విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
|| శ్రీ గోదాయై నమః ||
|| శ్రీమతే ర్మమానుజాయ నమః ||
ో
శ్ల క ం || ర్మమాయ ర్మమభశ్రదాయ ర్మమచంశ్రదాయ వేధసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయః పత్యే నమః ||

|| ఆండాళ్ తిరురడిగళే శరణం ||
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శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
ధనుర్మా సంలో ఈ శ్రరత్ం ఆచరంచటానికి శ్రపతి రోజు శ్రాత్ఃకాలమే లేచి, స్నా నం చేసి, శుశ్రభమైన
రస్త్స్నతలను ధరంచాలి. నుదుటిన కుంకుమ బొట్టు ధరంచి, దేవునికి మనస్ఫూ రతగా నమస్నా రము
చేసుకుని ఈ శ్రరతానిా

ఆచమనంతో ఆరంభంచాలి.

1. ఓం అచ్యు తాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం శ్రీ గోవిందాయ నమః ||
2. ఓం భూరుు రసుు రః త్త్ు వితుర్ రరేణు ం |
భరోో దేరసు ధీమహి ధియోయోనః శ్రపచోదయత్ ||
3. అసా త్ గురుభ్యు నమః |
అసా త్ పరమ గురుభ్యు నమః |
అసా త్ సరవ గురుభ్యు నమః |
శ్రీమతే ర్మమానుజాయ నమః ||
4. సరవ ధర్మా న్ పరత్ు జు మామే ం శరణం శ్రరజ|
అహంతావ సరవ ాపేభ్యు మోక్షయిష్యు మి మా శుచః ||
5. నమో నమో వాఙ్ా నస్నతి భూమయే |
నమో నమో వాఙ్ా న సై భూమయే |
నమో నమో ౽నంత్ మహా విభూత్యే |
నమో నమో ౽నంత్ దయై సింధవే ||
6. కౌసల్యు సుశ్రపజా ర్మమ పూర్మవ సంధ్యు శ్రపరర తతే |
త ఠ నరశార్దూల్య రర
త ు మ్ దైర మాహిా
ఉతిష్

ం | (pronounced as మాని ి ం)

త ఠ గోవింద ఉతితష్ఠ గరుడధవ జ |
ఉతితష్ఠఠతిశ్లష్
ఉతితష్ఠ మల్య కాంతా స్త్ైలో ు ం మంగళం కురు ||
7. న భారం మేరు శిఖరం న భారం సప త స్నగరం|
ర్మశ్రౌ పూజిత్ నిర్మా లు ం శ్రపభాతే భారమదుు త్ం |
అహో ర్మశ్రౌతు నిర్మా లు ం శ్రాత్ః కాలే విసర జయేత్ ||
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శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
8. ఓం అసతోమా సదోమయ |
త్మసోమా జ్యు తిర ోమయ |
మృతోు ర్మా అమృత్ంగమయ |
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||
9. శుకాకంబరధరం విష్ణుం శశిరరం
ు చతురుు జం |
శ్రపసనా

రదనం ధ్యు యేత్ సరవ విఘ్నా పశాంత్యే ||

10. యసు ద్వవ రద రస్త్కాతద్య ాః ారశద్య ాః పరశు త్ం |
విఘ్ా ం నిఘ్ా ంతి సత్త్ం విష్వ క్సే నం త్మాశ్రశయే ||
11. గురుర్ శ్రబహాా గురుర్ విష్ణుః గురుర్ దేవో మహేశవ రః |
గురుర్ స్నక్షాత్ పరశ్రబహా త్సైా శ్రీ గురవే నమః ||
12. పూరోవ చచ రత్ ఏరంగుణ విశేష్ణ విశిశ్లష్యుయం
అస్ను ం శుభ తిథౌ శ్రీ భగరదాజ్ఞయ
ే
భగరత్ కం రు రూపం
శ్రీ గోదా రంగనాథ స్నవ మి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజాం రష్యు ||
13. గంగేచ యమునే చైర గోదారర సరసవ తీ |
నరా దే సింధు కావేరీ జలేసిా న్ సనిా ధిం కురు ||
ఓం విరజాయై నమః ||
14. అపవిశ్రత్ః పవిశ్రతోవా సర్మవ రర్్థంగ తోపివా |
యః సా రేత్ పండరీకాక్షం సబాహాు భు ంత్ర శుచిః ||
15.

రా టే పూరవ ఫల్గోణ్ు ం తులసీ కాననోదు వామ్ |
ాండ్యు విశవ ంభర్మం దేవం రందే శ్రీ రంగనాయకం||

శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - ధ్యు యమి ధ్యు నం సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - ఆవాహయమి సురర ు రత్ా

సింహాసనం

సమరప యమి ||
త
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - హసయ
ాః అశ్లరు ్ ం సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - ాదారవిందయాః ాదు ం సమరప యమి ||
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శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - ముఖే ఆచమనీయం సమరప యమి ||
16. ఓం ఆపో హిశ్లష్యఠ మయో భురః తాన ఊరే జ దధ్యత్న |
మహేరణ్య చక్షసే యోరః శిర త్మో రసః |
త్సు భాజ యతే హనః ఉష్తీరర మాత్రః |
త్స్నా అరంగ మామవో యసు క్షయయ జినవ థ ఆపోజన యథాచనః ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః- స్నా నం సమరప యమి ||
త సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః- రస్త్సం
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః- తిల ం సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః- యజ్యేపవత్ం సమరప యమి ||
17. గంధ దావ ర్మం దుర్మ దర్మా మ్ నిత్ు పశ్లష్యుమ్ రీషిణం |
ఈశవ రీగం సరవ భూతానాం తామిహోపహవ యే శ్రశియం ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - గంధం సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - ఆభరణం సమరప యమి ||
18. యోాం పష్ప ం వేదా పష్ప వాన్
శ్రపజావాన్ పశుమాన్ భరతి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - పష్ప ం సమరప యమి ||
19. శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - నామారళి పూజాంచ రష్యు ||
(చతురవ ంశతి నామారళి)
1. ఓం కేశవాయ నమః
2. ఓం నార్మయణ్య నమః
3. ఓం మాధవాయ నమః
4. ఓం గోవిందాయ నమః
5. ఓం విష్వే
ు నమః
6. ఓం మధుస్ఫదనాయ నమః
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7. ఓం శ్రతివిశ్ర మాయ నమః
8. ఓం వామనాయ నమః
9. ఓం శ్రీధర్మయ నమః
10. ఓం హృషీకేశాయ నమః
11. ఓం పదా నాభాయ నమః
12. ఓం దామోదర్మయ నమః
13. ఓం సం ర షణ్య నమః
14. ఓం వాసుదేవాయ నమః
15. ఓం శ్రపదుు మాా య నమః
16. ఓం అనిరుదాాయ నమః
17. ఓం పరుష్ఠత్తమాయ నమః
18. ఓం అధోక్షజాయ నమః
19. ఓం నారసింహాయ నమః
20. ఓం అచ్యు తాయ నమః
21. ఓం జనాశ్లరనా
ద య నమః
22. ఓం ఉపేంశ్రదాయ నమః
23. ఓం హరయే నమః
24. ఓం శ్రీ ృష్యుయ నమః

20. శ్రీ గోదా అష్ఠుత్తర శత్నామారళి
1. ఓం శ్రీరంగనాయకు నమః
2. ఓం గోదాయై నమః
3. ఓం విష్ణుచితాతత్ా జాయై నమః
4. ఓం సైు నమః
5. ఓం గోపీవేష్ధర్మయై నమః
6. ఓం దేవ్యు నమః
7. ఓం భూసుతాయై నమః
8. ఓం భ్యగశాలిన్యు నమః
9. ఓం తులసీకాననోద్భు తాయై నమః
10. ఓం శ్రశియై నమః
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శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
11. ఓం ధనివ పరవాసిన్యు నమః
12. ఓం భట్ునాథ శ్రపియ ర్యు నమః
13. ఓం శ్రీ ృష్ు హిత్భ్యగిన్యు నమః
14. ఓం ఆము త మాలు దాయై నమః
15. ఓం బాల్యయై నమః
16. ఓం శ్రీ రంగనాథ శ్రపియయై నమః
17. ఓం పర్మయై నమః
18. ఓం విశవ ంభర్మయై నమః
19. ఓం ల్యల్యాయై నమః
20. ఓం యతిర్మజ సహోదర్యు నమః
21. ఓం ృష్యునురకాతయై నమః
22. ఓం సుభగాయై నమః
23. ఓం సులభశ్రశియై నమః
24. ఓం సలక్షణ్యై నమః
25. ఓం లక్ష్మా శ్రపియసఖ్యు నమః
26. ఓం శాు మాయై నమః
27. ఓం దయంచిత్ దృగంచల్యయై నమః
28. ఓం ఫల్గోనాు విరు వాయై నమః
29. ఓం రమాు యై నమః
30. ఓం ధనుర్మా స ృత్ శ్రరతాయై నమః
31. ఓం చంపకాో పనాా గ మాలతీ విలసత్ా చాయై నమః

32. ఓం ఆకారశ్రత్య సంపనాా యై నమః
33. ఓం నార్మయణ సమాశ్రశితాయై నమః
34. ఓం శ్రీమదష్యుక్షరీమంశ్రత్ర్మజ శ్లసితత్మనోరథాయై నమః
35. ఓం మోక్ష శ్రపదాన నిపణ్యై నమః
36. ఓం మంశ్రత్రతాా ధి దేరతాయై నమః
37. ఓం శ్రబహా ణ్ు యై నమః
38. ఓం లో జనన్యు నమః
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39. ఓం లీల్యమానుష్ రూపిణ్యు నమః
40. ఓం శ్రబహా జాేయై నమః
41. ఓం అనుశ్రగహాయై నమః
42. ఓం మాయయై నమః
43. ఓం సచిచ దానంద విశ్రగహాయై నమః
44. ఓం మహా పతిశ్రరతాయై నమః
త లోల్గాయై నమః
45. ఓం విష్ణుగుణకరన
46. ఓం శ్రపపనాా ర త హర్మయై నమః
47. ఓం నితాు యై నమః
48. ఓం వేదసౌధ విహారణ్యు నమః
49. ఓం రంగనాథ మాణి ు మంజర్యు నమః
50. ఓం మంజు భాషిణ్యు నమః
51. ఓం సుగంధ్యశ్లర త శ్రగంధ ర్యు నమః
52. ఓం రంగమంగళ దీపికాయై నమః
53. ఓం ధవ జ రశ్రజా౦కుశాశ్లబాజం మృదుాదత్ల్య౦చితాయై నమః
54. ఓం తారకాకార నఖర్మయై నమః
55. ఓం శ్రపవాళ మృదుల్యంగుళ్యు నమః
56. ఓం కూరోా పమేయ ాదోరవ ా భాగాయై నమః
57. ఓం ోభన ారిష కాయై నమః
58. ఓం వేదాశ్లర త భారవిద్వత్ త్త్వ బోధ్యంశ్రి పం జాయై నమః
59. ఓం ఆనందాదుు దాకార సుగుల్యు యై నమః

60. ఓం పరమాయై నమః
61. ఓం అణుకాయై నమః
62. ఓం తేజశ్శ్రి యోజవ జ ల ధృత్ ాదాంగుళి సుభూషితాయై నమః
63. ఓం మీనకేత్న తూణర చారుజంఘా విర్మజితాయై నమః
64. ఓం కుదవ ఙ్ఞేనుయుగాా ఢ్యు యై నమః
65. ఓం సవ ర ు రంభాభసకి తకాయై నమః
66. ఓం విశాల జఘ్నాయై నమః
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
67. ఓం పీనసుశ్రోణ్యు నమః
68. ఓం మణిమేఖల్యయై నమః
69. ఓం ఆనందస్నగర్మరర త గంభీర్మంభ్యజ నాభకాయై నమః
70. ఓం భాసవ దవ ళిశ్రతికాయై నమః
71. ఓం చారుజగతూప ర ు మహోదర్యు నమః
72. ఓం నరమలీకరోమర్మజ్యు నమః
త ు నమః
73. ఓం సుధ్యకుంభాయిత్ శ్లసన్య
74. ఓం లప మాల్యనిభ భుజాయై నమః
75. ఓం చంశ్రదఖండ నఖంచితాయై నమః
76. ఓం సుశ్రపవాళా౦గుళి ను సత మహారతాా ంగుళీయకాయై నమః
77. ఓం నవారుణ శ్రపవాళాభాణిదేశ సమంచితాయై నమః
78. ఓం ంబు ంఠ్యు నమః
79. ఓం సుచ్యబుకాయై నమః
80. ఓం బంబోర్ఠ్య నమః
81. ఓం కుందదంత్యుజ్ఞ నమః
82. ఓం కారుణు రస నిష్ు ంద్వ నేశ్రత్దవ య సుోభతాయై నమః
83. ఓం ముకాతశుచిసిా తాయై నమః
84. ఓం చారుచాంపేయ నిభనాసికాయై నమః
85. ఓం దరప ణ్కార విపల పోలద్వవ త్యంచితాయై నమః
86. ఓం అనంతారా శ్రపకాోద్య నా ణి తాట్ం ోభతాయై నమః
87. ఓం కోటి స్ఫర్ము గిా

సంకాశ నానాభూష్ణ భూషితాయై నమః

88. ఓం సుగంధ రదనాయై నమః
89. ఓం సుశ్రభువే నమః
90. ఓం అశ్లరచ
ా ంశ్రద లల్యటికాయై నమః
91. ఓం పూరచ
ు ంశ్రదాననాయై నమః
92. ఓం నీలకుటిల్యల ోభతాయై నమః
93. ఓం సౌందరు సీమాయై నమః
94. ఓం విలసత్ా స్ఫతరీ తిలకోజవ జ ల్యయై నమః
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
95. ఓం ధగదాగాయమానోదు నా ణి సీమంత్ భూష్ణ్యై నమః
96. ఓం జాజవ లు మాన సశ్రదత్ా

ద్వరు చూడారత్ంసకాయై నమః

97. ఓం స్ఫర్ము శ్లరచ
ా ంశ్రద విలసద్భు ష్ణ్౦చిత్ వేణికాయై నమః
98. ఓం అత్ు ర్మా నల తేజ్యధిమణి ంచ్య ధ్యరణ్యు నమః
99. ఓం నిగనిా గశ్రదత్ా పంజ శ్రాంత్సవ ర ు నిచోళికాయై నమః
100. ఓం సశ్రదతాా ౦చిత్ విదోు త్ విదుు తుా ంజాభ శాటికాయై నమః
101. ఓం నానామణిగణ్కర ు హేమాంగద సుభూషితాయై నమః
102. ఓం కుంకుమాగరు స్ఫతరీ ద్వరు చందన చరచ తాయై నమః
103. ఓం సోవ చిౌజవ జ లు వివిధ విచిశ్రత్ మణిహారణ్యు నమః
104. ఓం అసంఖేు య సుఖసప రా సర్మవ తిశయ భూష్ణ్యై నమః
105. ఓం మలికకాారజాతాద్వ ద్వరు పష్ప శ్రసగంచితాయై నమః
106. ఓం శ్రీరంగ నిలయయై నమః
107. ఓం పూజాు యై నమః
108. ఓం ద్వరు దేశ సుోభతాయై నమః
109. ఓం శ్రీరంగ నాయకు

నమః

110. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః
111. ఓం శ్రీ భూ దేవ్యు నమః
112. ఓం శ్రీ నీళాదేవ్యు నమః
113. ఓం శ్రీ గోదాదేవ్యు నమః
114. ఓం శ్రీ అనంతాయ నమః
115. ఓం శ్రీ గరుడాయ నమః

116. ఓం శ్రీమతే విష్వ కేు నాయ నమః
117. ఓం శ్రీ పర్మంకుశాయ నమః
118. ఓం శ్రీమతే ర్మమానుజాయ నమః
119. ఓం శ్రీమదవ రరర మునయే నమః
120. ఓం స్నవ చారేు భ్యు నమః
121. ఓం పూర్మవ చారేు భ్యు నమః
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
122. ఓం సమసత పరవార్మయ సరవ ద్వరు మంగళ విశ్రగహాయ
శ్రీమతే నార్మయణ్య నమః
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః – అష్ఠుత్తర ద్వరు శత్నామారళి పూజాం సమరప యమి ||
21. రనసప తి రసైర దవ్యు నానా గనాసు మనివ తాః|
ఆశ్రేయః సరవ దేవానాం ధూపోయం శ్రపతిగృహు తాం ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః – ధూపమాశ్రఘాపయమి ||
22. ఉదీదపు సవ జాత్వేదో పఘ్ా ం నిరరుతిమ్ మమ |
పశూగంశచ మహు మారహ జీరనంచ ద్వోదశ ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - శ్రపత్ు క్ష దీపం దరా యమి ||
23. ఓం భూరుు రసుు రః త్త్ు వితుర్ రరేణు ం |
భరోో దేరసు ధీమహి ధియోయోనః శ్రపచోదయత్ ||
సత్ు ం త్వ రే తన పరషించామి
త ణమసి స్నవ హా |
అమృత్మశ్లసుత అమృతోపసర
•

ఓం శ్రాణ్య స్నవ హా |

•

ఓం అానాయ స్నవ హా |

•

ఓం వాు నాయ స్నవ హా |

•

ఓం ఉదానాయ స్నవ హా |

•

ఓం సమానాయ స్నవ హా |

•

ఓం శ్రబహా ణే నమః |

అమృత్మశ్లసుత అమృతాపి దానమసి |
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః – ఫల న్యవేదు ం సమరప యమి ||
24. ఓం హిరణు ాశ్రత్ం మధో పూర ుం దదాతి |
మధవోు స్ననీతి ఏ దా శ్రబహా ణ ముపహరతి |
ఏ దైర యజమాన ఆయుః తేజ్య దదాతి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - మంగళ నీర్మజనం సమరప యమి ||
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
ద్వరరన్ గుణర్దిశైచ్చి గరం రందణ్యనాదన్

25.

కనైర్యిరుళగనదు
ఱ
కాలైయమ్ పొళుద్య్
మదువిరన్దదళుగిన మామలరెల్యకమ్
వానరరరశరళ్
ో వందుర్వందీణ్డి,
ఎదిర్ర్దిశై నిఱైనదన రివరొడం పగునద
ఇరుంగళిర్తీట్టమంర్పిడియెడ మురశుమ్,
అదిర్ర్ద్లిల్ర్అలైర్కడల్ర్ర్పోన్ఱఱళదు ఎంగుమ్
అరంగతతమ్మా పళిి యెళునదరుళాయే
తండరడిప్పప డి ఆళావ ర్ తిరురడిగళే శరణం
26. “తిరుాప వ్య 3 త్నియనుల్గ, 1-28 ాశురముల్గ”
శ్రపతి రోజు, ఆ రోజు ాశురం 2 స్నరుక చదరండి
(ఉదాహరణకి 1 ర రోజు 1 ర ాశురం 2 స్నరుక,
2 ర రోజు 2 ర ాశురం 2 స్నరుక, ....
28 ర రోజు 28 ర ాశురం 2 స్నరుక చదవాలి)
27. ఇపప డు మహాన్యవేదు ం పెరుమాళ్ కు నివేదన చేయలి. శ్రపతి రోజు, ట్టు
ప్పంగలిని (వెణ్ ప్పంగలి) న్యవేదు ంగా సమరప ంచాలి. అద్వ కాకుండా, ఈ శ్రకింద్వ
వాటిని ముఖు మైన ఆ యా ాశుర్మల రోజు నివేదన చేయలి.
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•

3ర ాశురం - చక్కా ర ప్పంగలి

•

7ర ాశురం - పలిహోర

•

12ర ాశురం - చక్కా ర ప్పంగలి

•

16ర ాశురం - దదోాజనం, పలిహోర, చక్కా ర ప్పంగలి

•

18ర ాశురం - చక్కా ర ప్పంగలి

•

23ర ాశురం - చక్కా ర ప్పంగలి

•

24ర ాశురం - దదోాజనం

•

27ర ాశురం - దదోాజనం, పలిహోర, అ ా ర అడిసిల్

•

28ర ాశురం - దదోాజనం

•

29ర ాశురం - దదోాజనం, చక్కా ర ప్పంగలి, పలిహోర

•

30ర ాశురం - అపప ం
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ

ఓం భూరుు రసుు రః త్త్ు వితుర్ రరేణు ం |
భరోో దేరసు ధీమహి ధియోయోనః శ్రపచోదయత్ ||
సత్ు ం త్వ రే తన పరషించామి
త ణమసి స్నవ హా |
అమృత్మశ్లసుత అమృతోపసర
•

ఓం శ్రాణ్య స్నవ హా |

•

ఓం అానాయ స్నవ హా |

•

ఓం వాు నాయ స్నవ హా |

•

ఓం ఉదానాయ స్నవ హా |

•

ఓం సమానాయ స్నవ హా |

•

ఓం శ్రబహా ణే నమః |

అమృత్మశ్లసుత అమృతాపి దానమసి |
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః – మహాన్యవేదు ం సమరప యమి ||
28. “తిరుాప వ్య 29, 30 ాశురముల్గ” || (వింజామర సేర)
త్రువాత్, ఆ రోజు ాశురం 1 స్నర చదరండి
29. “మంగళాశాసనం”
లక్ష్మా చరణ ల్యక్షా౦ స్నక్షాత్ శ్రీరత్ు రక్షసే |
క్షేమం ర్మయ సర్వవ షం శ్రీ రంగేశాయ మంగళం ||
సోవ చిచ ష్ు మాలికా బంధ గంధ బంధుర జిర్ష్వే
ణ |
విష్ణుచిత్త త్నూజాయై గోదాయై నిత్ు మంగళం ||
మాదృశా కించన శ్రతాణ బదా ం ణ ాణయే |
విష్ణుచిత్త త్నూజాయై గోదాయై నిత్ు మంగళం ||
శ్రీమైు విష్ణుచితాతరు మనోనందన హేత్వే |
నందనందన సుందర్యు గోదాయై నిత్ు మంగళం ||

12 | P a g e

©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 12-Dec-21

విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
మంగళా శాసన పర్యః మదాచారు పరోగమైః |
సర్యవ శచ పూర్యవ ర్మచార్యు ః సత్ా ృతాయసుత మంగళం ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - మంగళ నీర్మజనం సమరప యమి ||
30. కాయేన వాచా మనసేంశ్రద్వయైర్మవ
బుశ్లదాాు త్ా నావా శ్రప ృతే సవ భావాత్
రోమి యదు త్ స లం పరసైా
నార్మయణ్ యేతి సమరప యమి ||
శ్రీ గోదా రంగనాథాయ నమః - నమస్నా రం సమరప యమి ||
|సరవ ం శ్రీ ృష్యురప ణమసుత|

|| ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||
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విష్ణుచిత్త గురుకులం
శ్రీ గోదా దేవి ధనుర్మా స శ్రరత్ పూజ
పూజ స్నమశ్రగి
1.

శ్రీ గోదా దేవి, ృష్ణుని పట్ము (లే ఏదైనా దేవుని పట్ము)

2.

పంచాశ్రత్, ఉద్ధరిణ్డ - 2 జత్ల్గ (వాడు లో లేని గా
శ్ల క సుల్గ – 2, స్ఫప నుల్గ - 2)

3.

ఆచమనం కోసం చినా

4.

చినా

5.

అగరబ తిత శ్లస్నుం్

6.

గంట్

7.

కుంకుమ (ఒ చినా

8.

పసుప (ఒ చినా

9.

గంధము (ఒ చినా

పళ్ళి ము (వాడు లో లేని పళ్ళి ము - 1)

దీాల్గ – 2

గిన్నా లో)

గిన్నా లో)

10. అక్షంత్ల్గ (ఒ చినా

గిన్నా లో)
గిన్నా లో బయు ము మరయు పసుప న్నయిు తో లిపినవి)

11. నీటి సీస్న
12. పేపర్ నాు పశ్లకినుక
13. నేతిలో నాన పెటిున ఒతుతలని వేసిన హారతి పళ్ళి ము
14. ఒ చినా
15. చినా

చాప - పూజకి కూరోచ రటానికి

గిన్నా లో నీరు

దుకాణము నుంచి కానీ, ఇంట్లక నుంచి తీసుకోరలసిన స్నమాశ్రగి
1.

అగి ో పెటిు

2.

పూల్గ

3.

తాజా ఫల్యల్గ లే స్త్ైశ్రూట్సు (ఎండిన ఫల్యల్గ), మహార్నైవేద్య ం దేవునికి సమరప ంచటానికి

4.

రతుతల్గ

5.

నూన్న

6.

అగరుబతిత

పూజ చేసే వారు ఇంట్లకని పూజ గద్వలో కానీ శుశ్రభమైన శ్రపదేశంలో తూరుప లే పడమర ద్వశగా కూరోచ వాలి.
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