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మాత్ృపూజా విధానము 
మాత్ృ పూజకు కావలసని సామాగరీ: 
 సాామి ఫో ట  ో

 దీపారాధన కుందులు 
 అమమ పాదాలు పూజంచుటకు సరరపడు పళ్ళెము 
 గాా స్ తో నీళ్లా , పళ్ళాము, హారతిపళ్ళెము 
 పసుపు, కుంకుమ, గంధము, అక్షత్లు 
 పూలు, అగరబతిి, కరపూరము, నీళ్లా , రవికగుడడ , 
 సవాటు, పండుా , బెలాము. 
ఈ పూజా సామాగరీ లో ఏవ ైనా త్కుువ అయినచ  ోఅక్షత్లతో పూజంచవచుు. 

త్లా్లదండుు ల చుటటూ  పుదకి్షణ చేసే విధంగా, ఆసనాల ప ై కూర్ుండబెటటూ , పకున మరో 
ఆసనంలో, సాామివారర ఫో టోను అలంకరరంచి, దీపారాధన చేసి, గాా స్ తో మంచినీళ్లా  
ఉంచవలెను. 
 

మాత్ృదవేోభవ: 
ఈరోజు భగవాన్ శీ్ర సత్య సాయి బాబా వారర మాత్ృమూరరి అయిన ఈశ్ారమమ గారర వరధంతి 
దినోత్సవం. కనుక ఈశ్ారమమ గారర గురరంచి తెలుసుకుందాం. 

ఈశ్ారమమ గార్ కరపూలు మండలంలో కొల్లమి కుంటా అనే గాీ మంలో శివభకుి డైెన 
మీసరగండ సుబబరాజుగారర ఇంట జన్మంచార్. గొలాపలా్ల వాసివుయలు శీ్ర కొండమ  
 రాజు గారర ప దద  కొడుకు అయిన ప ద వ ంకమమ రాజుగారరన్ ప ండాా డార్. రతాూకర వంశ్ం 
వంటట ప దద  కుటుంబంలో కోడల్లగా అడుగుప టటూన ఆమె త్న వినయవిధేయత్లతో, పన్ 
పాటలతో, అతి్మామలకు, బంధువరాా న్క ిపవుతిపాత్రు లయినార్. 
 



సాామి జననం పుసవం కాదు, పువశే్ం మాత్ుమ.ే 

ఒకనాడు ఈశ్ారమమ గార్ బావిలో నీర్ తోడు త్రండగా  ఆకాశ్ం నుండి దివయ కాంత్రలు 
వ దజలలా  ఒక నీలలోహిత్ తేజో పుంజం గుండుంగా తిర్గుత్ూ ఆమెలో పువేశించింది. ఆమ ె
ఎనోూ దివాయనుభూత్రలు అనుభవించింది. ఈశ్ారమమ గారర అతి్గార ైన లక్షమమమ త్మ 
పురోహిత్రన్ ఇంటోా  జర్గుత్రనూ సత్యనారాయణ సాామి పూజ కి వ ళా్ల, ఆ పుసాదం తెచిు 
కోడల్లకి ఇచిుంది. అక్షయ నామ సంవత్సరం, కారతిక సో మవారం, ఆర్దుా  నక్షత్ుంలో 
భగవానుడు అవత్రరంచాడు. ఆ బాలున్కి సత్యనారాయణ అన్ పేర్ ప టాూ ర్  ముదుద గా, 
తేజసుసతో వ ల్లగరపో యి ే సత్యం అందరరన్ ఆకరరషంచాడు. పాటలు పాడుత్ూ, నాటయం చేసతి , 
నాటకాలోా  నటటసతి  ఉంటే త్న త్నయున్కి అన్ూ విదయలు ఎలా వచాుయా అన్ ఈశ్ారమమ 
గార్ అబుబర పడేవార్. దినదినము పేర్ పుఖ్ాయత్రలు అధికమవుత్రంటే దృష్ిూదోషం 
కలగకూడదన్ అనేక పుకిీయలు చేసేది. త్న బిడడను” బుహ్మజాా న్”  
“బిడడల గుర్వు” అన్ అందరప పిలుసుి ంట,ే ఆమెక ిఆశ్ురయంతో పాటు భయం కూడా వేసేది. 
అన్ూ అనుబంధాలు తెంచుకునూ త్న బిడడ  ఆవూర్ వదిల్ల త్నకు దతరం అవుతాడమేోనన్ 
భయంతో “సత్యం నీవు మాత్ుం హమిాలయాలకు, కొండ గుహ్లోా కి వ ళ్ెవదుద . పుటూపరరిలోనే 
ఉంటానన్ మాట ఇవుా. నీ భకుి లను ఇకుడికే రాన్వుా. మమేు వారందరరన్ ఆనందంగా 
ఆహాాన్సుి నాూము” అన్ ఈశ్ారమమ వేడుకునూది. అపుూడు సత్యం” నేను పుటూపరరినే 
అవతార కారయకీమాన్కి కారయసథలం గా ఎనుూకునాూను. ఈ వరాన్ూ నేను నీకే కాదు, ఈ 
గాీ మాన్కి, పుపంచాన్క ిపుసాదిసుి నాూను” అన్ అభయమిచాుడు. ఆ పుకారంగా పుటూపరరి 
లోనే ఉండి పుటూపరరిన్ సరామత్ దివయ క్షేత్ుం గా చేశాడు. 
ఈశ్ారమమ గారర మూడు కోరరకలు: 
ఆ త్లా్ల హ్ృదయం నవనీత్ం. ఆమ ెపేుమలో ఆ ర్చి చతసి కాబో లు “త్లా్ల పేుమ వ నూ కనూ 
సున్ూత్ం” అనాూర్.ఈశ్ారమమ గార్ మొటూమొదటగా “సాామీ! ఆడవార్ దతరాల నుండి 



మంచినీర్ మోసుకున్ వసతి  ఇబబంది పడుత్రనాూర్. ఒక బావి త్ువిాంచండి ” అన్ కోరగానే 
పుశాంతి న్లయంలో గోపురం గేటు వదద  ఒక బావి త్ువిాంచార్.          
పుటటూన చంటట బిడడలను ఎత్రి కున్ వ ైదయం కోసం వేరే వూళా్కు పరరగ డుత్రనూ మహిళ్లను, 
పిలాల్లూ చతసుి నూ ఆ త్లా్ల హ్ృదయం త్లాడిలా్లపో యి, పుటూపరరిలోనే ఆసుపతిు 
కటటూంచమనాూర్. సాామి పుటూపరరిలోనే జనరల్ హాసిూటల్ కటటూం చార్. 
ఈశ్ారమమ గారరకి పిలాలంటే ఎంతో మకుువ. అటువంటట పిలాలు పుసికాల సంచీలు భుజాలప ై 
వేసుకున్ దతర పుదేశాలకు నడిచి వ ళ్తి  కషూపడడం చతడలలకపో యింది. ఆమెది జాల్లగుండె. 
“సాామి! మన ఊరర పిలాలకు ఒక పాఠశాలను కటటూంచు” అన్ అభయరరథంచింది. దాన్ ఫల్లత్మే 
ఈశ్ారమమ పుా థమిక విదాయలయము. 
నాటట చినూ బావి సుజల సువంతి యి ై సాయి గంగగా లక్షల మంది దాహారరిన్ తీర్సోి ంది. 

చినూ ఆసూతిు నేడు సతపర్ స ూషాల్లటీ ఆసూతిు గా వృదిధ  అయియంది. 

పుా థమిక పాఠశాల పుపంచంలోనే మేటట అయిన  శీ్ర సత్య సాయి విశ్ా విదాయలయంగా  
రపప ందింది. 

మాత్ృ వాకయ పరరపాలన: 
త్న మాత్ృమూరరి ఈశ్ారమమ కోరరన మూడు కోరరకలు కేవలం పుటూపరరికి మాత్ుమే పరరమిత్ం 
చేయకుండా, సాామి త్న అనుగీహాన్ూ సమసి పుపంచాన్కి అందించార్. ఒక చినుకుగా 
పుా రంభమెై, నదిగా రపపుదిదుద కున్, పువాహ్ వేగాన్ూ అందుకొన్, ఒక నీటట చుకు సముదుం 
ఎటాా  అవుత్రందో సాామి పేుమ ఆ  చినుకుగా పుా రంభమె,ై ఒక జీవనదిగా ఈ పుపంచం యొకు 
అవసరాన్ూ తీర్సతి నే ఉంటుంది. 

యుగయుగాలుగా మాత్ృమూర్ి లను మన్ూసతి  అవతారపుర్షరలు లోకాన్కి 
మారాదరశకులయాయర్. కృత్యుగంలో వామనుడు, తేుతాయుగంలో శీ్రరాముడు, 
కల్లయుగంలో శ్ంకర భగవతాూదులు, శీ్ర సత్యసాయి భగవానులు త్మ త్లా్లదండుు లను 
గౌరవించి లోకారాధుయలయినార్. 



సాామి ఈశ్ారమమ చేత్ అనకే పుణయకారాయలు చేయించార్. 
సాామి చేపటటూన అన్ూ సేవాకారయకీమాలలో ఈశ్ారమమ గార్ ఉండేవార్. 
1972వ సంవత్సరం బెంగళ్తర్లో పుా రంభంచిన వేసవి శిక్షణా శిబిరంలో విదాయర్థ లకు ఆమె 
ఎంతో పేుమ ,ఆపాయయత్లను అందించార్. సాామి11వ రోజున కిరతట కోదండ సహిత్ 
శీ్రరామచందుు న్గా దరశనమిచాుర్. ఆమె ఆ అనుభూతి లోనే పరవశించి పో యింది. మే 6 

తేదీన ఉనూటుూ ండి సాామి గద ివ ైపు చతసి “సాామి సాామి” అన్ ప దదగా పిల్లచింది. సాామి 
“వసుి నాూ! వసుి నాూ!” అనాూర్. ఆ పలుకులు విన్ ఆమ ెత్రది శాాస విడిచింది. ఇటువంటట 
అనాయాస మరణం ఏ ఒకురరకో  గాన్ లభంచదు. భగవంత్రడని్ సమరరంచటమే కాదు, 
భగవంత్రన్ పిలుపు కూడా వినడం అందరరకీ సాధయపడదు.” ఇదే మోక్షపుా పిి కి అరహత్” అన్ 
 సాామి చెపాూర్. 
త్లా్లప  ైసాామి పేుమ: 
పుపంచ చరరత్ులో మే 6వ తేది ఈశ్ారమమ సంసమరణ దినోత్సవం గా పరరగణ ంచబడుత్రనూది.  
విరాణూమరరి  అయిన సత్యసాయిీశ్ార్న్ మాత్ృమూరరి విశ్ాజనన్ అయింది. ఆ త్లా్లకి పిలాల 
పటా పేుమ కారణంగా బాబా వార్ ఆమె వరధంతిన్ “బాలల దినోత్సవంగా” పుకటటంచార్. దీన్న్ 
బాలలు ఈశ్ారమమ గారర వారోత్సవాలుగా పుపంచ వాయపింగా జర్పుకుంటునాూర్. సాామి 
విశాాన్క ిభగవానుడైెనా, మ ేఆరవ తేదీ పుతి సంవత్సరము త్న కనూత్లా్ల గా ఎంచుకునూ ఆ 
దివయ గరభ సమాధి వదదకు వ ళా్ల న్వాళ్లలరరూంచే వార్. సాామి ఈశ్ారమమ గారర సహ్జ 
పేుమను దివయ పేుమ గా మారాుర్. 
అమమ: 
త్లా్ల త్ండిు గుర్వు దైెవం, ఇలా త్లా్లకే దెైవం కంటే పుథమ సాథ నం ఇచాుర్. ఎందుకంటే 
మనలను కన్ ప ంచడమే కాక, మనకు కన్పించే దైెవం కూడా తానే కదా! 
అమమ అంటేనే ఒక అనురాగం, ఒక ఆతీమయత్, ఒక పేుమ, ఒక ధైెరయం! ఇలా ఎన ైూనా 
చెపూవచుు. ఆ భగవంత్రడెైన తాను అవతారరంచవలసి వచిునపుూడు త్లా్ల గరభంలో నుంచే 



కదా ఉదభవించేది. అందుకే ఆ భగవంత్రన్ చే పేుమించబడి, ఆరాధించబడే అదృషూం ఒకు 
అమమక ేస ంత్ం. తేుతాయుగంలో శీ్రరామున్ త్లా్ల అయిన కౌసలాయ దవేి, దాాపరయుగంలో 
శీ్రకృషరు న్ ప ంచిన త్లా్లగా యశోదాదేవి, కల్లయుగములో సాామివారర కనూత్లా్ల అయిన 
ఈశ్ారాంబా అదృషూవంత్రలు అయిన కనూత్లుా లు. ఆ భగవంత్రడు పుతి ఇంటటలో త్న 
పుతిరపపంగా అమమ రపపంలో ఉంటాడు  
జపత్పాలు, దానధరామలు చేసిన వార్ ఏ ఉతి్మగత్రలు ప ందుతారో కానీ, త్లా్లదండుు లను 
పూజంచిన వార్ మాత్ుం ఖ్చిుత్ంగా అంత్కంటే ఎకుువ ఉతి్మ గత్రలను ప ందుతార్. 
భకి పుండరతకున్ కర్ణ ంచడాన్కి వచిున ఆ పాండురంగడు స ైత్ం త్లా్లదండుు ల సేవలో 
న్మగూమెైయునూ పుండరతకున్ చతసి, బయట న్లబడి న్రతక్షించాడు కదా! ఈ పుపంచంలో 
తీరులలన్ది ఏమెైనా ఉంటే అది త్లా్లఋణం మాత్ుమే. అంతేకాదు త్మ త్లా్లదండుు లను 
గౌరవించ లలన్వారరకి త్మ పిలాల ఆదరాభమానాలను ప ందే అరహత్ ఎలా ఉంటుంది? 

ఇపుూడు అరథమెైంది కదా! మనం త్లా్లదండుు లను ఎందుకు గౌరవించాలో! 
భారత్దేశ్ంలో ఎందరో మహ్నీయులు దివయతాాన్ూ మాత్ృ సారపపంగా భావించి, ఆరాధించి 
త్రరంచార్. ఇలాంటట మాత్ృమూర్ి లకు శిరసుస వంచి నమసుసమాంజలులరరూసతి , మాత్ృ 
పూజను పుా రంభంచుకుందాము! 
మూడు సార్ా  “ఓంకారం” తో పూజను పుా రంభంచాల్ల. 

అపవిత్ుః పవితుోవా సరాావసాథ ం గతోపివా 
యసమరేత్ పుండరతకాక్షం స బాహాయభయంత్ర శుచిః 
పుండరతకాక్షః మూడు సార్ా  అనుచు కొన్ూ నీళ్లె త్లప ైన పో ు క్షించుకోవాల్ల. 

 గణశే్ పుా రథన: 
ఓం గణానాం తాా గణపతిగం హ్వామహ ే

కవిం కవీనాముపమశ్ీవసిమమ్ 

జేషూ  రాజం బుహ్మణాం బుహ్మణసూత్ ఆనః శీుణానతూతిభఃసవసద సాదనమ్! 



పుణోదేవీ సరసాతీ వాజేభరాాజనీవతీ! దీనామ విత్ుయవత్ర!                                   
ఓం గణేశాయ నమః!  
 సరసాతైెయ నమః!                                                                                      
శీ్ర గుర్భయయనమః!                                                                                     
హ్రరః ఓం! 
 
శుకాా ంబరధరం విషరు ం! శ్శి వరుం చత్రర్భజం! 
పుసనూ వదనం ధాయయిేత్! సరా విగోూప శాంత్యిే! 
 
ఓం సాయిీశ్ారాయ విదమహే సత్య దేవాయ ధీమహి  
త్నూ: సరా పుచోదయాత్! అక్షత్లు వేసి నమసురరంచుకోవాల్ల  . 
 
ఆచమనం: 
  ఓం కేశ్వాయ సాాహా 

  ఓం నారాయణాయ సాాహా 

  ఓం మాధవాయ సాాహ్ 

  ఓం గోవిందాయ నమః 
  ఓం విషు వే నమః 
  ఓం మధుసతదనాయ నమః 
  ఓం తిువికీమాయ నమః 
  ఓం వామనాయ నమః 
  ఓం శీ్రధరాయ నమః 
  ఓం హ్ృష్వకశేాయ నమః 



  ఓం పదమనాభాయ నమః 
  ఓం దామోదరాయ నమః 
  ఓం సంకరషణాయ నమః 
  ఓం వాసుదేవాయ నమః 
  ఓం పుదుయమాూయ నమః 
  ఓం అన్ర్దాధ య నమః 
  ఓం పుర్షో తి్మాయ నమః 
  ఓం అధోక్షజాయ నమః 
  ఓం నారసింహాయ నమః 
  ఓం జనారధనాయ నమః 
  ఓం అచుయతాయ నమః 
  ఓం ఉపేందుా య నమః 
  ఓం హ్రయిే నమః 
  ఓం శీ్ర కృషాు య నమః 
భూశుదిధ : 
 ఉతిిషూంత్ర భూత్పిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః 
 ఏతేషా మవిరోధేన బుహ్మ కరమ సమారభే! 
 వ నక వ ైపున భూమిప  ైఅక్షత్లు చలాా ల్ల 

పుా ణాయామం: 
 ముకుు పటుూ కున్ పుా ణాయామం చేయాల్ల 

 ఓం భూః--ఓం భువః-ఓం సువః--ఓం మహ్ః-ఓం జనః-ఓం త్పః- ఓం సత్యం-  
 ఓం త్త్సవిత్రరారేణయం-భరోా దేవసయ ధీమహ-ిధియోయోనః పుచోదయాత్! 
 ఓం ఆపో  జోయతి రసో మృత్ం-బుహ్మ భూర్బవసుసవరోమ్. 



 
 సంకలూం  
 

ఓం గోవింద గోవింద శుభే శోభనే ముహ్ూరేి శీ్రమహావిషోు రాఘ్ాూయ పువరి మానసయ అదయ 
బుహ్మణః దిాతీయ పరారేథ ,శవాత్వరాహ్ కలలూ, వ ైవసాత్ మనాంత్రే, కల్లయుగే, పుథమపాదే, 
జంబూ దీాపే, భరత్వరేష, భరత్ ఖ్ండే కే్షత్ుః సమసి దేవతా బుా హ్మణ హ్రరహ్ర సన్ూధౌ, అసిమన్ 
వరిమాన, వాయవహారరక చాందుమానేన పుభవాది షషి్ూ  సంవత్సరణాం మధేయ, శారారర నామ 
సంవత్సరే, ఉతి్రాయణే, వసంత్ఋతౌ, వ శైాఖ్ మాస,ే శుకాపక్ష,ే చత్రరదశాయం, సౌమయ వాసరే, 
చితాి  నక్షతేు, శుభయోగ,ే శుభకరణే, ఏవంగుణ విశవషణ, విశిషాూ యాం, శుభతిదౌః 
మమ 

ఇకుడ గోత్ునామాలు చెపుూకోవాల్ల శీ్రమాన్(Name).... గోత్ుః ... అహ్ం మమ ఉపాతి్ 
దురరత్క్షయ దాారా శీ్ర పరమేశ్ార ముదిదశ్య, పరమేశ్ార పవుత్యరథం మాత్ృ పూజాంచ కరరషే్య! 
త్లా్ల పాదాలప ై కొన్ూ నీళ్లె చలాండి 

ఆవాహ్నం: 
ఓం హిరణయవరాు ం హ్రరణ ం సువరు రజత్సుజాం! 

చందుా ం హిరణమయిీం లక్షిమమ్  జాత్వేదో మాఆవహ్! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... ఆవాహ్యామి. 

త్లా్ల పాదాల ప ై అక్షత్లు వేయండి 

ఆసనం: 
తాం మ ఆవహ్ జాత్వేదో లక్షమమ మనపగామినీమ్! 
యసాయం హరిణయం విందేయం గామశ్ాం  పుర్షానహ్ం! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... దివయ సింహాసనం సమరూయామి. 

కొన్ూ అక్షత్లు పూలు వేయండి 



పాదయం: 
అశ్ా పూరాం రథమధాయం  హ్సిినాద పుభయధినీం! 
శీియం దేవిముపహ్ాయేి శీ్రరామదేవీర్ు షతామ్! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః.... పాదయం సమరూయామి. 

పుషూములతో నీర్  చలండి. 
 

అర్యం: 
కాంసో సిమతాం హిరణయ పుా కార మారాదర ం జాలంతీం త్ృపాి ం 

త్రూయంతీం! పదేమ సిథతాం పదమ వరాు ం తామిహ్ో పహ్ాయేి శీియం! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః...హ్సియోరర్యం సమరూయామి. 

త్లా్ల చేత్రలప ై నీర్ వదలండి 
 

ఆచమనీయం: 
చందుా ం పుభాసాం యశ్సా జాలనిీం శీియం లోకే దేవజుషాూ ముదారాం! 
తాం పదిమనీమీం శ్రణమహ్ం పుపదేయ అలక్షమమరేమ నశ్యతాం తాాం వుృణే!  
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః.... ముఖే్ ఆచమనీయం సమరూయామి. 

త్లా్ల చేతిలో నీర్ పో యండి 
 

పంచామృత్ం: 
ఆదిత్య వరేుత్పసో ధిజాతో వనసూతిసివ వృక్షోధబిలాః! 
త్సయ ఫలాన్ త్పసానుదనుి  మాయాంత్రాయాశ్ు బాహ్య అలక్షమమః! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... పంచామృత్ం సమరూయామి. 

త్లా్లప ై పువుాతో నీర్ చిలకరరంచండి 

 



వసిరం 

ఉప ైత్రమాం దేవ సఖ్ః కరీరిశ్ు మణ నాసహ్ ! 
పుా దురపభతో సిమ రాషే్ూ సిేమన్ కరీరి మృధిధ ం దదాత్రమే!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః.... వసిరయుగమం సమరూయామి. 

త్లా్లకి రవిక గుడడ  ఇవాండి 

ఉపవీత్ం: 
క్షుతిూపాసా మలాంజేయషాూ  మలక్షమమం నాశ్యామయహ్ం! 
అభూతి మసమృదిధ ంచ సరాాం న్ర్ు దమే గృహాత్!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... ఉపవీత్ం సమరూయామి. 

త్లా్లకి అక్షత్లను వేయండి 
గంధం 

గంధదాారాం దురదరాశం న్త్యపుషాూ ం కరతషి్ణ ం! 
ఈశ్ారతగం సరా భూతానాం తామిహ్ో పహ్ాయిే శీియం!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః.... గంధం సమరూయామి. 

త్లా్లకి గంధం, పసుపు, కుంకుమ ఇవాండి 
ఆభరణాలు 
మనసఃకామ మాకూతిం వాచః సత్య మశ్రమహి! 
పశూనాం రపపమనూసయ మయిశీ్రః శ్యీతాం  యశ్ః!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయనమః... సరాాభరణాన్ సమరూయామి. 

అక్షత్లు, పూలు ఇవాండి 
పుషూములు: 
కరదమేన పుజా భూతా మయిసంభవ కరదమ! 
శీియం వాస యమేకులల మాత్రం పదమమాల్లనీమ్!! 



శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... పుషూం సమరూయామి. 

పువుాలతో త్లా్ల పాదములను పూజంచండి 
ధతపం: 
ఆపఃసుు జంత్ర సిూగాధ న్ చికీాత్ వసమే గృహ!ే 
న్ చ దేవీం మాత్రం శీియం వాసయమేకులల!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... ధతపమాఘ్ాా పయామి. 

ధతపము నకు నమసాురం చెయయండి 
 

దపీం 

ఆరాదర ం పుషురరణ ం పింగళ్ీం పదమ మాల్లనీం! 
చందుా ం హిరణమయిీం లక్షమమం జాత్వేదో మ ఆవహ్!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... దీపం దరశయామి. 

దీపమునకు నమసాురం చేయండి 
 

న వైదేయం: 
ఆరాదర ం యః కరరణ ం యష్వూం సువరాు ం హమేమాల్లనీమ్! 
సతరాయమ్ హిరణమయిీం లక్షమమం జాత్వేదో మ ఆవహ్!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... న ైవేదయం సమరూయామి. 

త్లా్లకి సవాటు తిన్పించండి 

తాంబూలం 

తాం మ ఆవహ్ జాత్వేదో లక్షమమమనపగామినీమ్! 
యసాయమ్ హరిణయం పుభూత్ం గావో దాసో యశాాన్ాందేయం పుర్షానహ్మ్!! 
శీ్ర మాత్ృ  దేవ ైయ నమః... తాంబూలం సమరూయామి. 

త్లా్లకి తాంబూలం ఇవాండి 



 

మంత్ుపుషూం: 
పదమ పిుయిే పదిమన్ పదమహ్సిే పదామలయిే పదమ దళ్ీయతాక్షి! 
విశ్ా పిుయిే విషరు  మనోనుకూలల త్ాతాూదపదమం మయి సన్ూదత్సవ!! 
లక్షమమం క్షమర సముదు  రాజత్నయాం శీ్రరంగధామేశ్ారతం! 

దాసవభూత్ సమసి దేవ వన్తాం లోక ైక దీపాంకురాం! 
శీ్రమనమందకటాక్ష లబద  విభవ బుహేమందు గంగాధరాం! 
తాాం తైెరలోకయ కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద పిుయాం!! 
త్లా్ల పాదాల ప ై అక్షత్లు, పూలు సమరరూంచండి 
 

ఆత్మ పుదక్షణిం: 
యాన్కాన్చ పాపాన్ జనామంత్ర కృతాన్చ 

తాన్ తాన్ పుణశ్యంతి  పుదక్షిణ పదే పదే! 
పుా పోి హ్ం పుా పి కరామహ్ం  పుా పాి తామ పుా పి సంభవ  
తుా హమిాం కృపయాదేవి శ్రణాగత్వత్సలల!! 
అనయధా శ్రణం నాసిి  త్ామేవ శ్రణం మమ 

త్సామత్ కార్ణయ భావేన శీ్రలక్షిమ రక్షమాం సదా!! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... ఆత్మపుదక్షిణ నమసాురం సమరూయామి.  
చేతిలో పువుాలు అక్షత్లు త్లా్లకి పుదక్షిణం చేసి సమరరూంచాల్ల, నమసురరంచాల్ల 

త్లా్ల చుటటూ  పుదక్షణిం: 
త్లా్లకి పుదక్షిణం ఎందుకు చేయాలంటే 

పు అనగా పాప సంహారము 
ద అనగా దమము(ఇందిుయ న్గీహ్ము) 
కి్ష అనగా త్క్షణ ఫలము 



ణమ్ అనగా జాా న మారాము 
పాప, శాప, తాపములు మూడు పుదక్షిణల తో నశిసిే జాా న మారాంలో  
పువేశించటం అన్ అరథం. 

 
సాషాూ ంగ నమసాురం: 
ఉరసా శిరసా దృషాూ య మనసా వచసా త్థా 
పదాబయం కరాభాయం కరాు భాయం పుణామోషాూ ంగముచయతే! 
శీ్ర మాత్ృ దేవ ైయ నమః... సాషాూ ంగ నమసాురాన్ సమరూయామి. 

చేతిలో పువుాలు అక్షత్లు వారర పాదములప ై ఉంచి భకిి పూరాకంగా నమసురరంచాల్ల 

ఈ విధంగా వినాయకుడు పుదక్షిణలు చేసి గణాధిపత్యం ప ందాడు. మీర్ కూడా ఇలా చేసి 
మంచి ఫల్లతాలు ప ందగలర్. 
 

మాత్ృ దవీ న: 
త్లా్ల అక్షిత్లు త్న చేతిలో ప టుూ కున్ 

పరమ పవిత్ు భారత్దేశ్ంలో జనమ ఎతి్టమే గొపూ విశవషం. ఇది వేద పుమాణం! త్లా్ల 
గరాభలయం నుంచి మన్షి్ త్న జీవన యాత్ును పుా రంభంచి, ఉనూత్మెైన భగవంత్రన్ 
సాథ యికి చేర్కోవటాన్కి ఈ జనమ ఇవాబడినది.  
 
త్లా్లతో కిీంద ఆశ్రరాచనము చయేించాల్ల: 
 

“ఒక త్లా్లగా నేను, మీకు జనమ ఇచిునందుకు, భగవంత్రన్ యందు భకిిన్, ఈ దేశ్ం పటా 
పేుమను, ఈ జాతి సంసాురం పటా మీకునూ గౌరవాన్ూ చతసి నా మనసు ఎంతో 
ఆనందిసుి నూది. త్లా్ల, త్ండిు, గుర్వు ఒకుట ైనదే మాత్ృ సారపపము. మీ పువరిన, మీ పుజా, 



అంకిత్ భావము, సమాజ సేవ, దైెవభకిి మిముమలను చిరంజీవులను చేయాలన్ నా 
ఆశ్రరాచనాన్ూ అందిసుి నాూను” 

త్లా్ల అక్షత్లు వేసి మనసతూరరిగా ఆశ్రరాదించవలెను 
 

సాామి మంగళ్ హారతితో కారయకీమాన్ూ ముగరంచవలెను. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

సమసి లోకాః సుఖినో భవంత్ర  
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 



 
 
 
 
 
 
 
 


