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|| ஸ்ரீமதத ராமானுஜாய நமஹ || 

 

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய தேததே 

ரகுநாதாய நாதாய ஸீதாயாஃ பததய நமஃ 

 

 

 நித்ய பூஜஜ  

  

1. கராக்தர ேேதத லக்்ஷமி கரமத்தய சரே்ேதி | 

கர மூதல ே்திதத ககௌரி ப்ரபாதத கரதரஷ்னம் || 

 

2. மாத்ரு தததோபே பித்ரு தததோபே |  

ஆசச்ாரய் தததோபே அதிதி தததோபே || 

 

3. கங்தக ச யமுதன ஜசே தகாதாேரி சரே்ேதி | 

நரம்தத சிந்து காதேரி ஜதலே்மின் சந்நிதிங் குரு || 

 

4. ஓம் அசச்ுதாய நம: | 

ஓம் அனந்தாய நம: |                                             

ஓம் ஸ்ரீ தகாவிந்தாய நம: || 

 

5. ஓம் பூர ்புேே்ேுே: தத்ேவிதுரே்தரண்யம் |                                           

பரக்்தகா ததேே்ய தீமஹி திதயாதயான: ப்ரதசாதயாத் || 
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6. அே்மத் குருப்தயா நம: | 

அே்மத் பரம குருப்தயா நம: |                                                                   

அே்மத் சரே் குருப்தயா நம: | 

ஸ்ரீமதத ராமானுஜாய நம: || 

 

7. சரே் தரம்ான் பரித்யஜ்ய மாதமகம் சரணம் ே்ரஜ |                                   

அஹம்த்ோ சரே் பாதபப்தயா தமாக்ஷ இஷ்யாமி மாஷுசஹ 

|| 

 

8. ககௌேல்யா ேுப்ரஜா ராம பூரே்ா ேந்த்யா ப்ரேரத்தத | 

உத்திஷ்ட நரஶாரத்த்ூலா கரத்்தே்யம் கதய்ே மான்ஹிகம் ||                    

உத்திஷ்தடா த்திஷ்ட தகாவிந்த உத்திஷ்ட கருடத்ேஜ | 

உத்திஷ்ட கமலாகாந்தா த்ஜரதலாக்யம் மங்களம் குரு ||  

 

9. ந-பாரம் தமரு சிகரம் ந-பாரம் சப்த சாகரம் |                                           

ராதக்ரௌ பூஜித நிரம்ால்யம் ப்ரபாதத பாரம் அத்புதம் |                     

அதஹா ராதக்ரௌ து நிரம்ால்யம் ப்ராதஹ: காதல விேரஜ்தயத் || 

 

10. ஓம் அசததாமா சத்கமய |                                                                                   

தமதசாமா ஜ்தயாதிரக்்கமய |                                                                                 

ம்ருத்தயாரம்ா அம்ருதங்கமய | 

ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி: || 

 

11. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிேரண்ம் சதுரப்ுஜம் |                         

ப்ரசன்ன ேதனம் த்யாதயத் சரே் விக்தநாப சாந்ததய|| 

 

12. யே்ய த்விரத ேக்த்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரஷ்யதம் |                                                        

விக்னம் நிக்னந்தி ேததம் விஷ்ேக்தேனம் தமாஷ்ரதய || 

 

13. குருர ்பிரம்மா குருர ்விஷ்ணு குருர ்தததோ மதகே்ேர:                 

குருர ்சாஷாத் பரப்பிரம்மா தே்ஜம ஸ்ரீ குரதே நம: || 

 

14. பூரத்ோசரித ஏேங்குண விதசஷன விசிஷ்டாயாம்  

அே்யாம் ேுபதிகதௌ ஸ்ரீ பகேதாக்தேய                                                  

பகேத் ஜகங்கரய் ரூபம்  

ஸ்ரீ பகேந் நித்யாராதனம் கரிஷ்தய || 

 

15. கங்தக ச யமுதன ஜசே தகாதாேரி சரே்ேதி | 

நரம்தத சிந்து காதேரி ஜதலே்மின் சந்நிதிங் குரு ||                                  

ஓம் விரஜாஜய நம: | 
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16. அபவித்ர:  பவித்தராோ சரே்ா ேே்தாங்க ததாபிோ |                          

ய ே்மதரத் புண்டரகீாக்ஷம் சபாஹ்யா ப்யந்தர ஷுசி: || 

 

17. ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய தேததே |                                         

ரகுநாதாய நாதாய ஸீதாயா: பததய நம: ||                                        

 

18. அதயாத்யாபுர தநதாரம் | 

மிதிலாபுர நாயிகாம் |                                                                                   

ராகோனாம் அலங்காராம் | 

ஜேததஹானாம் அலங்க்ரியாம் || 

 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம: த்யாயாமி த்யானம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  ஆோஹயாமி சுேரண் ரத்ன 

சிம்மாசனம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  ஹே்ததயா:  அரக்்யம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  பாதாரவிந்ததயா:  பாத்யம் சமரப்்பயாமி ||              

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  முதக ஆசமநீயம் சமரப்்பயாமி || 

 

19. ஓம் ஆதபாஹிஷ்டா மதயாபுே: தாந ஊரத்ஜ ததாதனா |  

மதஹரனாய சக்ஷதச தயாே: சிேததமா ரே: | 

தே்ய பாஜய ததஹந: உேதீரிே மாதர: | 

தே்மா அரங்கமாமதோ யே்யக்ஷயாய ஜின்ேதா ஆதபா 

ஜனயதாசந: || 

 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:   ே்னானம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  ேே்த்ரம் சமரப்்பயாமி ||                                       

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  திலகம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  யக்தனாபவீதம் சமரப்்பயாமி || 

 

20. கந்தத் துோராம் துரா தரஷ்ாம் நித்ய புஷ்டாம் கரஷீிணம்ீ 

| 

ஈே்ேரகீம் சரே் பூதானாம் த்ோமி தஹாபஹ: ேதய 

ஷ்ரியம் ||  

 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  கந்தம் சமரப்்பயாமி || 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  ஆபரணம் சமரப்்பயாமி || 

 

21. தயாபாம் புஷ்பம் தேதா புஷ்போன் ப்ரஜாோன்                                                                    

பசுமான் பேதி || 
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ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  புஷ்பம் சமரப்்பயாமி || 

 

22. ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  நாமாேளி பூஜாே்ச கரிஷ்தய || 

(சதுரவ்ிம்ஷதி நாமாேளி) 

 

1. ஓம் தகசோய நம: 

2. ஓம் நாராயணாய நம:  

3. ஓம் மாதோய நம: 

4. ஓம் தகாவிந்தாய நம: 

5. ஓம் விஷ்ணதே நம: 

6. ஓம் மதுசூதனாய நம: 

7. ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம: 

8. ஓம் ோமனாய நம: 

9. ஓம் ஸ்ரீதராய நம:                                                                  

10. ஓம் ஹ்ருஷிதகஷய நம: 

11. ஓம் பத்மநாபாய நம: 

12. ஓம் தாதமாதராய நம: 

13. ஓம் சங்கரஷ்ணாய நம:  

14. ஓம் ோசுததேயா நம: 

15. ஓம் ப்ரத்யும்னாய நம: 

16. ஓம் அனிருத்தாய நம: 

17. ஓம் புருதஷாத்தமாய நம:  

18. ஓம் அததாக்ஷஜாய நம: 

19. ஓம் நாரசிம்ஹாய நம: 

20. ஓம் அசச்ுதாய நம: 

21. ஓம் ஜனாரத்னாய நம: 

22. ஓம் உதபந்த்ராய நம: 

23. ஓம் ஹரதய நம: 

24. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம: 

 

23.  ஸ்ரீ சீதா மஹாலக்்ஷமி தஷாடே நாமாேளி 

 

1. ஓம் ப்ரக்ருத்ஜய நம:  

2. ஓம் விக்ருத்ஜய நம: 

3. ஓம் வித்யாஜய நம: 

4. ஓம் ேரே்பூத ஹிதப்ரதாஜய நம: 

5. ஓம் ஷ்ரத்தாஜய நம:  

6. ஓம் விஷ்ணு ேக்ஷே்தலே்திதாஜய நம: 

7. ஓம் விஷ்ணு பத்ந்ஜய நம:                                                        
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8. ஓம் ப்ரசன்னாக்்ஷஜய நம: 

9. ஓம் நாராயண சமாே்ரிதாஜய நம: 

10. ஓம் தாரித்ர துேம்சிந்ஜய நம: 

11. ஓம் சரத்ோபத்ர ேோரிண்ஜய நம: 

12. ஓம் நேதுரக்்காஜய நம: 

13. ஓம் மஹா காள்ஜய நம: 

14. ஓம் ப்ரம்ம விஷ்ணு சிோத்மிகாஜய நம: 

15. ஓம் த்ரிகாலக்ோன ேம்பந்நாஜய நம: 

16. ஓம் புேதனே்ேரஜ்ய நம: 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம: நாமாேளி பூஜாம் சமரப்்பயாமி || 

 

24.  ேனே்பதி ரஜேர ்திே்ஜய நானா கந்த சமன்வித:  | 

ஆக்தரய: சரே் ததேனாம் துதபாயம் ப்ரதிகிருஹ்யதாம் ||                        

 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம: தூபமாக்ராபயாமி || 

 

25. உத்தீப்யே்ே ஜாததேததா பக்னம் நிரருதிம் மம |                             

பஷுகே்சமஹ்ய மாேஹ: ஜீேநே்ச திதஷா தஷ ||            

 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம: ப்ரத்யக்க்ஷ தீபம் தரிசயாமி || 

 

26. ஓம் பூர ்புேே்ேுே: தத்ேவிதுரே்தரண்யம்| 

பரக்்தகா ததேே்ய தீமஹி திதயாதயான: ப்ரதசாதயாத்|| 

 

சத்யம் த்ேரத்தன பரிஷிே்சாமி (in the morning) 

ருதந்த்ோ சத்தயன பரிஷிே்சாமி (in the evening)                        

அம்ருதமே்து, அம்ருததாபே்த ரணமஸி ே்ோஹா  

 

• ஓம் ப்ராணாய ே்ோஹா  

• ஓம் அபானய ே்ோஹா  

• ஓம் ே்யாநாய ே்ோஹா  

• ஓம் உதாநாய ே்ோஹா  

• ஓம் சமாநாய ே்ோஹா  

• ஓம் ப்ரஹ்மதண நம:  

 

அம்ருதமே்து அம்ருதாபி தாநமசி                              

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  ஜநதேத்யம் ேமரப்்பயாமி || 

 

27. ஓம் நாராயணாய வித்மதஹ ோசுததோய தீமஹி  
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தந்தநா விஷ்ணு ப்ரதசாதயாத்: || 

 

28. ஓம் மஹாததே்ஜயச வித்மதஹ விஷ்ணு பத்னிச தீமஹி                                              

தந்தநா லக்்ஷமீ ப்ரசத்சாதயாத்: || 
 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:   தேததாக்த மந்த்ர புஷ்பாே்சலிம் 

ேமரப்்பயாமி || 

 

29. ஓம் ஹிரண்ய பாத்ரம் மததா பூரண்ம் ததாதி |  

மதே்தயா சாநீதி ஏகதா ப்ரஹ்மண முபஹரதி |   

ஏக ஜதே யஜமான ஆயு: தததஜா ததாதி || 
 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:   மங்கள நீராஜநம் ேமரப்்பயாமி ||             
 

30. காதயனோசா மனதசந்த்ரிஜயரே்ா | 

புத்யாத்ேனாோ ப்ரக்ருதத ே்ேபாோத் | 

கதராமி யத்யத் சகலம் பரே்ஜம | 

நாராயணாதயதி ேமரப்்பயாமி ||  
 

ஸ்ரீ சீதா ராமாய நம:  நமே்கராம் ேமரப்்பயாமி ||   
 

|| சரே்ம் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாரப்்பணமே்து || 

|| ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி ஹி || 
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பூஜஜக்கு ததஜேயான கபாருடக்ள் 

1. சுோமி படம் (முடிந்தால் ஸ்ரீ சீதா ராமா பரிோர படம்)  

2. பே்சபாத்திர உத்திரணி – 2 தஜாடி (அல்லது 2 டம்ளர ்மற்றும் 2 

ே்பூன்) 

3. உபதயாகப்படுத்தப்படாத தடட்ு ஆசமனததிற்ககன்று - 1 

4. விளக்குகள் - 2 

5. உதுபத்தி 

6. மணி 

7. மே்சள், குங்குமம், சந்தனம் 

8. அக்ஷஜத 

9. தீரத்்தம் 

10. ஆரத்தித் தடட்ு 

11. கநய் தீபம் 

12. உடக்ார மஜன 

13. பூ, பழம் அலலது உலரந்்த பழங்கள் 

14. திரி, எண்ஜண, கநய், தீப்கபடட்ி 

15. தபபபர ்தநப்கின்ே் 

16. கிண்ணததில் தண்ணரீ ்
 

பூஜஜ அஜறயிதலா அல்லது சுத்தமான இடத்திதலா கிழக்கு அல்லது 

தமற்கு தநாக்கி உடக்ாரந்்து பூஜஜ கசயயவும் 


