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|| శ్రీమతే రామానుజాయ నమః || 

 శ్ల క  ం || రామాయ రామభశ్రాయ రామచంశ్రాయ వేధసే | 

  రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయః పత్యే నమః || 

 

 
 నిత్య  పూజ  

 

1.  రాశ్రే వసతే లక్ష్మీ   ర మధ్యయ  సరసవ తీ |  

    ర మూలే శ్ల తతే గౌరీ శ్రపభాతే  ర దరశ నం ||  

 

2. మాత్ృ దేవోభవ పిత్ృ దేవోభవ |  

        ఆచారయ  దేవోభవ అతిథి దేవోభవ ||  

 

3. గంేచ యమునే చైవ గోావరి సరసవ తీ |  

        నరీ దే ింధు కావేరీ జలేిీ న్ సనిి ధం కురు ||  

 

4. ఓం అచ్యయ తాయ నమః |  

        ఓం అనంతాయ నమః |  

        ఓం శ్రీ గోవింాయ నమః || 

 

5. ఓం భూరుు వస్సు వః త్త్ు వితుర్ వరేణ్య ం |  

        భరో్గ దేవసయ  ధీమహి ధయోయోనః శ్రపచోదయత్ ||  
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6. అసీ త్ గురుభ్యయ  నమః | 

        అసీ త్ పరమ గురుభ్యయ  నమః |  

        అసీ త్ సరవ  గురుభ్యయ  నమః | 

        శ్రీమతే రామానుజాయ నమః || 

 

7. సరవ  ధరీా న్ పరిత్య జయ  మామే ం శరణ్ం శ్రవజ| 

        అహంతావ  సరవ  పాపేభ్యయ  మోక్షయిష్యయ మి మా శుచః ||  

 

8. కౌసల్యయ  స్సశ్రపజా రామ పూరావ  సంధ్యయ  శ్రపవరతతే | 

        ఉతితష్ఠ నరశార్ధూ ల్య  రతవయ మ్ దైవ మాహిి  ం | (pronounced as మాని ిం) 

        ఉతితష్ఠఠతితశ్లష్ఠ గోవింద ఉతితష్ఠ గరుడధవ జ |  

        ఉతితష్ఠ  మల్య కాంతా త్రైలో య ం మంగళం కురు ||  

 

9. న భారం మేరు శిఖరం న భారం సపత సాగరం|  

        రాశ్రౌ పూజిత్ నిరాీ లయ ం శ్రపభాతే భారమద్భు త్ం | 

        అహో రాశ్రౌతు నిరాీ లయ ం శ్రపాత్ః కాలే విసరజయేత్ || 

 

10.  ఓం అసతోమా సదమోయ |  

         త్మసోమా జ్యయ తిరమోయ |   

         మృతోయ రాీ  అమృత్ంగమయ |  

         ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||  

 

11.  శుకాకంబరధరం విష్ణు ం శశివరుం చతురుు జం |  

         శ్రపసని  వదనం ధ్యయ యేత్ సరవ  విఘి్న పశాంత్యే ||  

  

12.  యసయ  ద్వవ రద వత్రకాత  ాయ  పారిశాయ  పరశయ త్ం | 

         విఘి్ ం నిఘి్ ంతి సత్త్ం విశవ క్సు నమ్ త్మాశ్రశయే || 

  

13.  గురుర్ శ్రబహ్మీ  గురుర్ విష్ణు ః గురుర్ దేవో మహేశవ రః |  

         గురుర్ సాక్షాత్ పరశ్రబహీ  త్స్మీ  శ్రీ గురవే నమః || 

 

14.  పూర్గవ చచ రిత్ ఏవంగుణ్ విశేష్ణ్ విశిశ్లషా్యయం  

    అసాయ ం శుభ తిథౌ శ్రీ భగవాజ్ఞయే భగవత్ 

    కం రయ  ర్ధపం శ్రీ భగవన్ నితాయ రాధనం  రిష్యయ  || 
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15.  గంేచ యమునే చైవ గోావరి సరసవ తీ |  

 నరీ దే ింధు కావేరీ జలేిీ న్ సనిి ధం కురు ||  

 ఓం విరజాయై నమః | 

 

16.  అపవిశ్రత్ః పవిశ్రతోవా సరావ  వశ్లసాత గ తోపివా | 

   యః సీ రేత్ పండరీకాక్షం సబాహ్మయ భయ ంత్ర శుచిః || 

 

17.  రామాయ రామభశ్రాయ రామచంశ్రాయ వేధసే  

 రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయః పత్యే నమః || 

 

18.  అయోధ్యయ పర నేతారం మిథిల్యపర నాయికామ్ | 

 రాఘ్వాణం అలంకారం వైదేహ్మనాం అలంశ్రియం || 

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - ధ్యయ యమి ధ్యయ నం సమరప యమి || 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - ఆవాహయమి స్సవరు రత్ి  ింహ్మసనం సమరప యమి ||  

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - హసతయో  అశ్లర్య ం సమరప యమి ||  

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - పాారవిందయో  పాదయ ం సమరప యమి ||  

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - ముఖే ఆచమనీయం సమరప యమి ||  

     

19.  ఓం ఆపో హిశ్లష్యఠ  మయో భువః తాన ఊరేజ దధ్యత్న | 

      మహేరణయ చక్షసే యోవః శివ త్మో రసః | 

      త్సయ  భాజ యతే హనః ఉష్తీరివ మాత్రః | 

         త్సాీ  అరంగ మామవో యసయ క్షయయ జినవ థ ఆపోజన యథాచనః || 

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః- సిా నం సమరప యమి ||   

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః- వత్రసతం సమరప యమి ||   

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః- తిల ం సమరప యమి || 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః- యజే్యపవీత్ం సమరప యమి ||   

 

20.  గంధ ావ రాం ద్భరా దరాశ మ్ నిత్య  పశ్లషా్యమ్  రీషిణం | 

         ఈశవ రీగం సరవ  భూతానాం తామిహోపహవ యే శ్రశియం || 

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - గంధం సమరప యమి ||  

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - ఆభరణ్ం సమరప యమి ||  
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21.  యోపాం పష్ప ం వేా పష్ప వాన్ 

 శ్రపజావాన్ పశుమాన్ భవతి || 

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - పష్ప ం సమరప యమి || 

 

22.  శ్రీ సీతా రామాయ నమః - నామావళి పూజాంచ  రిష్యయ  ||  

(చతురివ ంశతి నామావళి)  

1. ఓం క్సశవాయ నమః  

2. ఓం నారాయణయ నమః  

3. ఓం మాధవాయ నమః  

4. ఓం గోవింాయ నమః  

5. ఓం విష్ువే నమః  

6. ఓం మధుసూదనాయ నమః  

7. ఓం శ్రతివిశ్ర మాయ నమః  

8. ఓం వామనాయ నమః  

9. ఓం శ్రీధరాయ నమః  

10. ఓం హృషీక్సశాయ నమః  

11. ఓం పదీ నాభాయ నమః  

12. ఓం ామోదరాయ నమః  

13. ఓం సం రషణయ నమః  

14. ఓం వాస్సదేవాయ నమః  

15. ఓం శ్రపద్భయ మిా య నమః  

16. ఓం అనిరు ూా య నమః  

17. ఓం పరుష్ఠత్తమాయ నమః  

18. ఓం అధోక్షజాయ నమః  

19. ఓం నారింహ్మయ నమః  

20. ఓం అచ్యయ తాయ నమః  

21. ఓం జనారూనాయ నమః  

22. ఓం ఉపేంశ్రాయ నమః  

23. ఓం హరయే నమః  

24. ఓం శ్రీ  ృష్యుయ నమః 
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23.  మహ్మలకీ్ష్మ  ష్ఠడశ నామావళి (16 నామాలు) 

1. ఓం శ్రప ృైయ  నమః  

2. ఓం వి ృైయ  నమః  

3. ఓం విాయ యై నమః  

4. ఓం సరవ భూత్ హిత్శ్రపాయై నమః  

5. ఓం శ్రశ ూా యై నమః  

6. ఓం విష్ణు  వక్షసతల శ్ల తతాయై నమః  

7. ఓం విష్ణు  పైి య  నమః  

8. ఓం శ్రపసనాి క్షై నమః  

9. ఓం నారాయణ్ సమాశ్రశితాయై నమః  

10. ఓం ారిశ్రదయ  ధవ ంిన్యయ  నమః  

11. ఓం సర్గవ పశ్రదవ వారిణ్యయ  నమః  

12. ఓం నవద్భరోాయై నమః  

13. ఓం మహ్మకాళ్యయ  నమః  

14. ఓం శ్రబహీ  విష్ణు  శివాతిీ కాయై నమః  

15. ఓం శ్రతికాలజేాన సంపనాి యై నమః  

16. ఓం భువనేశవ ర్యయ  నమః  

 

శ్రీ సీతా రామాయ నమః - నామావళి పూజాం సమరప యమి || 

 

24.  వనసప తి రస్మరివిైయ  నానా గనూసు మనివ త్:|  

       ఆశ్రేయః సరవ  దేవానాం ధూపోయం శ్రపతిగృహయ తాం ||  

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః – ధూపమాశ్రాపయమి || 

 

25.  ఉది్దపయ సవ  జాత్వేదో పఘి్ ం నిరరుతిమ్ మమ |  

       పశూగంశచ  మహయ  మావహ జీవనంచ ద్వోదశ ||  

 

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - శ్రపత్య క్ష ద్దపం దరశ యమి ||   

 

26.  ఓం భూరుు వస్సు వః త్త్ు వితుర్ వరేణ్య ం |  

 భరో్గ దేవసయ  ధీమహి ధయోయోనః శ్రపచోదయత్ ||  

 

 సత్య ం త్వ రే తన పరిషించామి (పూజ ఉదయం చేినపడు)  

 ఋత్ంతావ  సతేయ న పరిషించామి (పూజ సాయంశ్రత్ం చేినపడు) 
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         అమృత్మశ్లస్సత అమృతోపసతరణ్మి సావ హ్మ |    

• ఓం శ్రపాణయ సావ హ్మ |   

• ఓం అపానాయ సావ హ్మ |   

• ఓం వాయ నాయ సావ హ్మ |   

• ఓం ఉానాయ సావ హ్మ |   

• ఓం సమానాయ సావ హ్మ |   

• ఓం శ్రబహీ ణే నమః |   

 

అమృత్మశ్లస్సత అమృతాపి ానమి |    

శ్రీ సీతా రామాయ నమః - న్యవేదయ ం సమరప యమి || 

 

27.  ఓం నారాయణయ విదీ హే వాస్సదేవాయ ధీమహి 

         త్న్ని  విష్ణు ః శ్రపచోదయత్ ||  

 

28.  ఓం మహ్మదేవైయ చ విదీ హే విష్ణు  పతీి చ ధీమహి  

         త్న్ని  లక్ష్మీ : శ్రపచోదయత్ ||  

         శ్రీ సీతా రామాయ నమః - వేదో త మంశ్రత్ పష్యప ంజలం సమరప యమి ||   

 

29.  ఓం హిరణ్య  పాశ్రత్ం మధో  పూరుం దాతి |  

      మధవోయ  సానీతి ఏ ా శ్రబహీ ణ్ ముపహరతి |  

      ఏ  దైవ యజమాన ఆయః తేజ్య దాతి ||  

        

శ్రీ సీతా రామాయ నమః - మంగళ నీరాజనం సమరప యమి || 

శ్రీ సీతా రామ చంశ్రద భగవాన్ కీ జై || 

శ్రీ పవన స్సత్ హనుమాన్ కీ జై || 

 

30.  కాయేన వాచా మనసేంశ్రద్వయైరావ   

 బుశ్ల ూ య త్ీ నావా శ్రప ృతే సవ భావాత్  

          ర్గమి యదయ త్ స లం పరస్మీ   

         నారాయణ యేతి సమరప యమి ||  

 

        శ్రీ సీతా రామాయ నమః - నమసాా రం సమరప యమి ||   

|సరవ ం శ్రీ  ృష్యు రప ణ్మస్సత| 

 

|| ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః || 
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పూజ సామశ్రి 

1. శ్రీ సీతా రాముల పటము లే  ఏదైనా దేవుని పటము 

2. పంచపాశ్రత్ ఉదిరిని - 2 జత్లు (వాడు లో లేని శ్ల కస్సలు - 2 మరియ సూప నులు - 2) 

3. ఆచమనం కోసం చిని  పళె్ళ ము (వాడు లో లేని పళె్ళ ము - 1) 

4. చిని  ద్దపాలు – 2 

5. అగరబ తిత శ్లసాాం్ 

6. గంట 

7. కుంకుమ (ఒ  చిని  ిని్న లో) 

8. పస్సప (ఒ  చిని  ిని్న లో) 

9. గంధము (ఒ  చిని  ిని్న లో) 

10. అక్ష్మంత్లు (ఒ  చిని  ిని్న లో బియయ ము మరియ పస్సప  లపినవి) 

11. నీటి సీసా 

12. పేపర్ నాయ పశి్ల నుక 

13. నేతిలో నాన పెటాిన ఒతుతలని వేిన హ్మరతి పళె్ళ ము  

14. ఒ  చిని  చాప - పూజి కూర్గచ వటానిి 

15. చిని  ిని్న లో నీరు 

 

ద్భకాణ్ము నుంచి కానీ, ఇంట్లక  నుంచి తీస్సకోవలిన సామాశ్రి 

1. అి ోపెటాి 

2. పూలు  

3. తాజా ఫల్యలు లే  త్రైశ్రూట్సు  (ఎండిన ఫల్యలు) దేవునిి సమరిప ంచటానిి  

4. వతుతలు  

5. నూన్న 

6. అగరబతిత 

 

పూజ చేసే వారు ఇంట్లక ని పూజ గద్వలో కానీ శుశ్రభమైన శ్రపదేశంలో తూరుప  లే  పడమర 

ద్వశా కూర్గచ వాల. 


