀÐèþ*¯é¨çÜÆæÿÓ§øçÙ§æþ*Æ>×êÐŒþ$, AçÜ*Äôý$Æ>ÛÅ§æþÅÔóýçÙÐèþ$¯ø§øçÙ°ÐèþÆæÿ¢M>¯éÐŒþ$, °™éÅç³Æø„îüMæü–™èþÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢&AÔóýçÙ& 
¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ë×êÐŒþ$, A™èþ HÐèþ ÑÎ¯éÔóý{çÙç³Mæü–†º…«§é¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ §æþ*Æø™éÞÇ™èþ&AÔóýÚë°Úët¯éÐŒþ$, A™èþ HÐèþ AÔóýçÙ¿æýM>¢ÔóýçÙ&A°çÙt°ÐèþÆæÿ¢M>¯éÐŒþ$, {ç³×ýÐø´ëçÜM>¯éÐŒþ$, 
AçÜÃ§é¨Væü$Ææÿ*×ê… {ÖÐèþ$§é¯èþ…§æþ¡Ææÿ¦{ÖÐèþ$^èþaÆæÿ×ê¯éÐŒþ$, A…™èþÆ>ÅÑ$&A°Ææÿ$§æþ®&{ç³§æþ$ÅÐèþ$²&çÜ…MæüÆæÿÛ×ý&ÐéçÜ$§óþÐé™èþÃMæü, {ÖÐèþ$«§æþÓÐèþËÏ¿æý{ÖËMîü‡Ðóþ§æþÐéÅÝë™èþÃMæü, A…yæþíÜ¦™èþ& 
A¯èþ…™èþÆæÿ*´ëÐèþÄæý$Ðèþ&Væü$×ý& {MìüÄæý*&gê™èþÅÐèþÝë¦ÑÕçÙt ÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢ „îüÆ>¼®ÔóýçÙÔ>Æÿ$$ {Öç³§æþÃ¯é¿ê™èþÃMæü, A…yé§Šþ ºíßýÆæÿÀÐèþÅMæü¢&Ôèý$§æþ®çÜ–íÙt™óþÓ¯èþ AÀÐèþ$™èþ {Ö^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ&  
Ðèþ$$QÅ{´ë×Z´ëçÜÅ™éÓ§æþÅ¯óþMæü{ç³Äñý*f¯èþMæü&A¯èþ…™é¯èþ…™èþÆæÿ*ç³Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™éµË¯èþ{ç³Äñý*f¯èþMæü Ô>…†ç³† A°Ææÿ$§æþ®Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™Œþ& 
çÜ–íÙt{ç³Äñý*f¯èþMæü Mæü–†ç³† {ç³§æþ$ÅÐèþ$²Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é AÔóýçÙfVæü™èþÞ…àÆæÿ{ç³Äñý*f¯èþMæü fÄæý*ç³† çÜ…MæüÆæÿÛ×ýÐèþ$*Ë¿æý*™èþ, ™èþ£é çÜÓçÜÓçÜÐèþ${VæüÄñý*VæüÅ™éÀfq& ç³ÆæÿÐèþ*¯èþ${VæüçßýÖË& 
¿æýVæüÐèþ{™óþµÇ™èþ^èþ™èþ$Ææÿ$ÃRê¨çÜ§æþ$YÆæÿ*ç³¨çÙt&çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³Væü$×Z´ëçÜ¯èþÄæý* çÜ…gê™èþ&çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³ÑÔóýçÙ§æþÆæÿØ¯èþ¿ZV>¿êÅ… Ñ¯èþÚët°çÙtçÜ…_™èþ {´ëÆæÿº®& 
Ë„æü×êÔóýçÙMæüÆæÿÃ×êÐŒþ$, çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ™é¯èþ$ÝëÆóÿ×ý çÜ…ç³NÆæÿ~Ýë«§æþ¯é¯éÐŒþ$, ç³NÆæÿÓMæüÌôýµ {ºçßýÃ×ê çÜçßý ÑÆæÿgê¯èþ©Ýë²¯óþ¯èþ ™èþÅMæü¢Í…V>¯éÐŒþ$, ™èþ£é Ñ¯èþçÙt&AÐèþÕçÙt&AÔóý{çÙ´ëÆæÿº®& 
MæüÆæÿÃ×êÐŒþ$, {ç³ËÄæý$M>Ìôý ¿æýVæüÐèþ§æþ$§æþÆóÿ ÐèþçÜ™éÐŒþ$, B¯èþ…§æþÐèþ*{™èþÐèþç³#ÚëÐŒþ$, ™èþ§æþ¯èþ$¿æýÐèþÆæÿíßý™é¯éÐŒþ$, çÜÓçÜÓÄñý*VæüÅ¿æýVæüÐèþ{§æþ*ç³ÑÔóýçÙ«§éÅ¯èþÆæÿ™é¯éÐŒþ$, çÜ–íÙtM>Ìôý ¿æýVæüÐèþ§æþ$§æþÆ>§Šþ 
ºíßýÆæÿY™é¯éÐŒþ$, {ÖÔóýÓ™èþ©Óç³§æþÆæÿØ¯èþ… °Ñ$¡¢Mæü–™èþÅ {ç³«§é¯éÐèþÆæÿ×ý¿æý*™èþ õÜÓ^éeç³çÜÆæÿ×ôý¯èþ çÜÓçÜÓÄñý*V>Å¯èþ…§éÑÆ>ÂÐèþË„æü×ý Ðèþ$$Mìü¢{ç³§é¯èþ{ç³Äñý*f¯èþMæü Ðèþ*Äæý*ç³† {ÖÐéçÜ$§óþÐé™èþÃMæü, 
Ë„>ÃÅ™èþÃMæü {ç³ËÄæý*¼®çÜ¦ {ÖÐèþrç³{™èþÔ>Æÿ$$, AÔóýçÙfVæü§æþ$§æþÆæÿ, AÔóýçÙÐèþ$$Mæü¢¯éÀ§óþÔZÆæÿ®Ó¿êVæüMæü$„>ÅQÅ§óþÔèý, {†Ñ«§éÔóýçÙçÜ…ÝëÇ¯éÀ§óþÔèý, AÔóýçÙ™èþÐèþ$@ç³†™èþ¯é¿æýÅ«§ø¿êVæü§óþÔèý, 
{Ö¿æý*Ðèþ*ÅÍ…W™èþ, M>Ìê¨^óþçÙtMæü, ç³ÆæÿÐèþ*×êÓ§æþÅÔóýçÙM>ÌêÐèþÄæý$Ðèþ çÜ–ÚëtÅ¨MæüÆæÿ¢–, AÔóýçÙ¯éÐèþ$Mæü, ç³ÆæÿÐèþ$ç³#Ææÿ$çÙ¯éÐèþ$Mæü, {Ö^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQÐèþ$$QÅ{´ë×Z´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ý, 
A°Ææÿ$§é®¨^èþ™èþ*Ææÿ*´ë™èþÃMæü V>Äæý${¡¯éÐèþ$Mæü, çÜÑ™èþ–¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, ÐéÅç³¢Ææÿ*ç³, º–çßý^èþeÈÆæÿ, Ôèý*¯éÅÀ«§æþ, M>ÌêÀ«§æþ, MóüÐèþÌêÀ«§æþ, {ºàÃÀ«§æþ, A¯èþ…™éÀ«§æþÆæÿ*ç³& 
ÑÔóýÚë™èþÃMæü, °Ææÿ$ç³^èþÇ™èþÐèþ$*ËÆæÿ*ç³, °Ææÿ$ç³^èþÇ™èþÐéÅç³¢{ç³†´ë§æþÅ, A¯èþ…™èþ™óþf@ç³#…f, ™é§æþ–ÔèýÆæÿÐèþ*Äæý$$Mæü¢Ææÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, V>Äæý${¡&¿æý*™èþ&ÐéMŠü&ç³–¤Ò&ÔèýÈÆæÿ& 
çßý–§æþÄæý$¿ôý§óþ¯èþ çÙyìþÓ«§æþV>Äæý${¡¯éÐèþ$Mæü, ÌZMæü&Ðóþ§æþ&çÜÒ$Ææÿ&ÆæÿÐèþ*…™èþÆæÿY™èþ{ç³×ýÐéQÅ ™èþ$ÈÄæý$´ë§øõ³™èþ V>Äæý${¡´ë§æþ^èþ™èþ$çÙtÄæý${ç³†´ë§æþÅ, ÐðþOMæü$…uæÿíÜ¦™èþ&A¯èþ…™éçÜ¯èþíÜ¦™èþ& 
ÔóýÓ™èþ©Óç³íÜ¦™èþ&çÜÆæÿÓiÐèþíÜ¦™èþÆæÿ*ç³¿ôý§óþ¯èþ ^èþ™èþ*Ææÿ*´ë™èþÃMæü, §óþçßýÐéÅç³¢&§óþà…™èþÆ>ÅÑ$&iÐèþÐéÅç³¢&iÐé…™èþÆ>ÅÑ$Ææÿ*ç³¿ôý§óþ¯èþ ^èþ™èþ*Ææÿ*´ë™èþÃMæü, °Ææÿ$ç³^èþÇ™èþçÜÆæÿÓ&ÐéVæüÆæÿ¦& 
{ç³†´ë§æþMæü, {Ö§óþÐéÅ¨ÆæÿÐèþ*Ææÿ*´ëçÙtM>ÀÐèþ$¯èþÅÐèþ*¯èþ, ^èþ{MæüÔèý…QÐèþÆ>¿æýÄæý$Äæý$$Mæü¢çßýçÜ¢^èþ™èþ$çÙtÄñý*õ³™èþ, {ç³©ç³ÐèþÆæÿ~, çÜÆ>Ó¿æýÆæÿ×ý¿æý*íÙ™èþ ÑÔ>Ó¨¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ëçÙtMæü{ç³†´ë§æþMæü&  
AM>Æ>§æþÅÚët„æüÆ>™èþÃMæü{ÖÐèþ${™èþµ×ýÐé§æþÅçÙtÐèþ$àÐèþ$…{™èþ {ç³†´ë§æþÅ&AçÙtÆæÿ*´ë™èþÃMæü, Ðèþ$…{™é«§éÅÄñý*Mæü¢¿æý*ÐèþÆ>à§æþÅÔóýçÙÐðþOçÙ~ÐèþÐèþ$…{™èþ{ç³†´ë§æþÅ¿æý*ÐèþÆ>à§æþÅÔóýçÙÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü, 
ÆæÿÐèþ*¨Ðèþ$…{™èþ{ç³†´ë§æþÅ, ÆæÿÐèþ*¨°çÙx, ÆæÿÐèþ*¨&¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýÚë™èþÃMæü{ÖËMîü‡¯èþ–íÜ…à™èþÃMæü, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*ÌZ, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§æþ, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞË, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýÚù~, §óþÔèýM>Ìê«¨ç³™óþ, 
§óþõßý…{¨Äæý*«¨ç³™óþ, çÜ*ÆæÿÅÐèþ…Ôèý«§æþÓf, Ææÿçœ$$Mæü$Ë†ËMæü, ËMæü‡×ý¿æýÆæÿ™èþÔèý{™èþ$çœ*²{Væüf, {Öçßý¯èþ$Ðèþ$§æþ$´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ý, ïÜ™éç³™óþ, {ÖÆ>Ðèþ$^èþ…{§æþ& 

™èþÓ§éfqÄæý* ™èþÓ™Œþ{ç³Ýë§é™Œþ ™èþÓ™Œþ{õ³Ææÿ×ýÄæý* ™èþÓ™Œþ{ï³™èþÅÆæÿ¦… ™éÓ… E¨ªÔèýÅ ™éÓ… A¯èþ$çÜÃÆæÿ¯óþ²Ðèþ ™èþÓ§éfqÄæý* °Äæý$™óþ¯èþ Ðèþ$°²Äæý*Ðèþ$Móü¯èþ çÜ™é¢{ç³§æþÐéÄæý$$¯éÐèþ$Mæü, 
^óþÚët{ç³§æþ{´ë×ý¯éÐèþ$Mæü, «§éÆæÿ×ê{ç³§æþ«§æþÆæÿÃ¯éÐèþ$Mæü, Ðèþ$$Mìü¢{ç³§æþ¿æýMìü¢¯éÐèþ$MæüÆæÿ*ç³ÑÔóýòÙO@ Ðèþ$§Šþçßý–¨íÜ¦™óþ¯èþ, ç³ÆæÿÐèþ$§æþÄæý*Ë$¯é, „æüÐèþ*çÜÐèþ$${§óþ×ý, ¿æýMæü¢Ðèþ™èþÞÌôý¯èþ, ¿æýM>¢ç³Æ>«§æþçÜíßýçÙ$~¯é, 
çÜÆæÿÓÝëÓÑ$¯é, çÜÆæÿÓ{õ³ÆæÿMóü×ý, çÜÆæÿÓ™é†¢ÓMæü§óþÐèþ™é{õ³ÆæÿMóü×ý, çÜÆæÿÓ™é†¢ÓMæü AçÜ$Ææÿ¿æý…fMóü¯èþ, ™èþ£é ™èþ{™óþµÆæÿ×ê{ç³Äæý$$M>¢ÔóýçÙ§æþ$ÆæÿÃ™èþ¿æý…fMóü¯èþ, A™èþ HÐèþ {ç³¿æý…f¯èþÔèýºªÐé^óþÅ¯èþ, 
{ç³†¨¯èþ… {ç³†„æü×ý… º$¨®ÔZ«§æþMóü¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃMæü{Æ>¢, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃM>ÆæÿÆÿ$${™é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÝëÓÑ$¯é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçÜÐèþ$ÆæÿµMóü×ý, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçœË¿Z{M>¢ , çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃçœË¿ZfÆÿ$${™é, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃ{õ³ÆæÿMóü×ý, 
çÜÆæÿÓMæüÆøÃ§ø¾«§æþMóü¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÔèý$¨®{ç³§óþ¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃíÜ¨®{ç³§óþ¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃ°õÙx¯èþ, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃÝë„ìü×ê, çÜÆæÿÓMæüÆæÿÃ°çÙx¿æýVæüÐèþ{§æþ*´ù´ëçÜMóü¯èþ, AÔóýçÙiÐèþ°çÜÞ…QÅ& A¯é¨M>Î¯èþ«§æþÆ>Ã«§æþÆæÿÃ
{§æþçÙt– õÜÓ^èþeÄæý* E§ø¾«§æþMóü¯èþ, ™èþ™éµ^èþMæüMæüí³ÌZ´ëçÜMóü¯èþ, ÆæÿÐèþ*ÐèþÅ†ÇMæü¢ç³NÆæÿÓ{ç³íÜ§æþ®ÐèþÅ†ÇMæü¢&A¯èþ…™èþÐóþ§æþ{ç³†´ë§æþÅÐèþ$$QÅ™èþÐèþ$&A¯èþ…™èþVæü$×ýç³NÆóÿ~¯èþ, çÜÆæÿÓ§øçÙ§æþ*Æóÿ×ý,  
™èþÓ_a™é¢Àgôýq¯èþ, ™èþÓ_a™é¢¯èþ$ÝëÇ_™óþ¢¯èþ, ™èþÓ™èþµÆæÿÐèþ*¯èþ${Væüçßý´ë{™èþ¿æý*™óþ¯èþ, Ðèþ$§øÅVæüÅ™éÀgôýq¯èþ, {Ö¿êÆæÿ¡ÆæÿÐèþ$×ôý¯èþ, Ææÿ${§é§æþÅÔóýçÙ§óþÐèþ™ø´ëíÜ™èþ^èþÆæÿ×ôý¯èþ, Ðèþ$Ðèþ$ çÜÆ>ÓçÜÓÐèþÝë¦çÜ$  
_{™èþ«§é Ñ_{™èþ«§é ™èþÓ§æþ$´ëçÜMóü¯èþ {ÖÐèþ$$QÅ{´ë×ôý¯èþ {õ³Ç™èþ@ çÜ¯Œþ ™èþÓ™ŒþçÜ…çÜÃ–†ç³NÆæÿÓMæü… ÔèýÄæý$¯é™Œþ çÜÐèþ$$™é¦Äæý$ A§æþÅ™èþ¯èþ… çÜÓÐèþÆ>~{ÔèýÐðþ*_™èþ… §óþÔèýM>ÌêÐèþÝù¦_™èþ… °™èþÅ& 
¯ðþOÑ$†¢MæüM>Ðèþ$Å¿ôý§óþ¯èþ {†Ñ«§æþ… ™èþÓ™èþ*µgê™èþÃMæü… MæüÆæÿÃ Äæý$£éÔèýMìü¢ Äæý$£éfqí³¢ Äæý$£éÐðþO¿æýÐèþ… MæüÇõÙÅ ‘

Ðèþ$§égêqM>ÇÀ@ Ñ§éÅçÜ…º…«¨À@ §óþçßýçÜ…º…«¨ÀÔèýa ™èþÓ©Äñý$O@ AÔóýçÙf¯ðþO@ ™èþÓ™ŒþçÜÆæÿÓMæüÆæÿ¢–™èþÓ M>ÆæÿÆÿ$$™èþ–™éÓ§æþÅ¯èþ$çÜ…«§é è̄þç³NÆæÿÓMæü… M>ÆæÿÆÿ$$õÙÅ ^èþ ‘

‘‘ C† {ÖÆ>çœ$Ðóþ…{§éQÅÄæý$†¯é Mæü–™èþÐèþ$…fÝë ‘ {´ë™èþ@çÜ…MæüËµVæü§æþÅ… ÝëÅ™Œþ {ï³™ðþOÅ Ðèþ*«§æþÐèþÐèþ$«§æþÓÄñý*@ ‘‘
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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™éˆ™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$çÜ$¢ ‘‘



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

21

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

సెప్టంబర్ / అక్్ట బర్ 2022 శ్రీ మన్ మధ్విచార్్యలుశ్రీ నివాసదేవుడు

26 నవరాత్రోత్సవారయంభము, కలశస్్థపనము, 
మాతామహశ్రాదధిము, ఇష్టి, శుక్స్తము.

27 చయంద్రదర్శనము.

28 సప్తరాత్రోత్సవారయంభము, గజగౌరీఆవాహనము 
ప్రాతః 03:45, 

30 పయంచరాత్రోత్సవారయంభము.

02
తి్రరాత్్ర త్సవ్రంభము, సరస్వతా్వాహనము, 
09:30 వరకు. శ్రీసతయాపరాయణతీర్థ పు. 
(సయంతెబిదనూరు).

03 సరసవేతీపూజా, దురాగాషటిమీ, 
శ్రీసతయాపరాక్రమతీర్థ పు. (నవలి చితా్తపూర).

04 సరస్వతె్ట్ బలిదానము, మహానవమీ, మన్్వది.

05 
విజయదశమీ, సరస్వతీవిసర్జనము. 
విషుణిపయంచకము లేదు. బుదధిజయయంత్, 
శ్రీమనమాధవేజయంతి.

06 సర్వేషం ఏకాదశ్ (పాశాయంకుశా), 
ది్వదలవ్రతారయంభము.

07 ప్రదోషము, అల్పదా్వదశీ 06:42 వరకు. 
08 కోజాగరవ్రతము.

09 కారి్తకస్నాన్రయంభము, నక్షత్రదీపారయంభము 
విషుణు పంచకము, శీగ్హుణ్ణిమి, అన్్వధానము.

10 ఇష్టి.

11 అశూన్శయనవ్రతము, చయంద్రోదయము రాత్రి 
07:17.

18 విషువత్ పర్వపుణ్కాలము ఉ.09:06 వరకు. 
21 సర్వేషం ఏకాదశ్ (రమా).
22 గోవత్సదా్వదశీ, ప్రదోషము. ధనత్రయోదశీ.
23 జలపూరణిత్రయోదశీ, మాసశివరాత్రి.

24

నరకచతర్దశీ, చయంద్రోదయము ప్రా.5:10 
న్రీకృతనీరాజనము, అభ్యంగము, 
యమదీపదానము, యమతర్పణము, 
స్యయంకాలము మహాలక్ష్మీపూజా,

25
అన్్వధానము, దీపావళీ అమావాస్్, 
విషుణు పంచకము. దర్శ, కేతుగ్రసతి 
సూరయాగ్రహణము.  పేజ్ 4
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26 శుభము

27 శుభము

28 అశుభము

29 అశుభము

30 శుభము

1 అశుభము

2 మధ్యమము

3 అశుభము

4 మధ్యమము

5 ఉత్త మము

6 9:43 నం శుభ

7 అశుభము

8 17:17 నం శుభ

9 15:08 నం శుభ

10 శుభము

11 16:24 
ప.శుభము

12 13:50 ప. 
మధ్యమ

13 అశుభము

14 14:02 నం 
ఉత్త మము

15 శుభము

16 అశుభము

17 శుభము

18 అశుభము

19 అశుభము

20 16:01 నం 
మధ్యమము

21 మ.12:30 ప. 
మధ్యమ

22 13:48 నం 
ఉత్త మము

23 17:59 ప. 
ఉత్త మము

24 అశుభము

25 అశుభము

క్షీరవ్రత సమర్పణము

ప్రదు్మనా తే నమస్్తభ్యం 
మాసమారభ్ యత్కృతయం 
ఇషటిదో భవ సరే్వశ 
గృహితా్వ త పయోవ్రతయం ॥

26
పరితిపత్ 03:16

ఉ.ఫాలుగు ణీ 06:42
 06:17

శుకలే , కంసుతి ఘనా
శ్రా .తి.

 06:20 1

27 ద్వేతీయా 02:42

హస్తి 07:17
 06:17

బ్రహమా , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:19 2

28
తృతీయా 01:46

చిత్్ర 07:24
 06:17 ఐంద్ర వైధృతి , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:19 3

29
చతుర్్థ 00:19

స్వేతీ 07:03
 06:17

విష్ంభ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:18 4

30
పంచమీ 22:36

విశాఖా 
అనురాధ్

06:19 
05:13

 06:17
ప్రితి , బవ

శ్రా .తి.
 06:17 5

1
షష్ఠీ 20:31

జ్యాషఠీ 03:57
 06:17 ఆయుషమాన్ , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:16 6

2 సపతిమీ 18:18

మూలం 02:24
 06:17

సౌభాగయా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:15 7

3
అష్టమీ 15:55

పూరావేషఢా 00:42
 06:17

శోభన , బవ
శ్రా .తి.

 06:15 8

4
నవమీ 13:30

ఉతతిరాషఢా 23:02
 06:18

అతిగండ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:14 9,10

5
దశమీ 11:06

శరీవణా 21:23
 06:18

సుకరామా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:13 0

6
ఏకాదశ్ 13:30

ధనషఠీ 23:02
 06:18 ధృతి శూల , 

భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:12 0

7
ద్వేదశ్ 
త్రయోదశ్

06:42 
04:51

శతభిష 18:38
 06:18

గండ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:12 11,12,13

8
చతురద్శ్ 03:07

పూ.భాద్రపద్ 17:39
 06:18

వృద్ధి  , గరజ
శ్రా .తి.

 06:11 14

9
పౌర్ణుమా 02:03

ఉ.భాద్రపద్ 17:05
 06:19

ధురు వ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:09 15

10
పరితిపత్ 01:19

ర్వతీ 16:52
 06:19 వ్యాఘాత , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 06:08 1

11
ద్వేతీయా 01:11

అశ్వేనీ 17:11
 06:19

హర్షణ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:08 2

12
తృతీయా 01:26

భరణీ 17:55
 06:19

వజ్ర , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:08 3

13
చతుర్్థ 02:19

కృతితికా 19:12
 06:19

సిద్ధి , బవ
శ్రా .తి.

 06:07 4

14
పంచమీ 03:35

రోహిణీ 20:55
 06:20 వయాతీపాత , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:07 5

15
షష్ఠీ 05:21

మృగశ్రా 23:05
 06:20

వర్యాన్ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:05 6

16
సపతిమీ 06:20

ఆరాద్ రా 01:30
 06:20

పర్ఘ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:04 7

17
సపతిమీ 07:23

పునరవేసు 04:09
 06:20

శ్వ , బవ
శ్రా .తి.

 06:04 8

18
అష్టమీ 09:30

పుషయా 06:20
 06:20

సిదధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:04 9

19
నవమీ 11:35

పుషయా 06:45
 06:21

స్ధయా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:03 10

20
దశమీ 13:27

ఆశ్లేష 09:09
 06:21

శుభ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:03 0

21
ఏకాదశ్ 14:59

మఘా 11:16
 06:21

శుకలే , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:01 0

22
ద్వేదశ్ 16:03

పూ.ఫాలుగు ణీ 12:58
 06:22

బ్రహమా , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:00 11,12

23
త్రయోదశ్ 16:39

ఉ.ఫాలుగు ణీ 14:12
 06:22

ఐంద్ర , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:00 13

24
చతురద్శ్ 16:40

హస్తి 14:53
 06:22

వైధృతి , శకున
శ్రా .తి.

 06:00 14

25
అమావ్స్యా
సూరయాగ్రహణము

16:13

చిత్్ర 15:07
 06:22 విష్ంభ , 

నాగవ్న్
శ్రా .తి.

 06:00 30

కార్తికస్నానమంత్రము

కారి్తకేఽహయం కరిష్్మి 
ప్రాతఃస్నానయం జన్ర్దన ।
ప్రీత్ర్థయం తవ దేవేశ 
దామోదర మయా సహ ॥ 
ధా్తా్వహయం తా్వయం చ దేవేశ 
జలేఽసి్మన్ స్నాతముద్త ।
తవ ప్రస్దాత్ పాపయం మే  
దామోదర వినశ్త ॥ 

అర్ఘ్యమంత్రము
నమః కమలన్భాయ 
నమస్్త జలశాయినే ।
నమస్్తఽస్్త హృషీకేశ 
గృహాణార్ఘ్యయం నమోస్్త తే ॥ 
వ్రత్నః కారి్తకే మాసి 
స్నాతస్ విధివన్మమ 
గృహాణార్ఘ్యయం మయా దత్తయం 
దనజ్యంద్రనషూదన ॥ 
నత్నైమిత్్తకే కృషణి 
కారి్తకే పాపన్శనే 
గృహాణార్ఘ్యయం మయా దత్తయం  
రాధయా సహితో హరే ॥

ద్వేదళవ్రత సంకల్పము

అనరుదధి స్రైర్వయంద్ ది్వదలవ్రతముత్తమయం ।
కరోమ్హమిషే మాస్ నరి్వఘనాయం కురు మే ప్రభో ॥



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

22

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

అక్్ట బర్ / నవెంబర్ 2022 శ్రీ సత్ప్రమోదతీరు్థలుశ్రీ పద్మన్భతీరు్థలు
నవవృయందావనము

26

కరిదినము,  ఇష్టి, బలిప్రత్పత్, అభ్యంగము, 
శ్రీమఠమయందు మహాభిషేకోత్సవము,  
చయంద్రదర్శనము, విక్రమసయంవత్సరము 2079, 
గోవరధినపూజా. 

27 యమది్వతీయా, భగినీహస్్తన భోజనము, 

28 భగినీతృతీయా, 25 వ శ్రీసతయాపరిమోదతీర్థ-
మహాసమారాధనా (త్రుకోవిల్రు)

30 శ్రీవేదేశతీర్థ పు. (మణ్ణిరు).
31 కల్్పది,
01 గోపాషటిమీ. విషుణు పంచకము లేదు.

02 కృతయుగాది.

03 శ్రీసతయావరతీర్థ పు. (కొర్లహళ్ళి), 
శ్రీవిజయద్సుల పు. (చిప్పగిరి).

04

సర్వేషం ఏకాదశ్(ప్రబోధినీ), 
చతరా్మస్ సమాప్్త. ది్వదలవ్రతసమాప్్త, 
భీష్మపయంచకవ్రతారయంభము, శ్రీవేదనధితీర్థ పు. 
(పయంఢరపుర).

05 ఉతా్థనదా్వదశీ, తలసీవివాహము, శ్రీమఠమయందు 
స్యయంకాలము కూడా శ్రీమూలరామపూజా,  

07 వైకుయంఠచతర్దశీ, ధాత్రీపూజా.

08

వా్సపూజా, కారి్తకస్నానసమాప్్త, గౌరీహుణ్ణిమె, 
దక్షస్వరిణిమన్్వది, భీష్మపయంచకవ్రతసమాప్్త, 
విషుణు పంచకము, అన్్వధానము, చయంద్రగ్రహణము 
పేజ్ 5.

09 ఇష్టి, కరిదినము. 
11 శ్రీసత్ప్రమోదతీరు్థల పాదుకామహాసమారాధన.
12 శ్రీవిద్యానధితీర్థ పు. (యరగోళ)
16 మహాలయగౌణకాలసమాప్్త.

17 విషుణిపద పర్వపుణ్కాలము,
19 హరివాసరము రాత్రి 01:09 తరువాత

20 సర్వేషమేకాదశ్ (ఉత్పత్్త). 
శుక్రోదయము.  

21 మాసశివరాత్రి, ప్రదోషము. స్ధనీ 06:47 వరకు. 
22 శ్రీపదమానాభతీర్థ పు. (నవవృయందావనము) 

23 దర్శ. విషుణు పంచకము, మహిపత్దాస పు. 
(కాఖయండకీ) ఛటిటిఅమావాస్, అన్్వధానము.

26 అశుభము

27
12:11నం 
శుభము

28
10:44 
ప.శుభము

29 అశుభము

30 అశుభము

31 ఉత్త మము

1
12:11 నం 
శుభము

2 శుభము

3 మధ్యమము

4 అశుభము

5 ఉత్త మము

6 శుభము

7
16:21 
ప.శుభము

8 అశుభము

9 అశుభము

10 ఉత్త మము

11 అశుభము

12 అశుభము

13 ప్రా :10:20 నం 
శుభము

14 శుభము

15 అశుభము

16 అశుభము

17 అశుభము

18 అశుభము

19 ప్రా : 10:27 
నం ఉత్త మము

20 శుభము

21 శుభము

22 అశుభము

23 అశుభము
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ద్వేదళవ్రత సమర్పణము 

అనరుదధి నమస్్తభ్యం 
ది్వదల్ఖ్వ్రతేన చ ।
మత్కృతేన్శి్వనే మాసి 
ప్రీత్ర్థయం ఫలదో భవ ॥

చతురామాసయావ్రత సమాప్తి 

ఇదయం వ్రతయం మయా దేవ 
కృతయం ప్రీతె్ట్ తవ ప్రభో ।
నూ్నయం సయంపూరణితాయం యాత 
త్వత్ ప్రస్దాత్ జన్ర్దన ॥ 

అన సమాప్్త చేయవలెన.
అశౌచముననానూ చతరా్మస్ 
వ్రతమున పాలియంచవలెన. (శాక-దధి 
- క్షీర-ది్వదలవ్రతములన) .....

26
పరితిపత్ 15:16

స్వేతీ 14:51
 06:23

ప్రితి , బవ
శ్రా .తి.

 05:59 1

27
ద్వేతీయా 13:57

విశాఖా 14:13
 06:23 ఆయుషమాన్ , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:59 2,3

28
తృతీయా 12:13

అనురాధ్ 13:11
 06:23 సౌభాగయా శోభన , 

గరజ
శ్రా .తి.

 05:58 4

29
చతుర్్థ 10:16

జ్యాషఠీ 11:54
 06:24

అతిగండ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:58 5

30 పంచమీ 
షష్ఠీ

08:03 
05:43

మూలం 10:24
 06:24

సుకరామా , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:57 6

31
సపతిమీ 03:20

పూరావేషఢా 08:46
 06:24

ధృతి , గరజ
శ్రా .తి.

 05:57 7

1
అష్టమీ 00:56

ఉతతిరాషఢా 
శరీవణా

07:06 
05:28

 06:25
శూల , భద్్ర

శ్రా .తి.
 05:56 8

2
నవమీ 22:38

ధనషఠీ 03:51
 06:25

గండ , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:56 9

3
దశమీ 20:35

శతభిష 02:33
 06:26

వృద్ధి  , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:55 10

4 ఏకాదశ్ 18:44

పూ.భాద్రపద్ 01:28
 06:26

ధురు వ వ్యాఘాత , 
వణిక్

శ్రా .తి.

 05:55 0

5
ద్వేదశ్ 17:17

ఉ.భాద్రపద్ 00:48
 06:26

హర్షణ , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:55 11,12

6
త్రయోదశ్ 16:11

ర్వతీ 00:29
 06:27

వజ్ర , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:54 13

7
చతురద్శ్ 15:35

అశ్వేనీ 00:41
 06:27

సిద్ధి , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:54 14

8
పౌర్ణుమా
చంద్రగ్రహణ

15:25

భరణీ 01:18
 06:28

వయాతీపాత , బవ
శ్రా .తి.

 05:54 15

9
పరితిపత్ 15:49

కృతితికా 02:30
 06:28

వర్యాన్ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:53 1

10
ద్వేతీయా 16:41

రోహిణీ 04:06
 06:29

పర్ఘ , గరజ
శ్రా .తి.

 05:53 2

11
తృతీయా 18:03

మృగశ్రా 06:13
 06:29

శ్వ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:53 3

12
చతుర్్థ 19:48

ఆరాద్ రా 06:30
 06:30

సిదధి , బవ
శ్రా .తి.

 05:53 4

13
పంచమీ 21:51

ఆరాద్ రా 08:42
 06:30

స్ధయా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:52 5

14
షష్ఠీ 00:02

పునరవేసు 11:18
 06:31

శుభ , గరజ
శ్రా .తి.

 05:52 6

15
సపతిమీ 02:10

పుషయా 13:55
 06:31

శుకలే , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:52 7

16
అష్టమీ 04:08

ఆశ్లేష 16:25
 06:32

బ్రహమా , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:52 8

17
నవమీ 05:41

మఘా 18:36
 06:32

ఐంద్ర , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:52 9

18
దశమీ 06:33

పూ.ఫాలుగు ణీ 20:27
 06:33

వైధృతి , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:52 10

19
దశమీ 06:35

ఉ.ఫాలుగు ణీ 21:45
 06:33

విష్ంభ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:52 0

20
ఏకాదశ్ 07:10

హస్తి 22:38
 06:34

ప్రితి , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:51 0

21
ద్వేదశ్ 07:14

చిత్్ర 23:01
 06:34 ఆయుషమాన్ , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 05:51 11,12,13

22
త్రయోదశ్ 
చతురద్శ్

06:47 
05:51

స్వేతీ 22:49
 06:35

సౌభాగయా , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:51 14

23
అమావ్స్యా 04:46

విశాఖా 22:16
 06:35 శోభన , 

చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 05:51 30

........
పార్యంభియంచవచుచాన. వ్రత సయంకల్పమున 
మాత్రము అశౌచము ముగిసిన తరువాత 
చేయవలెన.

చతరా్మస్మయందు త్జయంచిన ఆయా 
పదార్థములన వ్రతము ముగిసిన 
తరువాత దా్వదశీదిన- మయందు 
బ్రాహ్మణులకు దానమునీయవలెన. 
ద్నమంత్రము

1)ఉపాయనమిదయం దేవ 
వ్రతసయంపూరి్తహతవే 
శాకం త ది్వజవరా్య 
సహిరణ్యం దదామ్హయం ॥ 
2) దధి బ్రాహ్మణవరా్య...
3) క్షీరం త ది్వజయవరా్య.
4) ద్వేదలం ది్వజవరా్య...



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

23

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

24 ఇష్టి,  
25 చయంద్రదర్శనము. 
26 రఘువీరతీర్థ పు.(కూడలి). 
28 సయంకర్షణవడెయర పు. (కరయంపుయండి),
29 స్కయందషషీఠా, చయంపాషషీఠా, విషుణు పంచకము లేదు.

01 దురాగాషటిమి, భీమజయయంత్.
02 కల్్పది. 
03 శ్రీసతయానధితీర్థ పు.(కరూనాలు), 

04 సర్వేషం ఏకాదశ్ (మోక్షదా) గీతాజయయంతీ, 
శ్రీసతయానాథతీర్థ పు. (వీరచోళపుర). 

05 ప్రదోషము, హనమద్ర్వ్రతము, స్తేనహళ్ళి 
శాయంతేశ కారి్తకోత్సవము, 

07 దత్తజయయంతీ, అన్్వధానము.

08

మణ్ణిర చెననాకేశవ రథోత్సవము, శ్రీమఠమయందు 
సహస్రశయంఖాభిషేకము, మోతయంపలీ్ల 
భీమస్నరథోత్సవము, రాజమూరు, మక్థల్ 
ముఖ్ప్రాణదేవ రథోత్సవము, హొసి్తలుహుణ్ణిమె, 
ఇష్టి, విషుణిపయంచకము లేదు. 

09 శ్రీరఘునాథతీర్థ పు. (మళఖేడ),
13 అక్షోభయాతీర్థ పు. (మళఖేడ).
15 పూరే్వదు్శ్రాదధిము, 

16
అషటికాశ్రాదధిము. ధనస్సయంక్రమణము, 
షడశీత్పర్వ పుణ్కాలము మధా్హనా 12:21 
తరువాత.

17 అన్వషటికాశ్రాదధిము, ధనరా్మసపూజారయంభము.
19 సర్వేషం ఏకాదశ్ (సఫల్). 

20 హరివాసరము ఉదయానకి ముయందు 04:02 
వరకు, 

21 ప్రదోషము. మాసశివరాత్రి.

23
దర్శ, అన్్వధానము, విషుణు పంచకము, 
ఎళళిమావాస్్, శ్రీజతామిత్రతీర్థ పు. 
(కృష్ణిగడిడి).

24 శుభము

25
స్:4:09 నం 
మధ్యమము

26
మ.3:00 
ప.మధ్యమ

27
16:30 నం 
ఉత్త మము

28 శుభము

29 మధ్యమము

30 అశుభము

1 అశుభము

2 ఉత్త మము

3 అశుభము

4 శుభము

5 మధ్యమము

6 అశుభము

7 అశుభము

8 ఉత్త మము

9
మధ్్యహనా 
3:03 శుభము

10 17:45 నం శుభ

11 16:17 నం శుభ

12 శుభము

13 అశుభము

14 మధ్యమము

15 అశుభము

16 అశుభము

17 శుభము

18
15:35 
ప.శుభము

19 శుభము

20 9:51 ప.శుభ

21 శుభము

22 అశుభము

23 అశుభము
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దుఃసవేపనా నాశన 
గజ్ంద్రమోక్షస్తి త్రము

అయంతస్సరస్్స్యరుబలేన పదే గృహీతో 
గాహ్రేణ యూథపత్రయంబుజహస్త ఆర్తః। 
ఆహదమాదిపురుష్ఖిలలోకన్థ- 
తీర్థశ్రవః శ్రవణమయంగలన్మధేయ॥ 

స్మృతా్వ హరిస్తమరణారి్థనమప్రమేయః 
చక్యుధః పతగరాజభుజాధిరూఢః ।
చక్రేణ నక్రవదనయం వినపాట్ తస్్మత్ 
హస్్త ప్రగృహ్ భగవాన్ కృపయోజ్జహార॥ 

సహస్రశంఖాభిషేకము

మారగాశీర్ష పౌరిణిమాదినమయందు 
భగవయంతనకి శయంఖముతో 
క్షీరాభిషేకమున చేయవలెన. 
8,16,24,108,1008 స్రు్ల ఇల్ 
తమకు తగినవిధముగా శయంఖముతో 
అభిషేకమున చేయవలెన. 
శ్రీమఠమయందు ప్రత్సయంవత్సరమూ 
ఈ దినమయందు 1008 స్రు్ల 
శ్రీమనూ్మలసీతాసమేత 
శ్రీమనూ్మలరామచయంద్ర, 
దిగి్వజయరామచయంద్రవేదవా్స 
మొదలైన సయంస్్థన ప్రత్మలకు 
అత్ఘనయంగా శ్రీపాదులవారు 
నెరవేరుచాతారు.

24
పరితిపత్ 02:59

అనురాధ్ 21:17
 06:36 అతిగండ , 

కంసుతి ఘనా
శ్రా .తి.

 05:51 1

25
ద్వేతీయా 01:00

జ్యాషఠీ 20:04
 06:36

సుకరామా , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:51 2

26
తృతీయా 22:45

మూలం 18:35
 06:37 ధృతి శూల , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 05:51 3

27 చతుర్్థ 20:26

పూరావేషఢా 17:00
 06:38

గండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:52 4

28
పంచమీ 18:02

ఉతతిరాషఢా 15:18
 06:38

వృద్ధి  , బవ
శ్రా .తి.

 05:52 5

29
షష్ఠీ 15:42

శరీవణా 13:39
 06:39

ధురు వ , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:52 6

30
సపతిమీ 13:29

ధనషఠీ 12:07
 06:39

వ్యాఘాత , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:52 7,8

1
అష్టమీ 11:27

శతభిష 10:45
 06:40

హర్షణ , బవ
శ్రా .తి.

 05:52 9

2
నవమీ 09:41

పూ.భాద్రపద్ 09:39
 06:40

వజ్ర , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:52 10

3
దశమీ 08:15

ఉ.భాద్రపద్ 08:53
 06:41

సిద్ధి , గరజ
శ్రా .తి.

 05:52 0

4
ఏకాదశ్ 
ద్వేదశ్

07:14 
05:38

ర్వతీ 08:32
 06:42 వయాతీపాత 

వర్యాన్ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:53 0

5
త్రయోదశ్ 06:16

అశ్వేనీ 08:35
 06:42

పర్ఘ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:53 11,12,13

6
చతురద్శ్ 06:43

భరణీ 09:09
 06:43

శ్వ , గరజ
శ్రా .తి.

 05:53 14

7
చతురద్శ్ 07:01

కృతితికా 10:10
 06:43

సిదధి , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:53 15

8
పౌర్ణుమా 07:58

రోహిణీ 11:44
 06:44

స్ధయా , బవ
శ్రా .తి.

 05:54 1

9
పరితిపత్ 09:23

మృగశ్రా 13:41
 06:45

శుభ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:54 2

10
ద్వేతీయా 11:11

ఆరాద్ రా 16:01
 06:45

శుకలే , గరజ
శ్రా .తి.

 05:54 3

11
తృతీయా 13:16

పునరవేసు 18:34
 06:46

బ్రహమా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:55 4

12
చతుర్్థ 15:28

పుషయా 21:13
 06:46

ఐంద్ర , బాలవ
శ్రా .తి.

 05:55 0

13
పంచమీ 17:37

ఆశ్లేష 23:48
 06:47

వైధృతి , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:55 5

14
షష్ఠీ 19:30

మఘా 02:05
 06:47

విష్ంభ , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:56 6

15
సపతిమీ 21:04

పూ.ఫాలుగు ణీ 04:05
 06:48

ప్రితి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:56 7

16
అష్టమీ 22:08

ఉ.ఫాలుగు ణీ 05:31
 06:49 ఆయుషమాన్ , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 05:57 8

17
నవమీ 22:44

హస్తి 06:33
 06:49

సౌభాగయా , తైతిల
శ్రా .తి.

 05:57 9

18
దశమీ 22:43

చిత్్ర 06:44
 06:50

శోభన , వణిక్
శ్రా .తి.

 05:57 10

19
ఏకాదశ్ 22:16

స్వేతీ 06:40
 06:50

అతిగండ , బవ
శ్రా .తి.

 05:58 0

20
ద్వేదశ్ 21:17

విశాఖా 06:13
 06:51

సుకరామా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 05:58 11,12

21
త్రయోదశ్ 19:57

అనురాధ్ 05:33
 06:51

ధృతి , గరజ
శ్రా .తి.

 05:59 13

22
చతురద్శ్ 18:16

జ్యాషఠీ 04:24
 06:52

శూల , భద్్ర
శ్రా .తి.

 05:59 14

23
అమావ్స్యా 16:15

మూలం 02:54
 06:52

గండ , నాగవ్న్
శ్రా .తి.

 06:00 30

నవెంబర్ / డిసెంబర్ 2022శ్రీ  చెననాకేశవ స్విమి - మణ్్ర్ అవతారతరా య శ్రీ  ముఖ్యప్రా ణులు
నవవృందావనము

రుద్రదేవులు

శుదధిస్ఫటికసయంకాశయం
త్రినేత్రయం చయంద్రశ్ఖరయం  ।
ఇయందుమయండలమధ్స్థయం 

వయందే దేవయం సదాశివయం ॥



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

24

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

డిసెంబర్ 2022/జనవర్ 2023 శ్రీ విదా్యధీశతీర్్థ లు
రాణెబెన్నార్

శ్రీ రఘూత్త మతీర్్థ లు 
తిర్కోవిలూర్

24 ఇష్టి, చయంద్రదర్శనము.
26 విషుణు పంచకము.

29 ధనర్వతీపాతము
30 బనదషటిమీ, బనశయంకరీ ఉత్సవారయంభము. 

02
సర్వేషం ఏకాదశ్ (పుత్రదా) శ్రీరఘూతతిమతీర్థ 
పు. (త్రుకోవిల్రు), వైకుయంఠఏకాదశీ, 
రైవతమన్్వది.

03 ముకో్కటిదా్వదశీ, హరివాసరము ఉదయానకి 
ముయందు 05:20వరకు 

04 ప్రదోషము, శ్రీరఘుప్రియతీర్థ పు. (కూడలీ).
05 దేవిగె పల్ద నైవైద్ (పలె్లదహబ్బ),

06
అన్్వధానము. బనశయంకరీ ఉత్సవసమాప్్త, 
మాఘస్నాన్రయంభము, బనదహుణ్ణిమె, 
విషుణు పంచకము.

07 ఇష్టి,
08 పుష్్ర్కయోగ, ధనుర్వైధృతి.

13 శ్రీసతయాకామతీర్థ పు. (ఆతకూర), 
పూరే్వదు్శ్రాదధిము.

14 భోగి. శ్రీనరహర్తీర్థ పు. (హయంపీ). 
అషటికాశ్రాదధిము.

15

మకరసయంక్రమణము, ఉత్తరాయణపర్వకాలము 
పర్వపుణ్తమకాలము సూరో్దయయం, నయండి 
(8:59)వరకు, కరిదినము, శ్రీసత్యాభిజ్ఞతీర్థ 
పు. (రాణ్బెనూనారు) శ్రీగోపాలదాసర పు. 
(ఉత్తనూరు), అన్వషటికాశ్రాదధిము.

18 సర్వేషం ఏకాదశ్ (షట్ త్ల్)
19 ప్రదోషము, స్ధనీ 07:43 వరకు. 

20 మాసశివరాత్రి, శ్రీవిద్యాధీశతీర్థ పు. 
(ఏకచక్రనగర /రాణేబినూనారు).

21 దర్శ, అన్్వధానము,విషుణు పంచకము. అవరాత్రి 
అమావాస్్. పురయందరదాస పు. (హయంప్),  

24 అశుభము
25 అశుభము

26 15:20 
ప.శుభము

27 మధ్యమము

28 14:27 ప. 
మధ్యమము

29 మ.11:51 నం 
ఉత్త మము

30 శుభము
31 శుభము

1 12:53 ప. 
శుభము

2 ఉత్త మము

3 16:30 నం 
ఉత్త మము

4 శుభము

5 శుభము
6 అశుభము

7 అశుభము

8 9:43 నం శుభ

9 అశుభము

10
మ.12:11 నం 
శుభము

11
మ.11:50 ప. 
మధ్యమము

12
14:23 నం 
ఉత్త మము

13
18:14 
ప.ఉత్త మము

14 శుభము

15 అశుభము

16 శుభము

17 అశుభము

18 17:18 
ప.శుభము

19 అశుభము
20 అశుభము

21 అశుభము

మాఘస్నానమయంత్రము
దుఃఖదారిద్ర్న్శాయ శ్రీవిష్ణిసో్తషణాయ చ । 
ప్రాతఃస్నానయం కరోమ్ద్ మాఘే పాపవిన్శనమ్ ॥ 
మకరస్్థ రవౌ మాఘే గోవియందాచు్త మాధవ । 
స్నానేన్నేన మే దేవ యథోక్తఫలదో భవ ॥ 
కృష్ణిచు్త నమజా్జమి ప్రభాతేఽసి్మన్ శుభోదకే ।
అనేన మాఘస్నానేన స్ప్రీతో మాయం సముదధిర ॥ 
మాఘస్నానయం కరిష్్మి మకరస్్థ దివాకరే ।
ఆసమాప్్త మహాదేవ నరి్వఘనాయం కురు మాధవ ॥

E™èþ¢Ææÿ/§æþ„ìü×ý AÄæý$¯èþ õßýÐèþ$…™èþº$$™èþ$ ´ûçÙÐèþ*çÜÐèþ$$ Ðèþ*.°. }ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý

14 మనావేద్- 

చైత్ర శు తృతీయా, పూరిణిమా.
జ్్షఠా శు పూరిణిమా.
ఆష్ఢ శు దశమీ, పూరిణిమా.
శ్రావణ కృ అషటిమీ,
భాద్ర శు తృతీయా. 
ఆశీ్వన శు నవమీ. 
కారి్తక శు దా్వదశీ, పూరిణిమా. 
పౌష శు ఏకాదశీ. 
మాఘ శు సప్తమీ. 
ఫాలుగాన శు పూరిణిమా. అమావాస్
4 యుగాద్ ః 

వైశాఖ శుక్ల తృతీయా. (త్రేతా)
భాద్రపద కృ త్రయోదశీ. (కలి)
కారి్తక శుక్ల్ల నవమీ. (కృత)
మాఘ పౌరిణిమా. (దా్వపర)
12 సంక్రమణము- సంజా్ఞ

మేష ,తల్ విషువ. 
కర్క, మకర అయన. 
వృషభ,సియంహ, 
వృశిచాక, కుయంభ  విషుణిపద. 
మిథున, కన్్,
ధన, మీన షడశీత్.
షణణువతి(96)శారీ దధిములు- 
14 మన్్వది, 4 యుగాది, 
12 సయంక్రమణము, 
12 అమావాస్్, 12 వైధృత్, 
12 వ్తీపాత, 
15 భాద్రపద- మారగాశీర్ష- పౌష- 
మాఘ- ఫాలుగానమాసముల కృషణి సప్తమీ- 
అషటిమీ-నవమీ
15 మహాలయములు.

24
పరితిపత్ 14:05

పూరావేషఢా 01:20
 06:53

వృద్ధి  , బవ
శ్రా .తి.

 06:00 1,2

25 ద్వేతీయా 11:45

ఉతతిరాషఢా 23:37
 06:53 ధురు వ వ్యాఘాత , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:00 3

26
తృతీయా 09:24

శరీవణా 21:57
 06:54

హర్షణ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:00 4

27
చతుర్్థ 
పంచమీ

07:05 
04:53

ధనషఠీ 20:22
 06:54

వజ్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:01 5

28
షష్ఠీ 02:45

శతభిష 18:57
 06:55

సిద్ధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:03 6

29
సపతిమీ 01:03

పూ.భాద్రపద్ 17:47
 06:55

వయాతీపాత , గరజ
శ్రా .తి.

 06:03 7

30
అష్టమీ 23:37

ఉ.భాద్రపద్ 16:55
 06:55

వర్యాన్ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:04 8

31
నవమీ 22:41

ర్వతీ 16:28
 06:56

పర్ఘ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:04 9

1
దశమీ 22:07

అశ్వేనీ 16:24
 06:56

శ్వ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:04 10

2
ఏకాదశ్ 22:09

భరణీ 16:52
 06:56

సిదధి , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:04 0

3
ద్వేదశ్ 22:37

కృతితికా 17:47
 06:57

స్ధయా , బవ
శ్రా .తి.

 06:05 11,12

4
త్రయోదశ్ 23:39

రోహిణీ 19:14
 06:57

శుభ , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:07 13

5
చతురద్శ్ 01:05

మృగశ్రా 21:04
 06:57

శుకలే , గరజ
శ్రా .తి.

 06:07 14

6
పౌర్ణుమా 03:00

ఆరాద్ రా 23:22
 06:58

బ్రహమా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:08 15

7
పరితిపత్ 05:05

పునరవేసు 01:52
 06:58

ఐంద్ర , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:08 1

8
ద్వేతీయా 06:58

పుషయా 04:32
 06:58

వైధృతి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:08 2

9
ద్వేతీయా 07:20

ఆశ్లేష 06:58
 06:58

విష్ంభ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:09 3

10
తృతీయా 09:28

ఆశ్లేష 07:06
 06:59

ప్రితి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:09 4

11
చతుర్్థ 11:19

మఘా 09:27
 06:59 ఆయుషమాన్ , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 06:11 5

12
పంచమీ 12:48

పూ.ఫాలుగు ణీ 11:25
 06:59

సౌభాగయా , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:11 6

13
షష్ఠీ 13:50

ఉ.ఫాలుగు ణీ 12:59
 06:59

శోభన , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:12 7

14
సపతిమీ 14:19

హస్తి 14:02
 06:59

అతిగండ , బవ
శ్రా .తి.

 06:13 8

15
అష్టమీ 14:19

చిత్్ర 14:37
 06:59 సుకరామా ధృతి , 

కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:13 9

16
నవమీ 13:48

స్వేతీ 14:41
 07:00

శూల , గరజ
శ్రా .తి.

 06:14 10

17
దశమీ 12:50

విశాఖా 14:20
 07:00

గండ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:15 0

18
ఏకాదశ్ 11:26

అనురాధ్ 13:32
 07:00

వృద్ధి  , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:15 0

19
ద్వేదశ్ 09:43

జ్యాషఠీ 12:27
 07:00

ధురు వ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:16 11,12,13

20
త్రయోదశ్ 
చతురద్శ్

07:43 
05:30

మూలం 11:06
 07:00

వ్యాఘాత , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:16 14

21
అమావ్స్యా 03:13

పూరావేషఢా 09:34
 07:00 హర్షణ , 

చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 06:17 30



విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

25

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

॥శ్రీదిగి్వజయరామో విజయతే ॥

జనవర్/ ఫిబ్రవర్ 2023 శ్రీ చందరా మౌళీశవిర  
ఉడుపి 

శ్రీ మన్ మధ్విచార్్యలు 
ప్జక

22 శుభము
23 అశుభము
24 మధ్యమము
25 అశుభము
26 ఉత్త మము
27 శుభము
28 అశుభము
29 మధ్యమము
30 అశుభము
31 ఉత్త మము
1 అశుభము
2 అశుభము
3 శుభము
4 శుభము
5 అశుభము

6 15:04 నం 
మధ్యమము

7 మధ్యమము

8 అశుభము

9 ఉత్త మము

10 శుభము

11 శుభము

12 ప్రా : 9:45 
ప.శుభము

13 అశుభము

14 శుభము

15 అశుభము

16 మధ్యమము

17 అశుభము

18 అశుభము

19 అశుభము

20 అశుభము

22 ఇష్టి, విషుణిపయంచకము లేదు. 
23 చయంద్రదర్శనము. 
26  వసయంతపయంచమీ.

28
భోగి, వైవస్వతమన్్వది. రథసప్తమీ, జలె్లడ 
ఆకులతో స్నానము, కూష్్మయండదానముతో 
మహాఫలము.

29 భీషమాష్టమీ, భీష్మతర్పణము.

30 శ్రీమనమాధవేనవమీ, శ్రీమదానయందతీరు్థల 
బదరికాశ్రమప్రవేశము.

01 సర్వేషం ఏకాదశ్ (జయా), శ్రీసతయాజా్ఞ నతీర్థ 
పు. (రాజమహయంద్రి).

02 భీమదా్వదశీ, ప్రదోషము, 
03 వా్నకల్్పది. శియంశుమార జయయంత్.

05
మాఘస్నాన సమాప్తి, వా్సపూజా, 
దా్వపరయుగాది, విషుణు పంచకము, 
భారతహుణ్ణిమె, కులధర్మము, అన్్వధానము, 
పుష్్ర్కయోగము.

06 ఇష్టి.
11 యలగూరక్షేత్రమయందు ప్రాణదేవకారి్తకోత్సవము.
12 పూరే్వదు్శ్రాదధిము.

13
అషటికాశ్రాదధిము, సీతాజయయంతీ, 
విషుణిపదపర్వపుణ్కాలము మధా్హనా 01:12.
పర్యంత .

14 అన్వషటికాశ్రాదధిము. 
16 సర్వేషం ఏకాదశ్ (విజయా).

17 హరివాసరము ఉదయానకి ముయందు 04:47 
వరకు. 

18 శ్రీవిషుణితీర్థ పు. (మాదనూర), మహాశివరాత్రి, 
ప్రదోష.

19 అన్్వధానము, విషుణు పంచకము,

20 దర్శ. విషుణు పంచకము, శివరాత్రి/సోమవతీ 
అమావాస్్, ఇష్టి. 

నెల వరకు మాఘస్నానమున చేసినవారు 
చేయవలసిన దానములు

దయంపత్ భోజనము చేయియంచి వారికి గయంగళ్, 
కృష్ణిజనము, వస్త్రములు, శయా్, పాదరక్షలు, 
భూషణములు, నవు్వల నూనె, ధాత్రీఫలయం వీటిన 
దానయం చేయవలెన. 

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

22
పరితిపత్ 00:49

ఉతతిరాషఢా 
శరీవణా

07:55 
06:15

 07:00
వజ్ర , కంసుతి ఘనా శ్రా .తి.

 06:17 1

23
ద్వేతీయా 22:29

ధనషఠీ 04:35
 07:00 సిద్ధి వయాతీపాత , 

బాలవ
శ్రా .తి.

 06:18 2

24 తృతీయా 20:16

శతభిష 03:04
 07:00

వర్యాన్ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:19 3

25
చతుర్్థ 18:18

పూ.భాద్రపద్ 01:51
 07:00

పర్ఘ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:19 4

26
పంచమీ 16:33

ఉ.భాద్రపద్ 00:51
 06:59

శ్వ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:20 5

27
షష్ఠీ 15:14

ర్వతీ 00:19
 06:59

సిదధి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:20 6,,7

28
సపతిమీ 14:16

అశ్వేనీ 00:08
 06:59

స్ధయా , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:21 8

29 అష్టమీ 13:48

భరణీ 00:30
 06:59

శుభ , బవ
శ్రా .తి.

 06:21 9

30
నవమీ 13:48

కృతితికా 01:15
 06:59

శుకలే , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:22 10

31
దశమీ 14:21

రోహిణీ 02:37
 06:59

బ్రహమా , గరజ
శ్రా .తి.

 06:22 0

1
ఏకాదశ్ 15:20

మృగశ్రా 04:20
 06:58

ఐంద్ర , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:23 0

2
ద్వేదశ్ 16:51

ఆరాద్ రా 06:34
 06:58

వైధృతి , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:23 11,12

3
త్రయోదశ్ 18:42

పునరవేసు 06:58
 06:58

విష్ంభ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:24 13

4
చతురద్శ్ 20:49

పునరవేసు 09:09
 06:58

ప్రితి , గరజ
శ్రా .తి.

 06:24 14

5
పౌర్ణుమా 23:00

పుషయా 11:45
 06:57 ఆయుషమాన్ , 

భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:25 15

6
పరితిపత్ 01:07

ఆశ్లేష 14:21
 06:57

సౌభాగయా , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:25 1

7
ద్వేతీయా 03:01

మఘా 16:47
 06:57

శోభన , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:26 2

8
తృతీయా 04:27

పూ.ఫాలుగు ణీ 18:51
 06:56

అతిగండ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:26 3

9
చతుర్్థ 05:30

ఉ.ఫాలుగు ణీ 20:34
 06:56

సుకరామా , బవ
శ్రా .తి.

 06:27 4

10
పంచమీ 05:54

హస్తి 21:43
 06:56

ధృతి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:27 5

11
షష్ఠీ 05:53

చిత్్ర 22:25
 06:55

శూల , గరజ
శ్రా .తి.

 06:28 6

12
సపతిమీ 05:13

స్వేతీ 22:33
 06:55

గండ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:28 7

13
అష్టమీ 04:12

విశాఖా 22:18
 06:54

వృద్ధి  , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:28 8

14
నవమీ 02:39

అనురాధ్ 21:34
 06:54 ధురు వ వ్యాఘాత , 

తైతిల
శ్రా .తి.

 06:29 9

15
దశమీ 00:53

జ్యాషఠీ 20:32
 06:53

హర్షణ , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:29 10

16
ఏకాదశ్ 22:47

మూలం 19:12
 06:53

వజ్ర , బవ
శ్రా .తి.

 06:30 0

17
ద్వేదశ్ 20:32

పూరావేషఢా 17:41
 06:52

సిద్ధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:30 11,12

18
త్రయోదశ్ 18:11

ఉతతిరాషఢా 16:03
 06:52

వయాతీపాత , గరజ
శ్రా .తి.

 06:30 13

19
చతురద్శ్ 15:47

శరీవణా 14:22
 06:51

వర్యాన్ , శకున
శ్రా .తి.

 06:31 14,30

20
అమావ్స్యా 13:28

ధనషఠీ 12:45
 06:51

పర్ఘ , నాగవ్న్
శ్రా .తి.

 06:31 1

రథసపతిమీ కూషమాండద్నము 

ఈరోజు కూష్్మయండదానము 
చేయడయంవలన గర్భదోషము 
తొలగి సయంతానము 
ప్రాప్తమవుతయంది. 
తెల్లగుమ్మడికాయన నేత్తో 
లేపనము చేసి దానపైన 
దక్షిణనయంచి, 

కూష్్మయండయం త్లగవా్ఢ్యం 
బ్రహ్మణా నరి్మతయం పురా 
యస్్మదస్ ప్రదానేన 
సయంతత్ర్వరధితాయం మమ ॥ 

అనే మయంత్రమున పఠయంచి 
బ్రాహ్మణునకి సమరి్పయంచవలెన.

హయగీ్రవసంపద్ స్తి త్రము
హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ యో వదేత్ ।
తస్ నస్సరతే వాణీ 
జహునాకన్్ప్రవాహవత్ ॥

హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ వాదినయం ।
నరయం ముయంచయంత్ పాపాన 
దరిద్రమివ యోష్తః ॥ 

హయగ్రీవ హయగ్రీవ 
హయగ్రీవేత్ యో ధ్వనః ।
విశోభతే చ వైకుయంఠ- 
కవటోదా్ఘటనక్షమః ॥



॥శ్రీదిగ్విజయరామో విజయతే ॥

విశేషదినములు శుభాశుభదినములు

26

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

ÝùÐèþ$
రాహుకాల 07:30–09:00

గుళికకాల 01:30–03:00

యమఘంట 10:30–12:00

Ðèþ$…Væü
రాహుకాల 03:00–04:30

గుళికకాల 12:00–01:30

యమఘంట 09:00–10:30

ÆæÿÑ
రాహుకాల 04:30–06:00

గుళికకాల 03:00–04:30

యమఘంట 12:00–01:30

ఫిబ్రవర్ /మార్్చ 2023 శ్రీసత్భోదతీరు్థలు 
సవణ్రు

శ్రీ  వా్యసరాజతీర్్థ లు 
నవవృందావన

21 పయోవ్రతారయంభము, చయంద్రదర్శనము.
25 శ్రీసతయావ్రతతీర్థ పు.(స్యంగలీ).
03 సర్వేషం ఏకాదశ్ (ఆమలకీ).
04 ప్రదోషము, 
05 పయోవ్రతసమాప్్త, పయోవ్రతపారణము.
06 కామదహనము, హోళ్హుణ్ణిమె.

07 అన్్వధానము, బ్రహ్మస్వరిణి, విషుణు పంచకము, 
కరిదినము.

08
శ్రీసతయాబోధతీర్థ పు. (సవణ్ర), 
ధూలివయందనము, అభ్యంగము, వసయంతోత్సవము, 
ఆమ్రకుస్మప్రాశనము, ఇష్టి.

10 శ్రీవ్ద్రాజతీర్థ పు.(సోదె), కల్్పది.
11 శ్రీవ్యాసరాజతీర్థ పు. (నవవృయందావనము).
12 రయంగపయంచమీ,

14 పూరే్వదు్ శ్రాదధిము.
15 అషటికాశ్రాదధిము. 

16 అన్వషటికాశ్రాదధిము. షడశీత్పర్వపుణ్కాల 12:32 
వరకు. 

18 సర్వేషం ఏకాదశ్ (పాపమోచనీ), 
విషుణు పంచకము. 

19 ప్రదోషము.
20 మాసశివరాత్రి.

21
దర్శ, అన్్వధానము. రుద్రస్వరిణిమన్్వది, 
విషుణిపయంచకము, శ్రీసతయాసంతుష్టతీర్థ పు. 
(మైసూరు), యుగాదిఅమావాస్్.

21 అశుభము

22 ఉత్త మము

23
14:35 
ప.శుభము

24 శుభము

25 మధ్యమము

26 అశుభము

27
16:17 నం 
ఉత్త మము

28 శుభము

1
9:54 
ప.శుభము

2
12:45 నం 
శుభము

3
9:13 నం 
శుభము

4 శుభము

5 అశుభము

6 అశుభము

7 అశుభము

8 ఉత్త మము

9 శుభము

10
9:15 
ప.శుభము

11 శుభము

12 అశుభము

13
8:21 నం 
శుభము

14 అశుభము

15 మధ్యమము

16 అశుభము

17
14:05 నం 
ఉత్త మము

18 శుభము

19 అశుభము

20 అశుభము

21 అశుభము

ఆమ్రకుసుమపారి శన మంత్ర

చూతమగ్ర్యం వసయంతస్ మాకయందయం కుస్మయం తవ ।
సచయందనయం ప్బామ్ద్ సర్వకామార్థసిదధియే॥
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సంపత్సరములు

21 పరితిపత్ 11:15

శతభిష 11:14
 06:50

శ్వ సిదధి , బవ
శ్రా .తి.

 06:31 2

22
ద్వేతీయా 09:17

పూ.భాద్రపద్ 09:57
 06:50

స్ధయా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:32 3

23
తృతీయా 
చతుర్్థ

07:33 
06:11

ఉ.భాద్రపద్ 08:56
 06:49

శుభ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:32 4

24
పంచమీ 04:59

ర్వతీ 08:17
 06:49

శుకలే , బవ
శ్రా .తి.

 06:32 5

25
షష్ఠీ 04:34

అశ్వేనీ 08:01
 06:48

బ్రహమా , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:33 6

26 సపతిమీ 04:31

భరణీ 08:13
 06:47

ఐంద్ర , గరజ
శ్రా .తి.

 06:33 7

27
అష్టమీ 05:08

కృతితికా 08:55
 06:47

వైధృతి , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:33 8

28
నవమీ 06:06

రోహిణీ 10:06
 06:46

విష్ంభ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:33 9

1
దశమీ 06:45

మృగశ్రా 11:46
 06:45

ప్రితి , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:34 10

2
దశమీ 07:51

ఆరాద్ రా 13:51
 06:45 ఆయుషమాన్ , 

గరజ
శ్రా .తి.

 06:34 0

3
ఏకాదశ్ 09:41

పునరవేసు 16:16
 06:44

సౌభాగయా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:34 0

4
ద్వేదశ్ 11:45

పుషయా 18:51
 06:43

శోభన , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:35 11,12,13

5
త్రయోదశ్ 13:54

ఆశ్లేష 21:29
 06:43

అతిగండ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:35 0

6
చతురద్శ్ 15:57

మఘా 23:59
 06:42

సుకరామా , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:35 14

7
పౌర్ణుమా 17:42

పూ.ఫాలుగు ణీ 02:10
 06:41

ధృతి , బవ
శ్రా .తి.

 06:35 15

8
పరితిపత్ 19:07

ఉ.ఫాలుగు ణీ 04:01
 06:41

శూల , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:35 1

9
ద్వేతీయా 19:59

హస్తి 05:17
 06:40

గండ , తైతిల
శ్రా .తి.

 06:36 2

10
తృతీయా 20:24

చిత్్ర 06:09
 06:39

వృద్ధి  , వణిక్
శ్రా .తి.

 06:36 3

11
చతుర్్థ 20:13

స్వేతీ 06:21
 06:38

ధురు వ , బవ
శ్రా .తి.

 06:36 4

12
పంచమీ 19:37

విశాఖా 06:14
 06:38

వ్యాఘాత , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:36 5

13
షష్ఠీ 18:28

అనురాధ్ 05:31
 06:37

హర్షణ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:37 6

14
సపతిమీ 17:00

జ్యాషఠీ 04:34
 06:36

వజ్ర , బవ
శ్రా .తి.

 06:37 7

15
అష్టమీ 15:09

మూలం 03:14
 06:36

సిద్ధి , కౌలవ
శ్రా .తి.

 06:37 8,9

16
నవమీ 13:05

పూరావేషఢా 01:46
 06:35 వయాతీపాత 

వర్యాన్ , గరజ
శ్రా .తి.

 06:37 10

17
దశమీ 10:48

ఉతతిరాషఢా 00:06
 06:34

పర్ఘ , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:37 0

18
ఏకాదశ్ 
ద్వేదశ్

08:25 
06:00

శరీవణా 22:25
 06:33

శ్వ , బాలవ
శ్రా .తి.

 06:38 0

19
త్రయోదశ్ 03:36

ధనషఠీ 20:44
 06:32

సిదధి , గరజ
శ్రా .తి.

 06:38 11,12,13

20
చతురద్శ్ 01:22

శతభిష 19:12
 06:32

స్ధయా , భద్్ర
శ్రా .తి.

 06:38 14

21
అమావ్స్యా 23:22

పూ.భాద్రపద్ 17:51
 06:31

శుభ , చతుష్పత్
శ్రా .తి.

 06:38 30
19 పారి్థవ
20 వ్య
21 సర్వజత్
22 సర్వధారి
23 విరోధి
24 వికృత్
25 ఖర
26 నయందన
27 విజయ
28 జయ
29 మన్మథ
30 దురు్మఖ
31 హమలయంబి
32 విళయంబి
33 వికారి
34 శార్వరి
35 ప్లవ
36 శుభకృత్
37 శోభకృత్
38 క్రోధి
39 విశా్వవస్

40 పరాభవ
41 ప్లవ
42 కీలక
43 సమ్
44 స్ధారణ
45 ఖరకృత్
46 పరీధావి
47 ప్రమాదీ
48 ఆనయంద
49 రాక్షస
50 నళ
51 ప్యంగళ
52 కాళయుకి్త
53 సిదాధిరి్థ
54 రౌద్రి
55 దుర్మత్
56 దుయందుభి
57 రుధి రోదాగారీ
58 రకా్తక్షి
59 క్రోధన
60 క్షయ

1 ప్రభవ
2 విభవ
3 శుక్ల
4 ప్రమోద
5 ప్రజోత్పత్్త
6 ఆయంగీరస
7 శ్రీముఖ
8 భావ
9 యువ

10 ధాతృ
11 ఈశ్వర
12 బహుధాన్
13 ప్రమాథి
14 విక్రమ
15 వృష
16 చిత్రభాన
17 స్వభాన
18 తారణ




