
ధనుర్మాస పూజా విధానము 
 
గోదాయ ై నమః                                                                                                                               
శీ్రమత ేర్మమానుజాయ నమః 
 
స్మానానంతరం పర్ిశుద్ధ  వస్రములు ధర్ించి ఊరధవప ండ్ాాన్నా పటె్టు కొన్నగురుపరంపరను అనుసంధ ంచుకొన్న, పెరుమాళ్ళ 
సన్నాధ  చరే్ి స్మషము ంగ నమస్మారంచసేి క్ీంద  శ్లో కములను అనుసంధ ంచాలి. 
 
అమర్మాద్ః క్షుద్శా్చలమతిరసూయా పసావభ ః 
 
కృతఘ్నా ద్ుర్మానీ సార పరవశ్ల వంచన పరః | 

 
నృశ్ంసః పమపిష్ఠ ః కథ మహమితో ద్ుఃఖజలధేః 
 
అపమర్మత్ ఉత్్తరణః తవ పర్చిర్యేం చరణయః || 

 
నమో నమో వమఙ్ానస్మతి భ మయ ే

 
నమో నమో వమఙ్ానసెకై భ మయే | 

 
నమో నమోనంత మహావిభ తయ ే

 
నమో నమోనంత ద్య ైక సింధవ ే|| 

 
న ధరా న్నషఠఠ సిా నచాతావదే ీ

 
న భక్్ మాన్ తవహచరణారవిందే | 

 
అంకచ్నో ననాగతిశ్శరణాః 
 
తవ తాాద్ మ లం శ్రణం పపాదేా || 

 
  
కౌసలాా సుపజాా ర్మమ! పూర్మవ సంధాా పవార్తే | 

 
ఉత్ిష్ఠ  నరశ్మరదూ ల కర్వాం ద వైమాహ్నాకం || 

 
ఉత్ిషఠఠ త్ిష్ఠ  గోవింద్ ఉత్ిష్ఠ  గరుడధవజ | 

 
ఉత్ిష్ఠ  కమలా కమన్ త ైరలోకాం మంగళ్ం కురు || 

  
 
తతోఖిల జగతాద్ా భోధాయాచుాత భానునా | 

 
దేవకీ పూరవ సంధాాయాం ఆవిరదూతం మహాతానా || 

 
 
ఇతి కర తాళ్తయానే భగవంతం పభాోధా, కవమట్ం విముచా 
 
(3 స్మరుో  చపాట్టో  చర్ిచి, దావరములు త్తసి పెరుమాళ్ళను మలేకాలపమలి) 



 
  
న్నర్మాలాము తొలగించి, మనసులో చేయద్లచిన ఆర్మధనను ఒకస్మర్ి పర్ిపూరణముగమ భావించి, పంచపమతలాలో పర్ిమళ్ 
త్తరథమును న్నంప,ి తులసదీ్లము వేస ిఅషము క్షర్ీ మంతమాుతో అభిమంతిాంచవలెను. 
 
ముంద్ుగమ మనసులో ఆచార్మార్మధన చసేుకొన్న  
స్మవచారా శీ్రహసత్న ఆర్మధనాభిముఖ  ోభవేయం ( అన్న పెరుమాళ్ళతో వినావించి) 
 
సవ శ్షే్ భ తేన మయా సీవయ ైః సరవ పర్ిచఛద ైః | 

విధాతుం పీతా మాతాానం దేవః పకీామతే సవయం || 

 
భగవన్! ప ండర్కీమక్ష! హృదాాగంతు మయాకృతం | 

ఆతా స్మతుారు దేవశే్! బాహ్యా తావం సమాగరూయే || 

 
(అన్న పమార్ిథంచి పమద్ముల చ ంత తులసని్న అర్ిాంచాలి) 
 
1. ధాానము 
 
కూర్మాదనీ్ ద వాలోకమన్, తద్ను మణిమయం 

మంట్పం తతశా్షే్ం | 

 
తసిా న్ ధర్మాద  పఠీం, తద్ుపర్ ికమలం 

చామర గమీ హ్నణీశ్చ | 

 
విష్ుణ ం దవేీర్ివభ షమయుధగణ, మురగం 

పమద్ుకే వ ైన తయేం 

 
సతనశే్ం దావర పమలాన్ కుముద్ముఖ గణాన్ 

విష్ుణ  భకమ్ న్ పపాదేా 
 
సవాం పమద్ం పసా్మరా, ఆశీ్రత ద్ుర్ిత హరం 

ద్క్షణిం కుంచయతావ 
 
జానునాాధాయ సవేా తర మితరభుజం 

నాగ భోగే న్నధాయ | 

 
పశ్మచదాూహుద్వయేన పతాిభట్ శ్మన ే

ధారయన్ శ్ంఖ చకేీ | 

 
దేవీ భ షమద  జుషఠు  జనయతు 
జగతాం శ్రా వ కైుంఠ నాథః 
 
(శీ్ర గోదాదేవి రంగనాథులను ఎద్ురుగమ యుంచి మనసుులో కూడ్ా వమర్ని్న న్నలుప కొంట్ూ) 
 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
శీ్ర-భ -నీళా-గోదాద  దేవిభోా నమః 
 



అనంత గరుడ విష్వకేునాద  న్నతా సూర్ి గణేభోా నమః 
 
శీ్రపర్మంకుశ్ పరకమల యతివర వరవర మునాాద  ఆళావర్మచార్ేా భోా నమః 
 
ఓం సర్మవన్ ధాాయామి 

 
2. స్మవగతం (నమస్మారం చేసూ్  స్మవగతం చ పాండ్ి) 
 
ఆవమహయామి (స్మవగత ముద్ ాచూపమలి) 
 
3.సింహాసనం ( మన ఆర్మధన అంద్ుకోవడ్ాన్నక ్మ ర్ి్ ఉనా స్మథ నంలో కూర్ోచమన్న చ పాండ్)ి 
 
రతా సింహాసనం సమరాయామి (ప షమాన్నా సమర్ిాంచండ్)ి 
 
4. అర్యం  
 
హస్యః అర్యం సమరాయామి  
 
(అర్య పమత ానుండ్ ిపరెుమాళ్ళ చేతిక్ ఒక స్మర్ి నీట్ిన్న అంద ంచి త్తరథ పమతలాో వయేాలి) 
 
5. పమద్ాం  
 
పమద్యః పమద్ాం సమరాయామి (పమదాలకు ర్ ండు స్మరుో  నీట్ిన్న అంద ంచాలి) 
(పమద్ా పమత ానుండ్ ిపెరుమాళ్ళ పమదాలక్ ఒక స్మర్ ినీట్ిన్న అంద ంచి త్తరథ పమతలాో వయేాలి) 
 
6. ఆచమనీయం 

 
ముఖే ఆచమనీయం సమరాయామి ( నోట్కి్ మ డు స్మరుో  నీట్ని్న అంద ంచాలి) 
(ఆచమాన పమత ానుండ్ ిపరెుమాళ్ళకు మ డు స్మరుో  నీట్ిన్న అంద ంచి త్తరథ పమతలాో వయేాలి) 
 
ద్ంత కమష్ఠ  జిహావ న్నర్ేోఖన గండూష్ణ 

ముఖ పకా్షాళ్న తాంబ ల త లైాభాంజన 

అంగోద్వర్న ఆమలకతోయ హర్ిదాాలేపన 

స్మాన కూరచ పసా్మరణాన్న సమరాయామి 

 
7. పవిత ాస్మానం  
 
స్మానం సమరాయామి  
(స్మాన పమత ానుండ్ి పెరుమాళ్ళకు మ డు స్మరుో  నీట్ిన్న అంద ంచి త్తరథ పమతలాో వేయాలి) 
 
స్మానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమరాయామి  
పఠో త వస్రం సమరాయామి ( పూల ర్ కాతో తడ్ ిఆరునట్టో  అదాూ లి) 
 
8. వస్ర యుగాం  
 
వస్ర యుగాం సమరాయామి (నూతన పట్టు  వస్మ్ ా లు/ ప షమాన్నా  సమర్ిా ంచండ్ి) 
 
9. ఊరధవ ప ణ్ంా   



 
ఊరధవ ప ణా్ ా న్ సమరాయామి ( తిరునామము/శీ్రచూరణం సమర్ిాంచండ్ి) 
 
10. యజోో పవీతం  
 
యజోో పవీతం  సమరాయామి (ప షమాన్నా సమర్ిాంచండ్ి) 
 
11. చంద్నం  
 
ద వా శీ్ర చంద్నం సమరాయామి  (చంద్నం సమర్ిాంచండ్ి) 
 
12. ఆభరణములతో అలంకమరం 

 
సర్మవభరణాలంకమర్మన్ సమరాయామి (ప షమాన్నా సమర్ిాంచండ్ి) 
 
(ఈ విధముగనే పర్ివమరమునకంద్రకూ అలంకరణ పరాంతము చేసి) 
 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
13. నామావళి 

 
ఓం శీ్రరంగనాయక యా నమః 
 
తులసీ ద్ళ  ః ప షెైా శ్చ పూజయామి  
 
(తులస ీద్ళ్ములు, ప ష్ాములతో కృషమణ షఠు త్ర, గోదాషఠు త్ర శ్తనామములు చ ప ాచూ హృద్యమునకు ప షమాన్నా 
చూపసిూ్  దాన్నయంద  మన పతమాన్న న్నంపి అరచన చయేాలి) 
 
01 ఓం కేశ్వమయ నమః 
02 ఓం నార్మయణాయ నమః 
03 ఓం మాధవమయ నమః 
04 ఓం గోవిందాయ నమః 
05 ఓం విష్ణవ ేనమః 
06 ఓం మధుసూద్నాయ నమః 
07 ఓం తివాికీమాయ నమః 
08 ఓం వమమనాయ నమః 
09 ఓం శీ్రధర్మయ నమః 
10 ఓం హృషీకశే్మయ నమః 
11 ఓం పద్ానాభాయ నమః 
12 ఓం దామోద్ర్మయ నమః 
13 ఓం సంకరషణాయ నమః 
14 ఓం వమసుదేవమయ నమః 
15 ఓం పదా్ుామాాయ నమః 
16 ఓం అన్నరుదాధ య నమః 
17 ఓం ప రుషఠ త్మాయ నమః 
18 ఓం అధోక్షజాయ నమః 



19 ఓం నారసింహాయ నమః 
20 ఓం అచుాతాయ నమః 
21 ఓం జనారూనాయ నమః 
22 ఓం ఉపతందాాయ నమః 
23 ఓం హరయే నమః 
24 ఓం శీ్రకృషమణ య నమః 
 
శీ్రకృష్ణ  అషఠు త్ర శ్తనామావళి 

 
01  ఓం శీ్రకృషమణ య నమః 
02  ఓం కమలానాథాయ నమః 
03  ఓం వమసుదవేమయ నమః 
04  ఓం సనాతనాయ నమః 
05  ఓం వసుదవేమతాజాయ నమః 
06  ఓం ప ణాాయ నమః 
07  ఓం లీలామానుష్విగీహాయ నమః 
08  ఓం శీ్రవతుకౌసు్ భధర్మయ నమః 
09  ఓం యశ్లదావతులాయ నమః 
10  ఓం హరయే నమః 
 
11  ఓం చతురుూజాత్చకమీ సిగదాశ్మర్ ఙ్గదాాయుధాయ నమః 
12  ఓం దవేకీనంద్నాయ నమః 
13  ఓం శీ్రశ్మయ నమః 
14  ఓం నంద్గోపపిాయాతాజాయ నమః 
15  ఓం యమునావగే సంహార్ణిే నమః 
16  ఓం బలభద్పాియాానుజాయ నమః 
17  ఓం పూతనాజీవిత హర్మయ నమః 
18  ఓం శ్కట్ాసురభంజనాయ నమః 
19  ఓం నంద్వజా జనానంద న ేనమః 
10  ఓం సచిచదానంద్విగీహాయ నమః 
 
21  ఓం నవనీత విలిపమ్ ంగమయ నమః 
22  ఓం నవనీతనట్ాయ నమః 
23  ఓం అనఘాయ నమః 
24  ఓం నవనీతనవమహార్మయ నమః 
25  ఓం ముచికుంద్పసా్మద్కమయ నమః 
26  ఓం షఠ డశ్సీ్ రసహసతశా్మయ నమః 
27  ఓం తిభాంగని ేనమః 
28  ఓం మధుర్మకృతయే నమః 
29  ఓం శుకవమగమృతాబ్ూ ంద్వే నమః 
30  ఓం గోవిందాయ నమః 
 
31  ఓం యగినాంపతయే నమః 



32  ఓం వతువమట్చర్మయ నమః 
33  ఓం అనంతాయ నమః 
34  ఓం ధనేుకమసురభంజనాయ నమః 
35  ఓం తృణకీృతతృణావర్మ్ య నమః 
36  ఓం యమళారుు నభంజనాయ నమః 
37  ఓం ఉతా్ లతాలభతేే ానమః 
38  ఓం తమాలశ్మామలాకృతయే నమః 
39  ఓం గోపగోపీశ్వర్మయ నమః 
40  ఓం యగిన ేనమః 
 
41  ఓం కోట్సీూరాసమపభాాయ నమః 
42  ఓం ఇలాపతయే నమః 
43  ఓం పరంజోాతిషత నమః 
44  ఓం యాద్వేందాాయ నమః 
45  ఓం యద్ూద్వహాయ నమః 
46  ఓం వనమాలిన ేనమః 
47  ఓం పతీవమససత నమః 
48  ఓం పమర్జిాతాపహారకమయ నమః 
49  ఓం గోవరూనాచలోద్ధర్ే్  ేనమః 
50  ఓం గోపమలాయ నమః 
 
51  ఓం సరవపమలకమయ నమః 
52  ఓం అజాయ నమః 
53  ఓం న్నరంజనాయ నమః 
54  ఓం కమమజనకమయ నమః 
55  ఓం కంజలోచనాయ నమః 
56  ఓం మధుఘ్నా  నమః 
57  ఓం మధుర్మనాధాయ నమః 
58  ఓం దావరకమనాయకమయ నమః 
59  ఓం బలిన ేనమః 
60  ఓం బృదావనాంత సంచార్ణిే నమః 
 
61  ఓం తులసీదామభ ష్ణాయ నమః 
62  ఓం శ్మంతకమణేరహర్ే్ ే  నమః 
63  ఓం నరనార్మయణాతాకమయ నమః 
64  ఓం కుబాు కృషము ంబరధర్మయ నమః 
65  ఓం మాయనే నమః 
66  ఓం ప రమప రుషమయ నమః 
67  ఓం ముషిుకమసుర చాణుర మలో యుద్ధ  విశ్మరదాయ నమః 
68  ఓం సంస్మరవ ైర్ణిే నమః 
69  ఓం కంస్మరయ ేనమః 
70  ఓం ముర్మరయే నమః 



       
71  ఓం నరకమంతకమయ నమః 
72  ఓం అనాద బహాాచార్ణిే నమః 
73  ఓం కృషమణ వాసనకరశకమయ నమః 
74  ఓం శ్రశుపమలశ్రరశ్ేఛతే ానమః 
75  ఓం ద్ుర్ోాధన కులాంతకమయ నమః 
76  ఓం విద్ుర్మకూీ రవరదాయ నమః 
77  ఓం విశ్వరదప పదా్రశకమయ నమః 
78  ఓం సతావమచే నమః 
79  ఓం సతాసంకలాాయ నమః 
80  ఓం సతాభామారతాయ నమః 
 
81  ఓం జయనే నమః 
82  ఓం సుభదాాపూరవజాయ నమః 
83  ఓం విష్ణవే నమః 
84  ఓం భీష్ాముక్్పదాాయకమయ నమః 
85  ఓం జగద్ుగ రవే నమః 
86  ఓం జగనాాథాయ నమః 
87  ఓం వణే నాద్విశ్మరదాయ నమః 
88  ఓం వృష్భాసుర విధవంసనిే నమః 
89  ఓం బాణాసుర కర్మంతకమయ నమః 
90  ఓం యుధ షిఠ ర పతాిషమఠ తే ానమః 
 
91  ఓం బలిహ బర్మహ వ తంసకమయ నమః 
92  ఓం పమరథస్మరథయ ేనమః 
93  ఓం అవాకమ్ య నమః 
94  ఓం గతీామృతమహో ద్ధయే నమః 
95  ఓం కమళీయ ఫణిమాణికా రంజిత శీ్రపదాంబుజాయ నమః 
96  ఓం దామోద్ర్మయ నమః 
97  ఓం యజోభోకే్ ే నమః 
98  ఓం దానవేంద్వాినాశ్కమయ నమః 
99  ఓం నార్మయణాయ నమః 
100 ఓం పరసెైా బహాాణ ేనమః 
 
101 ఓం పనాగమశ్నవమహనాయ నమః 
102 ఓం జలకీీడ్ాసమా సక్గోపీ వస్మ్ ా పహారకమయ నమః 
103 ఓం ప ణాశ్లో కమయ నమః 
104 ఓం త్తరథపమదాయ నమః 
105 ఓం వేద్వదేాాయ నమః 
106 ఓం ద్యాన్నధయ ేనమః 
107 ఓం సరవత్తర్మధ తాకమయ నమః 
108 ఓం సరవ గీహరదపణిే నమః 



109 ఓం పర్మతార్మయ నమః 
 
శీ్రగోదా అషఠు త్ర శ్తనామావళి 

 
01 ఓం శీ్రరంగనాయక యా  నమః 
02 ఓం గోదాయ ై నమః 
03 ఓం విష్ుణ చితా్ తాజాయ ై నమః 
04 ఓం సత ైా నమః 
05 ఓం గోపవీషే్ధర్మయ ై నమః 
06 ఓం దవే ైా నమః 
07 ఓం భ సుతాయ ై నమః 
08 ఓం భోగశ్మలిన ైా  నమః 
09 ఓం తులసకీమననోద్ుూతాయ ై నమః 
10 ఓం శీ్రయ  ైనమః 
 
11 ఓం ధన్నవప రవమసని ైా నమః 
12 ఓం భట్ునాధ పియాకర్ యా నమః 
13 ఓం శీ్రకృష్ణ  హ్నతభోగిన ైా నమః 
14 ఓం అమ క్ మాలాదాయ  ైనమః 
15 ఓం బాలాయ ై నమః 
16 ఓం రంగనాథ పిాయాయ  ైనమః 
17 ఓం పర్మయ  ైనమః 
18 ఓం విశ్వంభర్మయ ై నమః 
19 ఓం కలాలాపమయ  ైనమః 
20 ఓం యతిర్మజసహో ద్ర్ యా  నమః 
 
21 ఓం కృషమణ నురకమ్ య ై నమః 
22 ఓం సుభగమయ ై నమః 
23 ఓం సులభశీ్రయ  ైనమః 
24 ఓం సలక్షణాయ ై నమః 
25 ఓం లక్షమాపిాయసఖ యా నమః 
26 ఓం శ్మామాయ ై నమః 
27 ఓం ద్యాంచిత ద్ృగంచలాయ ై నమః 
28 ఓం ఫలుగ నాావిరూవమయ  ైనమః 
29 ఓం రమాాయ ై నమః 
30 ఓం ధనుర్మాసకృత వతాాయ ై నమః 
 
31 ఓం చంపకమశ్లకప నాాగమాలత్తవిలసతాచాయ ై మనః 
32 ఓం ఆకమరతయాసంపనాాయ ై మనః 
33 ఓం నార్మయణసమాశీ్రతాయ ై మనః 
34 ఓం శీ్రమద్షము క్షర్మీంతరా్మజసిథతమనోరథాయ ై మనః 
35 ఓం మోక్షపదాానన్నప ణాయ  ైమనః 
36 ఓం మంతరాతాాధ దవేతాయ ై మనః 



37 ఓం బహాాణాాయ ై మనః 
38 ఓం లోకజనన ైా  మనః 
39 ఓం లీలామానుష్రదపణి్ైా మనః 
40 ఓం బహాాజాో య ై మనః 
 
41 ఓం అనుగీహాయ ై నమః 
42 ఓం మాయాయ  ైనమః 
43 ఓం సచిచదానంద్విగీహాయ  ైనమః 
44 ఓం మహాపతివతాాయ  ైనమః 
45 ఓం విష్ుణ గుణకర్ీనలోలుపమయ ై నమః 
46 ఓం పపానాార్ి్హర్మయ ై నమః 
47 ఓం న్నతాాయ ై నమః 
48 ఓం వదే్స్ౌధవిహార్ణి్ైా నమః 
49 ఓం శీ్రరంగనాధమాణికామంజర్ యా నమః 
50 ఓం మంజుభాషిణ్ైా  నమః 
 
51 ఓం సుగంధారథ గీంధకర్ యా నమః 
52 ఓం రంగమంగళ్ దీపకిమయ  ైనమః 
53 ఓం ధవజవజాాంకుశ్మబాు ంకమృద్ుపమద్తలాంచితాయ ై నమః 
54 ఓం తారకమకమరనఖర్మయ ై నమః 
55 ఓం పవామళ్మృద్ులాంగుళ  ా  నమః  
56 ఓం కూర్ోాపమేయపమదోరధవభాగమయ ై నమః 
57 ఓం శ్లభనపమర్ిషకమయ  ైనమః 
58 ఓం వదేారథభావవిద త తతవభోధాంఘ్ని పంకజాయ ై నమః 
59 ఓం ఆనంద్బుద్ుూదాకమర సుగులాూయ ై నమః 
60 ఓం పరమాయ  ైనమః 
 
61 ఓం అణుకమయ ై నమః 
62 ఓం తజేశ్రరియజువలధృతపమదాంగుళి సుభ షతిాయ  ైనమః 
63 ఓం మీన కతేనతూణరీ చారుజంఘావిర్మజితాయ ై నమః 
64 ఓం కకుద్వజాు నుయుగమాఢ్ాాయ ై నమః 
65 ఓం సవరణ రంభాభ సక్థకమయ ై నమః 
66 ఓం విశ్మలజఘనాయ ై నమః  
67 ఓం పనీసుశ్లీణ్ైా నమః 
68 ఓం మణమిేఖలాయ ై నమః 
69 ఓం ఆనంద్స్మగర్మవర్ గంభీర్మంభోజనాభికమయ ై నమః 
70 ఓం భాసవద్వళితికామయ  ైనమః 
 
71 ఓం చారుజగతూారణమహో ద్ర్ యా నమః 
72 ఓం నవమలోీర్ోమర్మజ ైా నమః 
73 ఓం సుధాకుంభాయతస్న ైా  నమః 
74 ఓం కలామాలాన్నభభుజాయ ై నమః 



75 ఓం చంద్ఖాండనఖాంచితాయ ై నమః 
76 ఓం సుపవామళాహాాంగులి నాస్ మహారతాాంగుళీయకమయ  ైనమః 
77 ఓం నవమరుణ పవామళాభపమణిదశే్ సమంచితాయ ై మనః 
78 ఓం కంబుకంఠ యా మనః 
79 ఓం సుచుబుకమయ ై మనః 
80 ఓం బంబో షె్ఠ య మనః 
 
81 ఓం కుంద్ద్ంతయుజే నమః 
82 ఓం కమరుణారసన్నష్ాంద  నతేదా్వయ సుశ్లభితాయ ై నమః 
83 ఓం ముకమ్ శుచిసిాతాయ ై నమః 
84 ఓం చారుచాంపతయన్నభనాసి్ కమయ ై నమః 
85 ఓం ద్రాణాకమర విప ల కపఠ ల ద వతయాంచితాయ ై నమః 
86 ఓం అనంతారా పకామశ్లద్ానాణతిాట్ంకశ్లభితాయ ై నమః 
87 ఓం కోట్ి సూర్మాగిా  సంకమశ్ నానాభ ష్ణ భ షతిాయ ై నమః 
88 ఓం సుగంధ వద్నాయ  ైనమః 
89 ఓం సుభుావే నమః 
90 ఓం అరథచంద్లాలాట్కిమయ ై నమః 
 
91 ఓం పూరణచందాాననాయ ై నమః 
92 ఓం నీలకుట్లిాలక శ్లభితాయ ై నమః 
93 ఓం స్ౌంద్రాసమీాయ ై నమః 
94 ఓం విలసతాసూ్ ర్ీ తిలకోజువలాయ  ైనమః 
95 ఓం ధగధ్ధగమయమానోద్ానాణిసమీంత భ ష్ణాయ  ైనమః 
 
96 ఓం జజువలామానసద్తాా ద వాచూడ్ావతంసకమయ ై నమః 
97 ఓం సూర్మారథచంద్వాిలసద్ూూష్ణాంచిత వేణకిమయ ై నమః 
98 ఓం అతార్మానలతేజోధ మణికంచుకధార్ిణ్ైా  నమః 
99 ఓం న్నగన్నాగద్తాాప ంజ పమాంతసవరణ న్నచోళికమయ ై నమః 
100 ఓం సద్తాాాంచితవిదోాతవిద్ుాతుాంజాభ శ్మట్ికమయ  ైనమః 
 
101 ఓం నానామణగిణాకరీణ హ్యమాంగద్ సుభ షితాయ ై నమః 
102 ఓం కుంకుమాగరు కసూ్ ర్ీ ద వాచంద్న చర్చితాయ ై నమః 
103 ఓం స్ఠ వచితౌజువలా వివిధ విచిత ామణహిార్ణి్ైా నమః 
104 ఓం అసంఖేాయసుఖసారశ సర్మవతిశ్య భ ష్ణాయ ై నమః 
 
105 ఓం మలోికమపమర్జిాతాద  ద వాప ష్ాసగాంచితాయ ై నమః 
106 ఓం శీ్రరంగన్నలయాయ ై నమః 
107 ఓం పూజాాయ ై నమః 
108 ఓం ద వాదశే్ సుశ్లభితాయ ై నమః 
 
01 ఓం శీ్ర మహాలక్ష ్ాయ నమః 
02 ఓం శీ్ర భ దవే ైా నమః 
03 ఓం శీ్ర నీళాదవే ైా నమః 



04 ఓం శీ్ర గోదాదవే ైా నమః 
05 ఓం శీ్ర అనంతాయ నమః 
06 ఓం శీ్ర గరుడ్ాయ నమః 
07 ఓం శీ్ర విష్వకేునాయ నమః 
08 ఓం శీ్ర పర్మంకుశ్మయ నమః 
09 ఓం శీ్రమతే ర్మమానుజాయ నమః 
10 ఓం శీ్రమద్వరవరమునయ ేనమః 
11 ఓం స్మవచార్ేాభోా నమః 
12 ఓం పూర్మవచార్ేాభోా నమః 
 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
14. ధూప పర్ిమళ్ం 

 
ధూపమాఘాి పయామి  
 
15. దపీం 

 
దీపం సంద్రశయామి 

 
ధూప దపీ అనంతరం శుద్ూ ఆచమనీయం సమరాయామి ( నోట్ిక ్మ డు స్మరుో  నీట్ిన్న అంద ంచండ్ి) 
 
16 న వైదే్ాం 

 
న ైవదే్ాం సమరాయామి 

 
(ప ంగలిన్న పఠ ా క్షించి మృగముద్తాో ఆరగింప  చేయండ్ి) 
 
మధేా మధేా పమనీయం సమరాయామి 

హస్ౌ్  పకా్షాళ్యామి 

పమదౌ పకా్షాళ్యామి 

గండూష్ణం సమరాయామి 

 
17 మంగళాశ్మసనం 

 
మంగళ్ నీర్మజనం సమరాయామి ( న్నలుచున్న హారతి వ లిగించి చూపండ్ి) 
 
లక్షమా చరణ లాక్షాంక స్మక్ష ిశీ్రవతువక్షసత | 

క్షేమం కర్మయ సర్ేవషమం శీ్రరంగశే్మయ మంగళ్మ్ || 

 
స్ఠ వచిఛష్ు మాలికమ బంధ గంధబంధుర జిష్ణవ ే| 

విష్ుణ చిత్ తనూజాయ ై గోదాయ  ైన్నతామంగళ్మ్ || 

 
18. సతవమకమలం 

 
గురుపరంపర, తిరుపాళోియొళ్ుచిచ, తిరుపమావ ై 28 వ పమశురం వరకు చద్వండ్ ి

 



19 న వైదే్ాం 

 
అర్యం సమరాయామి 

పమద్ాం సమరాయామి  
ఆచమనీయం సమరాయామి 

 
న ైవదే్ాం సమరాయామి 

(సథలమును శుద ధ  చసేి పసా్మద్ము, ఫలాద్ులను అన్నాంట్నిీ యుంచి, పఠ ా క్షించి, తులస ియుంచి, సురభి ముద్నాు చూప,ి 

మృగముద్తాో ఆరగింప  చయేాలి.) 
 
పమయస్మనాం గ డ్ానాంచ ముగమూ నాం శుద్ధమోద్నం 

ద్ధ  క్షమర్మజా సంయుక్ం నానాశ్మక ఫలాన్నవతం || 

 
అపూపమన్ వివిధాన్ స్మవద్ూన్ శ్మలిపిషఠు పపమద తాన్ 

పృథుకమన్ గ డసమిాశ్మీ న్ సజీరక మర్ీచికమన్ || 

 
అనాం చతుర్ివధం జేోయం క్షమర్మనాం ఘృత శ్రారం 

పంచధా ష్డసా్ఠ పతతం గృహాణ మధుసూద్న || 

 
'ఓం ఓం ఓం' 

(అనుచు స్మవమిక్ చూపండ్ి) 
 
మధేా మధేా పమనీయం సమరాయామి 

హస్ౌ్  పకా్షాళ్యామి 

పమదౌ పకా్షాళ్యామి 

గండూష్ణం సమరాయామి 

 
తాంబ లం సమరాయామి (తమలపమకు వకాలు అంద ంచండ్ి) 
 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
20 మంగళాశ్మసనం 

 
మంగళ్ నీర్మజనం సమరాయామి ( న్నలుచున్న హారతి వ లిగించి చూపండ్ి) 
 
తిరుపమావ  ై24 వ పమశురమం చద్వండ్ ి

 
శీ్రయః కమంతాయ కళాాణ న్నధయే న్నథయరే్ిథనామ్ | 

శీ్ర వేంకట్ న్నవమస్మయ శీ్రన్నవమస్మయ మంగళ్మ్ ||    

 
లక్షమా చరణ లాక్షాంక స్మక్ష ిశీ్రవతువక్షసత | 

క్షేమం కర్మయ సర్ేవషమం శీ్రరంగశే్మయ మంగళ్మ్ || 

 
అసు్  శీ్రస్న కసూ్ ర్ీ వమసనా వమసితోరసత | 

శీ్రహసి్ గిర్ ినాథాయ దేవర్మజాయ మంగళ్మ్ ||      

 



కమలా కుచ కసూ్ ర్ీ కరూ మాంక్త వక్షసత | 

యాద్వమద  ాన్నవమస్మయ సంపత్ ప తాాయ మంగళ్మ్ || 

 
నీలాచల న్నవమస్మయ న్నతాాయ పరమాత ా న ే| 

సుభదాా పమాణనాథాయ జగనాాథాయ మంగళ్మ్ || 

 
స్ఠ వచిఛష్ు మాలికమ బంధ గంధబంధుర జిష్ణవ ే| 

విష్ుణ చిత్ తనూజాయ ై గోదాయ  ైన్నతామంగళ్మ్ || 

 
శీ్రనగర్మాం మహాప ర్మాం తామపిరుణ యత్ర్ే తట్|ే 

శీ్ర తింతిణాీ మ లధామేా శ్ఠకోపమయ మంగళ్మ్ || 

 
శ్ేషఠ  వమ సెైనానాథోవమ శీ్రపతిర్ేవతి స్మతివక యః| 

వితర్మాయయ మహాపమాజ ్ో ః భాష్ాకమర్మయ మంగళ్మ్ || 

 
తులా మ లావత్తర్మణ య తోషతిాఖిల సూరయ ే

స్ౌమాజామాతృ మునయ ేశ్ేషమంశ్మయాసు్  మంగళ్మ్ || 

 
మంగళాశ్మసనపర్ యః మదాచారా ప ర్ోగమ ైః | 

సర్ యవశ్చ పూర్ యవ ర్మచార్ యాః సతాృతాయాసు్  మంగళ్మ్ || 

 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
సువరణ మంత ాప ష్ాం సమరాయామి 

 
సమస్ పర్విమర్మయ సరవ ద వామంగళ్ విగీహాయ శీ్రమతే నార్మయణాయ నమః 
 
21 చామర్ోపచారం 

 
చామర్ోపచారం సమరాయామి 

 
చామరమును వీచుచు తిరుపమావ  ై29, 30 వ పమశురములను ఒకొాకాట్ి ర్ ండు స్మరుో  అనుసంధ ంచాలి. 
 
ఇచచట్ ఆనాట్ి పమశురమును హారతిన్నసూ్  ర్ ండుస్మరుో  వినాపం చేయాలి 

 
కరాట్ే పూరవఫలుగ నాాం తులసికమననోద్ూవమమ్ | 

పమండ్ేా విశ్వంభర్మం గోదాం వందే శీ్రరంగనాయకీమ్|| 

 
నీళాతుంగ స్నగిర్తిట్ీ సుప్ముదోోధా కృష్ణం 

పమర్మరథయం సవం శీుతి శ్త శ్రర సది్ధ  మధాాపయంత్త 

స్ఠ వచిఛషము యాం సజాిన్నగళితం యా బలాతాృతా భ ంకే్ 
గోదా తసెైా నమ ఇద్ మిద్ం భ య ఏవమసు్  భ యః 


