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ర�త� ప�ణ��వచనం - �ాం� హ� మ వసు� వ�ల జ����
 ప�జ� �ామ����ల�  

��ణ����న పసుప� �� �� 25 �ా� � 
పసుప� ��మ�� 25 �ా� � 
��ణ����న క�ంక�మం 25 �ా� � 
�భ�� �న� బం��  
బ�ల� ం 25 �ా� � 
చందనం �� �� 10 �ా� � 
ప��ర� �ీ�ా 25 ��� 
ఆ�� ���� 200 �ా� � 
మం� నూ�� 100 ��� 
నవ��న� �శ�మ���న�� 25 �ా� � 
�ే�� �ీ�ా �న��� 1 
��రం బం� 1 
��పం బ�� 1 కట� 
జంధ�మ� 2 
తమల�ాక� 50 
వక� 25 �ా� � 
అగరబ��  
కర��రం 10 �ా� � 
అ�����ట�� 1 
దర� గ���   ��ం�ెం 
�� ట��  �న� బం�� 1 
�ా� ��మ� �న� బం�� 1 
హ�మ ద�వ�మ� ��ం�ెం 
�ాంబ�� ణ� 10 �ా� � 
పట�కబ�ల� ం 50 �ా� � 
�న� క��   1 
ట�ష�� ��ప� 1 బం�� 
వక� �ో��� 12 

��ద�  అ��ట�క�ల� 2 
అరట�పండ�ల� 12 
�మ��ాయల� 2 
మ�హ�ర� ��బ��� 1 
ఒ��న ��ద�  ��బ��� 2 
��ణ����న ప�� �య�ం 1 ��ల� 
ప�ల దండ 10 మ�రల� 
��� ప�వ��ల�  250 �ా� � 
గ��క గ��� , త�ళ�ి, �ల�మ� 

 ��వ�క� ��నం  
��ధుమ ఊక 2 ��ల� 
బ�ల� ం 250 �ా� � 
పసుప� జ���ట��  గ�డ� 1 

��ణ�ల� 5- ర��ా�-11 
 ఇంట� నుం��  

ఇత��� కలశ ��ంబ�, ��వ� �ాల�, ��ర�గ�, ���యం, 
��డ, �ామ��� ��పం, నూ� �ీ�ా, గంట, ��ప కలశం, 
��పస�ంభమ� 2, ���ాద, ప��దల� 3, పంచ�ాత�, 
ఉద�రణ�, �న� �����ల� 3, �ెక� �ీటల� 2, �ీట �ద�� 
వస� �ం (�ెల�ప�), �ాత ��నప��క, �ేత�ల� త�డవ����� 
�ాత గ�డ�, క�ె�ర, ��బ����ాయ పగల��ట�� క�� , 
మ����క�ల� గ��ె� ,  ���ాక�ల� గ��ె� , ప���ంల� మట��, 
��మ ��రవ ��ంబ�ల��� వసు� వ�ల�, �ర� �ాటల� 
 

దు�ాణ���� ��ళ�త�న�ప��డ� 
గ�డ� సం� �సు��ళ�ం��

ర�త� ప�ణ��వచనం మ�ందసు�  తయ��� 
ప�ర� ఏ�ా�ట��   
 ��న మ�మ �దట� మ�ా�ద: ��త� �ా�ాడ - ఓణ� �ిద�ం�ా ఉంచు��ం��.  
 గృహ����ా��� మ����క�ల� ��రణ��� కట��  గ�మ��ల�� పసుప� క�ంక�ం ��ట�ం��.  
 గృహ���రం మ��య� ప�జ� స�లంల� 8 ��క�ల ��మరప�వ�� మ�గ��  ��యం��.  
 ప�జ గ��� �ిద�ం �ే�ి, ఇత��� �ాత�లక� పసుప� �ాయం��.  
 న�త�ం, �ా�, ��త�ం, క�ల�ౖెవం, మ�డ� త�ాల ��ర� �ెల�సు��ం�� 
 గృహ ���రమ�న ఒక బ���ల� �ర� మ��య� ��ంబ�  
 భద��� �ారణ�ల దృ�ా� � ప�జ సమయంల� �ా�స�� దుసు� లను ధ��ంచవదు� . 
 జ����ల�� వసు� వ�లను �ిద�ం�ా ఉంచం�� 
 అరట�పండ�ను �ా� �ి�� సంచులల� �ల� �ేయవదు�  
 ��ల�గ� ��ట������ సుమంగ�ల� అవసరం  (త��� �న��ం�)  
 �� ట��ా� ఫ� ఏ�ా�ట�  
అభ�ర�న: 
 వ�జన అమ��� �న� �ాప�ా ఉన�ట���ే చదువ�, మ�న�ిక �ి�� ప����తం �ాక�ం�� అధ�యనం 

��ల� సరళం�ా జరపవల�ను. ��ద�  సంఖ�ల� బంధువ�ల� మ��య� �����త�లను ఆ���ంచవదు� . 
 3-వ ��� తల�ా�నం �ే�ిన త�ా�త �ాఠ�ాలక� పంపం��. అవసర����ే ప�ణ���ాచనం ��డ� �ాఠ�ాలక� 

��లవ� �ెప�వచు�. 
��ౖ��ద�ం 
 ర�త� ప�ణ���ాచనం ప�ర��న త�ా�త నట��ంట��  �ెక�ర �� ంగ� ��ౖ��ద�ం సమ���ంచవల�ను.  
 సూర� ఆ�ాధన �ే�ి, �ా���� ప��ాదం  సమ���ంచుక�న� త�ా�త �ందు ��ా రం�ంచం�� 
 హ� ట�-ల� ఆ�రం ఏ�ా�ట� �ే�ినప�ట��� ప��ాదం ��సం ఇంట��  చ���ర �� ంగ� �ేయవల�ను.  
��ప�జ, అన���నం 
 ��ధుమ ఊక 2 ��ల�ల�, బ�ల� ం 1/4 ��ల�, అరట�పండ� 3 మ���ట�� క��ి మ�ందు��� ��నబ�ట�� క�� 

ప�జ ��� ఉదయ�న ��వ�క� ��నం �ేయం��. 
 ఆ ��� ��ాశ�య�ల�ౖన �ా���� ఒక ప�ట ��జనం ��నం �ేయం��.  
 
శంకరమడం ��ద�ాద�ాల - ��� ం��ట : 94441 39934 
�వ�ామ ��ద�ాఠ�ాల, మ���చూర�    :  65129744,  94443 12367 
అహ� �ిల మఠం ��ౖష�వ ��ద�ాఠ�ాల      :  2239 7567,  94440 47567 
 
 

 ప�వక�� సంప���ంప� సమయం  : మ���హ�ం 1:30 త�ా�త 
ద��ణ ర�.  
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