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ప్రస్నేవదనం ధ్యాయే స స్రవవినోపేపశాంత్యే   
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ప్రాత్రుజామి మనస్వ వచస్వమగమాం  
వాచో విభాంతి నిఖిలా యదనుగ్రహ్ణ  
యనేేతి నేతి వచనై రిేగమా అవోచ్యః 
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పూరుం స్నాత్నపదం పురుష్టత్్మాఖామ్  
యస్తమనిేదం జగ దశేషమశేష మూర్త్ 
రజా్వం భుజంగమ ఇవ ప్రతిభాస్తత్ంవై             3 
 
 

 
నాగేంద్ర హార్వయ త్రిలోచనాయ  
భస్వమంగ ర్వగాయ మహ్శ్వర్వయ  

శ్రీ విఘ్నేశ్వర్ ప్రార్ధన 

ఆతమతతోవ ప్రాతఃసమర్ణ 

శ్రీ శివ పాంచాక్షర్ స్తోత్రాం 
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మందాకినీ స్లిల చందన చరిితాయ  
నందీశ్వర ప్రమధనాధ మహ్శ్వర్వయ  
మందారపుషప బహుపుషప సపూజితాయ  
త్స్మమ మకార్వయ నమశిివాయ             2 
 

శివాయ గౌరీవదనాంబుజాత్  
స్తర్వాయ దక్షాధవర నాశ్కాయ  
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధవజాయ  
త్స్మమ శికార్వయ నమశిివాయ               3 
 

వశిషఠ కుంభోదువ గౌత్మాది  
మునీంద్ర దేవారిిత్ శేఖర్వయ  
చంద్రారక వైశావనరలోచనాయ  
త్స్మమ వకార్వయ నమశిివాయ                     4 
 

యక్ష స్వరూపాయ జట్టధర్వయ  
పనాకహ్స్వ్య స్నాత్నాయ  
దివాాయ దేవాయ దిగంబర్వయ  
త్స్మమ యకార్వయ నమశిివాయ             5 
 
 
 

 
పంచాక్షర మిదం పుణాం యః పఠే స శివస్నిేధౌ  
శివలోక మవాపోేతి శివేన స్హ్ మోదతే.  
 
 

ఫలశ్రుతి 
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ఓం పార్వధయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నార్వయనన స్వయం   
వాాసేన గ్రధితాం పుర్వణమునినా మధేా మహాభారత్ం ।  
అద్మవతామృత్ వరిుణం భగవతీం అషటదశాధ్యాయినీం 
అంబ! తావమను స్ందధ్యమి భగవదీుతే! భవదేవషిణమ్    1 
 

నమోస్తే వాాస్! విశాలబుదేధ! 
పులాలరవిందాయత్ పత్రనేత్ర! 
యేనత్వయా భారత్ తైలపూరుః  
ప్రజావలితో జాఞనమయఃప్రదీపః         2 
 

ప్రపనే పారిజాతాయ తోత్రవేత్రైక పాణయే।   
జాఞన ముద్రాయ కృషుయ గీతామృత్ దుహ్నమః     3 
 

స్రోవపనిషదో గావః దోగాధ గోపాల నందనః।  
పారోధవత్ు సుధీరోుకా్ దుగధం గీతామృత్ం మహ్ స   4 
 

వసదేవసత్ం దేవం కంస్చాణూర మరదనం।  
దేవకీ పరమానందం కృషుం వందే జగదుురుమ్              5 
 

భీషమద్రోణత్ట్ట జయద్రథజలా గాంధ్యర నీలోత్పలా   
శ్లాగ్రాహ్వతీ కృపేణ వహ్నీ కరేున వేలాకులా!     
అశ్వతాామ వికరు నోపరమకర్వ దురోాధనా వరి్నీ   
స్తతీ్ర్వుఖలు పాండవై రణనదీ కైవర్కః కేశ్వః     6 
 

పార్వశ్రావచస్ురోజ మమలం గీతారధ గంధోత్కట్ం 
నానాఖ్యానక కేస్రం హ్రికథా స్ంబోధనా బోధితాం ।  
లోకే స్జ్నషట్పదై రహ్ రహ్ః పేపీయ మానం ముదా  
భూయా దాురత్ పంకజం కలిమల ప్రధవంస్త నశ్శ్ిరయసే   7 

గీతాధ్యాన ము  
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మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గరిం ।  
యత్కృపా త్మహ్ం వందే పరమానంద మాధవమ్    8 
 

యం బ్రహామ వరునంద్ర రుద్ర మరుత్ః స్నవంతి దివెమాఃస్్వైః 
వేదై స్వుంగ పదక్రమోపనిషదైర్వుయంతి యం స్వమగాః ।  
ధ్యానా వస్తాత్ త్దుతేన మనస్వ పశ్ాంతి యం యోగనః 
యస్వాంత్ం న విదుసుర్వసరగణాః దేవాయ త్స్మమ నమః || 9  
 
 
 
 
 

అఖండ మండలాకారం వాాప్ం యేన చర్వచరమ్ ।  
త్ స పదం దరిిత్ం యేన త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః              1 
 

అజాఞన తిమిర్వంధస్ా జాఞనాంజన శ్లాకయా ।  
చక్షురునీమలిత్ం యేన త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః      2 
 

గురుర్బ్రహామ గురు రివష్ణుః గురు రేదవో మహ్శ్వరః ।  
గురు రేవ పరం బ్రహ్మ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః            3 
 

స్వావరం జంగమం వాాప్ం య స కించ స స్చర్వచరమ్ ।  
త్ స పదం దరిిత్ం యేన త్స్మమశ్రీ గురవే నమః     4 
చనమయం వాాప యత్ురవం త్రైలోకాం స్చర్వచరమ్ ।  
త్ స పదం దరిిత్ం యేన త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః       5 
 

స్రవశ్రుతి శిరోరత్ే విర్వజిత్ పదాంబుజః । 
వేదాంతాంబుజ స్తరోాయః త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః     6 
 

చైత్నాః శాశ్వత్ః శాంతో వోామాతీతో నిరంజనః । 
బందునాదకళాతీత్ః త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః        7 
 

గురు స్తోత్రము 
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జాఞన శ్కి్ స్మారూఢః త్త్్వమాలా విభూషిత్ః ।   
భుకి్ముకి్ ప్రదాతా చ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః       8  
 

అనేక జనమ స్ంప్రాప్ కరమ బంధ విదాహినే ।  
ఆత్మ జాఞన ప్రదానేన త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః                 9 
 

శోషణం భవస్తందోశ్ి జాఞపనం స్వర స్ంపదః ।  
గురోః పాదోదకం స్మాక్ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః      10 
 

న గురో రధికం త్త్్వం న గురో రధికం త్పః ।  
త్త్వజాఞనా స పరం నాస్త్ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః             11 
 

మనాేధః శ్రీ జగనాేధః మదుురుః శ్రీ జగదుురుః ।  
మదాతామ స్రవభూతాతామ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః         12 
 

గురుర్వదిరనాదిశ్ి గురుః పరమదైవత్మ్ ।  
గురోః పరత్రం నాస్త్ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః           13 
 

త్వమేవ మాతాచ పతాత్వమేవ 
త్వమేవ బంధుశ్ి స్ఖ్యత్వమేవ ।  
త్వమేవ విదాా ద్రవిణంత్వమేవ  
త్వమేవ స్రవం మమ దేవదేవ                     14 
 
 
 
 

మనోబుదధయహ్ం కార చతా్ని నాహ్ం  
నశ్రోత్రం న జిహావనచ ఘ్రాణ నేత్రే ।  
నచ వోామ భూమిరే తేజో న వాయః  
చదాననదరూప శిివోఽహ్ం శివోఽహ్మ్      1 
 
 
 

నిర్వవణ షటకము 
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మావద్ద  లభించే అన్ని పుస్తకముల వివరముల కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
 

“గీతమాలక”గ్రింధిం 150 పేజీలకు పగైా ఉన్ి పుస్తకములు మా వద్ద  లభించును  
 

Ebooks మీరు DOWNLOAD చేసుకొనుటకు రూ.150/- లేదా పుస్తకమును మేము మీ ఇింటిక్ల 
పింపాలింటే (courier ఖరుులు అద్న్ిం కలపి) ONLINE లో చెలిించుటకు - 
 

Click & Pay us through Paytm :  
http://srichalapathirao.com/images/paytm_QR_WWWSRICHALAPATHIRAOCOM.png 

   లేదా 

Pay us through Net Banking :  
http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf 
 

మీకు మరేదనైా స్ిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com కు ఈమెయిల్ పింపగలరు లేదా 
+91 80085 39770 OR +91 95388 58115 న్ింబరికు ఫోన్ చేయగలరు 

 

 
అన్ని పుస్తకములను లేదా కొన్ని పుస్తకములను లేదా గురుముఖతా ప్రవచన్ములను (వీడియో 
ప్రవచన్ముల కొరకు) శ్రవణిం చేయుటకు DVD, External Hard Disk లేదా Audio CD, Pen 
Drive కొరకు ఈ క్రింది లింక్(URL) ప ైకి్లక్ చేయిండి : 
http://www.srichalapathirao.com/catalog 
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