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ఆ- ./0ధన3 కృ67| 

గ9:ం67 గణప=గ3 ...... ! మ?గ9*పతA నమః  

BCDE సరస7= ...... ! మ?సరస7HIనమః  

JKLహN JKO7PQR..... ! JKSIనమః  

అప)Uః ప)VW స07వYZంగ[\: యఃసN^_ `ండ&#b3 

సc?IభIంతరefgః  

ఆచమI: 

ఓం jశWయ Y7?ః, ఓం :0య9య Y7?ః, ఓం lధWయ Y7?ః 

m)ంnయ నమః, )షQp నమః, మqrద:య నమః, t)ulయ నమః, 

Wమ:య నమః, !ధ0య నమః, హృvj"య నమః, పదN:wయ నమః, 

nxద0య నమః, సంకరy9య నమః, WzDWయ నమః, B{Il|య నమః, 

అ}Kn~య నమః, `K�త�lయ నమః, అ�b(య నమః, :ర�ం?య నమః, 

అ�I6య నమః, ఉ�ం�య నమః, హరA నమః, ! కృ�Qయ నమః, !కృషQ 

పరLహN� నమః  

�[��టన : 

ఉ=�ష�ం� �త\"�: ఏH �� wర#: ఏ6�మ)��నLహNకరN సlర� 

మం�}| చ{�� అbత� తల� �ంg ��క pz�W�.  

�9�మం:  
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ఓం �ః, ఓం  వః, ఓ¡ zవః, ఓం మ?ః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓ¡ సతIం, ఓం 

తత£)�ర7^ణIం భ�¤DవసI ¥మ¦ *§§నః B¨ద�_|, |ఓl 

©ªI«ర¬మృతం LహN�Kవz£వ�3  

మమ ఉ/త� సమసZ {Oతbయ n70 ! పర®శ7ర ¯తIరZ3  e�  °భ± 

²³^� ! మ? )�Q0´µయ, Bవర�lనసI, అదI LహNణః, ¶7«య ప0^·, 

¸7తవ0హక¹º, »వస7తమన7న�^, క�¼½, Bధమ/D, జం¾.7�, భరతవ^y, 

భరతఖంÀ , ®�R దÁణ ¶Â½ ! ÃలసI ఈ"నI ¶¸, కృ�Q mnవ& `ణI న. 

�Å «^, గంÂ #pÆI మధI BDÇ, (మమ స7గృÈ) ! #మÉ స®త ఏకÊశ7ర 

Y7� Dవ6 స}|Ë±, అ�NÌ వర�lన WIవహOక �Í~ l±న BభW¶ షÎ� 

సంవత£ర మËI9ం .... ...సంవత£^ , ఉత�0య�/దÁ:య± _____ KÏ , 

_____ l¸, eకÐ / కృషQ పÑ, ____  eభ =Ò , Wసరః Wసరz� ____Wస^  

____ eభ నbÓ, .....eభ §½, ....eభ కర�, ఏవంJణ)Ôషణ )Õ"��3 eభ 

=Ò..... అసI Dవ DవశI, }K¤ణ, }రంజన, }O7కలº, }0మయ, }0ఖIత  

పÖ�ఋÔయ Bవ0}7త, పరమÕవ mVదవశI , ! "#ంబ& Dవ6 అ�Øహ6 

¯తIర·ం.......!lÌ !మతః____ mVదవసI,  ___:మ�యసI ధరNప«| స®తసI  

సÙÚంబసI సపOWరస®తసI,   సర7 భ#�:3 సః ÙÚంc93 ........  Ñమ, 

ÛÜZరI, )జయ, అభయ, ఆ¼0�గI ఐశ70IÞవృదIర·3 , ద0Nర· #మxb 

చ�O7ధ ఫల `K�ర· �దIరZ3,  ! "#ంబ& Dవ6 ¯తIర·3 àడస:మ 

'(ం కOÔI… 

కâ"0ధన 
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కలశసI ²ã )PQః కంä Kåః సlæతః     

ç¹ తU�è[ LహN మ�I lతృగ9ః �è6ః| 

Ùé� Yగ0స£^7  సప�.7/ వzంధ0| 

ఋ½7êథయì^7ద Y£మpê హIథర7ణః|| 

అంíశ� స¦6స£^7 కల"ంî సlæ6ః| 

గం½చ య²± కృÔQ mnవO సరస7=| 

నరND ��· #pO జ¹�NÌ స}|*ం ÙK|| 

! "#ంబ& �తః సN0� °�Uం 

 

�  l�   మqïటభBమð± � l¦�ñN�± 

�  òÊb:చండ²ండమð± � రక�ó(Á±  

శô�ః  eంభ}eంభ దరºద�± � �ద·లU పరః 

శ చంö నవ÷øçO�స¦త lం/� )Ç7శ7&   

 

�తః శN0� తవ శంకO వకùపదNం #ం6లకం మqర మంద ?సం Bసన|ం 

#úNర దరº మృగ :Þ లసలÐâటం ûకU� భయద �K )ûచ:ఢIం  

 

�తర(�  తవ శంకO హస� వృందం lýకI Èమ వల�¶ )��:ఢIం   

ఘంÿ t!ల కరWల z`స�ãత   /Vత�lంగ   ఢమ"లÐ�తం మ#జ$%ం ||2||    

 

�తర|l� తవశంకO /దపదNం పêNదW¶zమ#గణ ¸వIlనం  

మంì క7ణత&నకñ`ర0జlనం వంnKవృంద zEKధlరIహృదIం ||3||    



 5 

 

�తః z�p చ తవ శంకO ¶వI çO�ం #దంబ#నన  గ6ం కK9రY'~ం   

కâIణËమ నవ(రద (లwYం పం�సI�నల�6ం పరlO�హం)ం ||4||    

 

�త07ద� తవ శంకO ¶వI:మ "కంభ&= ల�H= షHb�«     

{^¤= {ర¤మమ?zర:Õ(= !మంగ*= కమ¹= మÈశ7&=  ||5||  

 

యః  °Ðకపంచక�దం పఠ=  BwH "కంభ&,యకరం {OÏఘ:శం  

తÛÜN దn= Õవn వనశంక&Y )nIం B(ం æయ²nరమ=ం z-O�ం ||6|| 

 

ఓం ËIAతºnNసనYZం )క�తవద:ం పదNప�య6Éం Èlwం .తవYùం 

కరక�తలసD·మపnNం వ0ం/3 | స07లం#ర¼#�ం సతతమభయnం 

భక�న0ం భW(ం !)nIం "ంతçO�ం సకలzర�6ం సర7సంపUºn)3 ||  

! "#ంబ& D�ÜIనమః ËI�� ËIనం సమరº��  

ఓం  ¦ర’ణIవ0Qం హO’2ం zవరQ’రజత3’(3 | చం�ం ¦రణN’4ం లUం 

(త’pê మ ఆవ’హ  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః ఆWహనం సమరº��  

6ం మ ఆవ’హ (త’pê లUమన’పÂ�(”3 | యYIం ¦ర’ణIం )ంDయం 

Âమశ7ం `K’�నహ3  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః ఆసనం సమరº��  

అశ7'07ం ర’థమËIం హ��:”ద-B6*’(3 | æయం’ DE²ప’హ7A !0N 

DEKµ’ష63  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః /ద§ః  /దIం సమరº�� 
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#ం ¬”�N6ం ¦ర’ణI�#0’l'~ం జ7లం’«ం తృ/�ం తరºయం’«3 | పDN 

�Z6ం పదNవ’0Qం 6�7ప’హ7A æయ3 ||  ! "#ంబ& D�ÜIనమః హస�§ః 

అర8%ం సమరº��  

చం�ం B’wYం యశY జ7లం’«ం æయం’ ûj Dవì’��²n03 | 6ం 

ప¶N(’9ం శర’ణమహం Bప’DIஉలU^N’ నశI6ం 67ం వృ’� ||   ! "#ంబ& 

D�ÜIనమః ఆచమ(యం సమరº��  

ఆ¶తIవ’^Q తప¬உ*’([ వనసº=స�వ’ వృ:உథ ;ల7ః | తసI ఫâ’} 

తపY�’దం� l�ంత’0�శ�’ c?I అ’లUః ||  ! "#ంబ& D�ÜIనమః 

Y|నం సమరº�� 

ఉ�� lం Dవసఖః -O�శ� మý’: సహ | �{"[உ�N’ 0Ô <உ�NÌ 

-O�మృ’¶·ం దn{’ ®  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః వ=¼గN3 సమరº��  

>=º’/Yమ’âం ?I�èమ’లÉం :’శ�మIహ3 | అ�’=మస’మృ¶·ం చ స07ం 

}KQ’ద ® గృ?_ || ! "#ంబ& D�ÜIనమః కం�కం సమరº��  

గంధn70ం {’0ధ0yం }తI`’��ం క&Î2”3 | ఈశ7&¡ 3’ సర7’�6:ం 

6�7ప’హ7A æయ3  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః !గంధం సమరº��  

మన’సః #మl@=ం Wచః సతIమ’úమ¦ | ప!:ం "పమనI’సI మA !ః 

B’య6ం యశః’ ||  ! "#ంబ& D�ÜIనమః ఆభరణం సమరº��  

కర~®’న B’(�6 మA సంభ’వ కర~మ | æయం’ Wసయ’ ® Ù¹ lతరం’ 

పదNl�’(3  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః `షºం సమరº��  

! "#ంబ& అ��త�ర శత:మ  ¬�Uం 
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1. ఓం ! "#ంబCÜIనమః  

2. ఓం మ?లDN%నమః   

3. ఓం మ?#EÜIనమః  

4. ఓం మ?#CÜ �%నమః  

5. ఓం మ?సరస7F ÜIనమః  

6. ఓం మ?GCÜIనమః   

7. ఓం మ?D�ÜIనమః    

8. ఓం భ#��Øహ#OHÜIనమః  

9. ఓం స7B#"తN"\HÜIనమః     

10. ఓం మ?l�Iనమః   

11. ఓం lÈశ7CÜ7నమః       

12. ఓం W/స7CÜIనమః   

13. ఓం జగద·JIనమః 

14. ఓం #ల0JIనమః    

15. ఓం tûjశ7CÜIనమః  

16. ఓం భå#EÜIనమః    

17. ఓం త0KÜIనమః    

18. ఓం /ర7F ÜIనమః   

19. ఓం tû�నIనమః   

20. ఓం �ద·లDN%నమః   

21. ఓం L�లDN%నమః   
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22. ఓం xbBnఇNÜIనమః    

23. ఓం అ"/Iనమః    

24. ఓం బO"/Iనమః   

25. ఓం స7"/Iనమః   

26. ఓం )శ7"/Iనమః   

27. ఓం పంచ�6=N#Iనమః  

28. ఓం D�ÜIనమః   

29. ఓం DవçCÜ �%నమః 

30. ఓం z^శ7CÜIనమః      

31. ఓం ! nOదIధ7ం�ం Iనమః 

32. ఓం Eâ`స�కËONÜIనమః    

33. ఓం సర7శPÜ �%నమః    

34. ఓం tశPÜ �%నమః     

35. ఓం LహN)PQÕW=N#Iనమః 

36. ఓం అ��ంగ§QNÜIనమః   

37. ఓం హంసÂ�NÜIనమః      

38. ఓం నవ{0¤Iనమః    

39. ఓం అష�RరWIనమః   

40. ఓం గంÂIనమః   

41. ఓం pHÜIనమః   

42. ఓం సర7స=ËOHÜIనమః    

43. ఓం స²åవస:Iనమః  

44. ఓం L?Nండ®ఖâIనమః     
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45. ఓం అవYZUయ}KN#�Iనమః     

46. ఓం JణUయ)వOµ6Iనమః      

47. ఓం §గËISకసనIYZIనమః          

48. ఓం §గËISక"\HÜIనమః     

49. ఓం pదUయ"\HÜIనమః    

50. ఓం pnంత( T%న"\HÜIనమః     

51. ఓం పnNవF ÜIనమః   

52. ఓం )"âDIనమః   

53. ఓం :గయU µపE=NÜIనమః   

54. ఓం rరIచంåస7"\HÜIనమః  

55. ఓం ØహనbU"\HÜIనమః  

56. ఓం p¶#Iనమః  

57. ఓం pద"\HÜIనమః  

58. ఓం ¦రణIగ0Iనమః   

59. ఓం ïవలIపదnIనమః  

60. ఓం rరIమండలసం�Z6Iనమః   

61. ఓం ¬మమండలమధIYZIనమః     

62. ఓం W¼మండలసం�Z6Iనమః    

63. ఓం వ¦|మండలమధIYZIనమః   

64. ఓం శô�మండలసం�Z6Iనమః   

65. ఓం gt#Iనమః  

66. ఓం చulర¤BnఇNÜIనమః   

67. ఓం సర7�n·ంతlర¤YZIనమః   
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68. ఓం షడ7ర¤JణవOµ6Iనమః    

69. ఓం ఏ#bరBణవ¼#�Iనమః     

70. ఓం BతIblV#Iనమః     

71. ఓం {0¤Iనమః     

72. ఓం కâ)nIIనమః     

73. ఓం gU¸:Iనమః     

74. ఓం gరంతâIనమః   

75. ఓం శబ~L?N=N#Iనమః     

76. ఓం అనం6Iనమః    

77. ఓం WXÜN%నమః    

78. ఓం LహNస:త:Iనమః   

79. ఓం gం6మHÜIనమః   

80. ఓం ఉ�D�ÜIనమః 

81. ఓం )nIçO�సరస7F ÜIనమః        

82. ఓం JûకIx¦NÜIనమః      

83. ఓం )nInIనమః      

84. ఓం సర7nIనమః     

85. ఓం  సర7రb#Iనమః      

86. ఓం LహNYZ\త"/Iనమః      

87. ఓం  ïవలI($నmచ0Iనమః       

88. ఓం కK9#OHÜIనమః   

89. ఓం WKHÜIనమః         

90. ఓం ËtIనమః     
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91. ఓం మqïటభమO·NÜIనమః  

92. ఓం అgంతIలYణIనమః    

93. ఓం mJIనమః   

94. ఓం సnవ#�గZ�NÜIనమః     

95. ఓం  పర®శ7CÜIనమః    

96. ఓం మ?రWIనమః    

97. ఓం  మ?"ంF ÜIనమః   

98. ఓం  �ద·లDN%నమః     

99. ఓం  సêI(తWమDవ అ[ర త�ºKÔ"న"\HÜIనమః           

100. ఓం  న½శత:Iనమః   

101. ఓం  zమంగKÜIనమః   

102. ఓం  §QNÜIనమః    

103. ఓం  §గnANÜIనమః    

104. ఓం  సర7DW¶వం¶6Iనమః    

105. ఓం  )PQx¦NÜIనమః    

106. ఓం  Õవx¦NÜIనమః   

107. ఓం  అgంతIలb9Iనమః   

108. ఓం ! బనశంకCÜIనమః    

 

! "#ంబ& D�ÜIనమః ::)ధ పOమళ పU, `షº, ÙంÙమ '(ం 

సమరº�� 
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ఆపః’ సృజం�’ �|Â~} g-Ðత వ’స ® గృÈ | } చ’ DEం lతరం æయం’ Wసయ’ 

® Ù¹  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః òపl]ప��  

ఆ'~ం `ష&O’2ం `Î�ం zవ0Q3 È’మl�(3 | r0Iం ¦రణN’4ం లUం 

(త’pê మ ఆవ’హ || ! "#ంబ& D�ÜIనమః .పం దరf��  

òప./నంతరం  eద· ఆచమ(యం సమరº��  

SpదIం .....  ఓం �Kవz£వః ...... అమృతమz�    అమృ[పస�రణ�=.......  

ఆ'~ం యః కO’2ం యÎ�ం \ంగâ3 ప’దNl�(3 | చం�ం ¦రణN’4ం లUం 

(త’pê మ ఆవ’హ || ! "#ంబ& D�ÜIనమః SpదIం సమరº�� 

ఓం �9యY7?   .....మ�I మ�I..... హ¬� ,,,/ê...eద· ఆచమ(యం  

సమరº�� .....  

6ం మ ఆవ’హ (త’pê లÉమన’పÂ�(”3 | యYIం ¦ర’ణIం B�’తం 

Â^’ n¬Iஉ"7”Ì, )ంDయం `K’�నహ3 || ! "#ంబ& D�ÜIనమః 

6ం¾లం సమరº�� 

యః eg Bయ[ �67 ìO� nజI మన7హం |  !య: పంచ దశర�ంచ 

!#మ:  సతతం జ�_ ||    

స0జఞ � )0జఞ �  Þ!0Iచ# గృÈ   లU 0` సI� ²ãత� lసగ3 

సృ(మ�  సంతత !రz� సమస� సనNంగZ} భవం� }తI !రz� }6I మంగZ} 

భవం�   || ! "#ంబ& D�ÜIనమః క"ºర (0జనం సమరº�� 
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ఆనందః కర~'మaÜ �వ gÅ bత ఇ= )c6ః | ఋషయ �̧ Uయః `� స7యం ! ^వ 

Dవ6|| 

పదNన± పదNఊK పnNÉ పదNసంభp|  త7ంlం భజస7 పnNÉ Aన eఖIం 

âwమIహం  || ! "#ంబ& D�ÜIనమః zవరQ ¶వIమంU`షºం  సమరº�� 

/©హం /పకరN9ం ......... || ! "#ంబ& D�ÜIనమః ఆతNB¶Áణ నమY&0Ì  

సమరº�� 

అప0ధ blపణ ¬�Uం 

అప0ధ సహfý, LయంHఅహO|శం మ� | n¬య�= lం మ67, bమస7 

పర®శ7ర || 

 

ఊరY ÕరY దృ��% మనY వచY తg| పË%3 క0wI3 క0QwI3 

Bణx��ంగ B²చIH 

ఛUం సమరº��... ......  ...�మరం Eచ�� .....నృతIం  దరf�� ..../తం 

iవ�� .....ఆంêj#l�హ��   అ"7:�హ��......   

గజ:�హ�� ........ సమస� 0ªప�0, శ÷�%ప�ర, భ÷�%ప�ర , 

మంVప�ర, D^ప�ర , స�7ప�ర '(ం సమరº��  

యYIసNృ6Iచ........ అ:� ËIన ఆW?న¶ �k°ప�ర '(� భగWÌ 

స07తNకః z¯[ zBస#| వరê భవ�. 
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"#ంబ& D) కË మహతIం 

"#ంబ& D) lక& కథ� D) మ?తN%ం - D) wగవత `0ణం మO¼ çO�  

రహసIం (చంm /ఠం  lక& అ�బంధం) û )వOంచబmం¶. "#ంబ& అంn  

వృbసంపద ¹n ç�కల� BY¶ంచడం n70 ఈ Bపం�న|ం6  ©Îంo¶ 

అ} అర·ం. ఆp� "వనశంకO" ¹n "అడ) Dవత" అ} @q \�Y�K. ఆpÙ 

వంద కrs ఉన|ం{న, ఆp అ}|ø( tz�ం¶ #బø� "శ6Á" అ}, అ}| క��ల� 

uలQంg భÙ�ల� రÁz�న|ం{న "{0¤" అ},  ©Îంo, B"ంతపOo J9�న| 

#రణంÂ "ఉl" అ(, ఆp స7యం B#శం oత "G&" అ} /`ల పటÐ  ఆp 

BదOfంo భయంకరvనన "పం oత "చంö"  అ}, అ}| క��ల� :శనం o¸ 

స7wవం oత "#ల# " అ}, మO¼ పర7త 0జ `tక Â "/ర7=" అ( 

వIవహOంచబ{�న|¶. 

{0¤మzKw  అ± xపº 0bzw కyనvన తపz£ oYw మO¼ :�J 

pnల� ఎ��Ù©�w. అంH#Ùంq, D�ళÐÙ సమOºంgన  యఙµ 

�J{ల| p¸ హ)z£ల}| ఆయనÙ oర6A అ}  LహN �ంm 

{0¤మzKనÙ ఒక వరం లÞంgం¶, తn70 Bజలo జKప బÀ యఙµ  కృ��ల 

lక& ఫâ� అత}j ఎÙ&వ శô� లÞం�q}ô êహదపq~A.  అ*గ�ంచ¹} 

అ?}| {0¤మzKw �ంnw.   

{0¤lzKw  పOÎZ= అంతకంత@ ��� 9O ©[ం¶.  {0¤మzOm 

nK9ల  ఫ�తంÂ lనవ �త:I}| �కø ఆవ¦ంgం¶ మO¼ �}| వందల 

సంవత£0లû ఎ`º� 0} కK� ��} 6ô అ}| ��ల� :శనం o�ం¶. 

ఋP�  ¦lల�లû} JహలÙ  /O©A {ర¤మN త�Ð} ËI}ం�K, 



 15 

అంత అమNWK WO ²ం{ అతIంత దయ[ Eక&¹న}| కళs[ అనంతvన 

వృb/"క సంపద[ YY6&Oం�K. lన�ల {�Z= t� ఆp హృదయం 

క¶�ం¶, ఆ� ~త[  ఆp కళs �ంg క(|r Ð ËరÂ u�N¶ �ì� వOyం�A, అ) 

ఒక న¶Â ఏరºmం¶, ఆ న. జâలవలÐ  కK� నÕంg ���  మ�s సమృ*�Â  

పంట� పంm, ప�s  #య� #యడం వలన  అ}| �వ0z� =OQ జవస67}| 

�ంnA.  

{0¤మzKm �ంm pnల� =OQ �ంnల} ఆp ÷సం ఋP� o�న 

అభIరZనÙ B=సºందనÂ, D) దశ మ?)దI�Â మO¼ 64,000 ఇతర Dవ6 

"/�J ఆ)ర)ంg {0¤మzKm[ ¼ద·ం జO\ం¶. gవOô, మ? 

శô�వం�0�న {0¤ D) {ర¤lzKm} ఓmంg, తన t!లం [ చం��ం¶. 

అమNWO అ/రvన దయ, lనవ ©షణÙ o�న అ{6ల� Gర)ంచÿ}ô 

అమNWO} రకర#ల పంwÐ మO¼ @రÂయల[ “"#ంబ&” అమNWO Â 

��వబw�ం¶. అ*గ�ంచ¹} �కø} అ*గ�ంgనం{న ఆp {0¤ D) Â 

w�z�ం¶. "#ంబ& D)± అర9I}ô Dవత "ఆర9I}" Â ఋ¡ pదంû 

Bశం�ంచబmన¶ . "#ంబ& D)} (�రంJ శ&ర²u, అనంతvన కళs[ 

మO¼ )�Ð cణం ధOంgన "పం| ËIనం oయబw�ం¶. 

 

ఆp �క&లû మO¼ ²ఖIంÂ అడ)û సºష�ంÂ క}\z�ం¶. "#ంబ& D) 

అ}| BD"లû Bజల� రÁz�ం¶, అ}| ర#ల Blnల� }WOz�ం¶, అం{వలÐ 

Bజ� ²ఖIంÂ 0t మO¼ అడ�ల n70 zరÁతంÂ B�ýంoట`ºw  

ఆp� �OZY�K. "#ంబ&D)}  అందvన (�రంJ శ&రం మO¼ (లం 
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కమâల వంø కrs క�Q ఉన| స7"పం| ËIనం oY�K. ఆp ËIనం ఆక�, 

nహం, (÷Oక) మO¼ మరణ భ�}| uలQz�ం¶. ఆp "/}| ËI}ంచడం 

oత  {ః��, ఇబ�ం{� u�Q©6A. ఆp తన భÙ�లÙ "శ7తvన ©షణ 

మO¼ అమర67}| ఇz�ం¶.  

 

wరతDశం అంతÿ "#ంబ&  D) (¹n వనశంకO Â దÁ9న \�Y�K) ÷సం 

అ±క BËన DWల�� ఉ:|A. �}| BËన DWల�ల (;6  

 

1) l "#ంబ& ఆలయం - jnR �ండ�, ఉత�0ఖం�  

{0¤lzKm} ఓmంచq}ô D) తపz£  o�న BDశంÂ ఈ ఆలయం 

పOగýంచబw�ం¶. ఇ¶ ఒక BHIక ÑUంÂ పOగýంచబw�ం¶ మO¼ 

బO" "#ంబ& అమNWOô  అంôతం oయబmన `0తన ఆలయం ఇ¶. 

 

2) "#ంబ& శô� .ఠం - ఉత�ర BD� 

ఈ ఆల�}| 51 శô� .�ల | ఒకøÂ పOగýY�K. ఈ ఆలయం స= తల �ంm 

¹gనÚÐ �î6K. ఆ¶శంక0�KI� ఇక&డ తపz£  oYK , ఇక&డ అమNWK  

మ¦�zKm} చం/ర} న²N6K. 
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3) బనశంకO ఆలయం - cn�, క0Qటక 

`09ల B#రం, అగz�%w #ú} )mg �ళsవల� వg�న`ºw, అత� ఇబ�ం¶ 

పq~w, #బø� )శ7:�w, #ú B � అత}ô ÷లహ`రంû 'జ� oయమ} 

ఆDÕం�w, అక&డ )శ7:�w మ? లU "పంû ç&�భ)ం�w. ²} ¸వ 

[ సం[Îంgన Dవత వనశంకO Â  ç&�భ)ంgన BDసం =ల#రణI వద~ 

'జ� oయమ} అత}}}^~Õz�ం¶. ఈ BDశంû "#ంబ& D)} ఆ0*ంచడం 

[, అగస�% ౠÎô #úô =OQ 0వq}ô అ�మ= లÞంgం¶ . 

4) l "#ంబ& ఆలయం - Î#R, 0జYZÌ 

ఇక&డ D)} WహNý మO¼ K�2 "పంû వIవహOY�K. çO�� /ల0A 

మO¼ ఎ� 0Aû ఎ�ø రంJ[ కపºబm ఉంÿA. �z� 'ర7ం 647 û 

}ONంgన ఈ ఆల�}| Yq�� }ర7¦z�:|K.  

5) బనశంకO ఆలయం - �ంగ�K, క0Qటక 

ఈ ఆలయం 1900 ల �రంభంû }ONంచబmం¶. ఇక&డ D)} ఆ0*ంచడం 0O 

సమయంû జKJ�ం¶, మO¼ D)ô అ}| B=@లతల� అ*గ�ంo శô� 

ఉంద} w)Y�K. 

6) l "#ంబ& ఆలయం - YంcR సరz£, 0జYZÌ 

2,500 సంవత£0ల Lతం, ఈ సరz£� Dవత ఆ �ంత BజలÙ ఇ��ర}, సరz£ 

ఒw~న �}| 0ళs Lంద ఒక gన| FలÐ} ఆలయం ఆ గÚ�� }ONంచబmంద}  

�î6K. 


