
  

కావలసిన సామాన్లు 
* దర్భలు 
* నలున్లవ్వులు 
* చెంబులో మెంచినీరు (అర్్యపాత్ర) 
* తర్పణెం విడవడానికి పళ్ళెం 
* తడిపిన తెలు బియ్యెం 
* పెంచపాత్ర 
* ఆసనెం 

య్జ్ఞోపవీతెం ధరెంచు విధానములు 
* సవయెం – మామూలుగా ఎడమ భుజెం మీదుగా కుడి నడుముకు వచ్చేది. 
* నివీతీ – దెండలాగా మెడలో న్లెండి పొట్ట మీదకు వేసుకునేది. 
* ప్రాచీనావీతీ – కుడి భుజెం మీదుగా ఎడమ నడుముకు వచ్చేది. 

తిల తెండుల తర్పణ విధానెం 

శుచిిః – 
(తలమీద నీళ్ళన్ల జలుుకెండి) 
అపవిత్రిః పవిత్రోవా సర్వువసాథెం గతోఽపి వా 
య్ిః సమరేత్ పెండరీకాక్షెం స బాహ్యయభ్యెంతర్ిః శుచిిః || 
పెండరీకాక్ష పెండరీకాక్ష పెండరీకాక్ష || 

ప్రార్థనా – 
(నమసాార్ెం చ్చస్తూ ఇవి చదవెండి) 
శుకాుెంబర్ధర్ెం విష్ణెం శశివర్ణెం చతురుభజెం 
ప్రసననవదనెం ధాయయేత్ సర్ు విఘ్ననపశెంతయే || 



  

వక్రతుెండ మహ్యకాయ్ కటిస్తర్యసమప్రభ్ | 
నిరుఘ్నెం కురు మే దేవ సర్ుకారేయష్ సర్ుదా || 
ఓెం శ్రీ మహ్యగణాధిపతయే నమిః | 

ఆచమయ – 
(ఆచమనెం చ్చయ్ెండి) 
ఓెం కేశవాయ్ సాుహ్య | 
ఓెం నార్వయ్ణాయ్ సాుహ్య |  
ఓెం మాధవాయ్ సాుహ్య | 
ఓెం గోవిెందాయ్ నమిః | ఓెం విష్ణవే నమిః | 
ఓెం మధుస్తదనాయ్ నమిః | ఓెం త్రివిక్రమాయ్ నమిః | 
ఓెం వామనాయ్ నమిః | ఓెం శ్రీధర్వయ్ నమిః | 
ఓెం హృషీకేశయ్ నమిః | ఓెం పదమనాభాయ్ నమిః | 
ఓెం దామోదర్వయ్ నమిః | ఓెం సెంకర్షణాయ్ నమిః | 
ఓెం వాసుదేవాయ్ నమిః | ఓెం ప్రదుయమానయ్ నమిః | 
ఓెం అనిరుదాాయ్ నమిః | ఓెం పరుషోతూమాయ్ నమిః | 
ఓెం అథోక్షజాయ్ నమిః | ఓెం నార్సిెంహ్యయ్ నమిః | 
ఓెం అచుయతాయ్ నమిః | ఓెం జనార్దనాయ్ నమిః | 
ఓెం ఉపెంద్రాయ్ నమిః | ఓెం హర్యే నమిః | ఓెం శ్రీ కృష్ణణయ్ నమిః | 

పవిత్రెం – 
ఓెం పవిత్రవనూిః పరవాజమాసతే పితైష్ణెం ప్రతోన అభి ర్క్షతి వ్రతమ్ | 
మహససముద్రెం వరుణసిూరో దధే ధీర్వ ఇచ్చేకుర్రాుణేష్ణుర్భ్మ్ || 
పవిత్రెం తే వితతెం బ్రహమణసపతే ప్రభుర్వాత్రాణి పరేయషి విశుతిః | 
అతపూతనూర్న తదామో అశునతే శృతాస ఇదుహనూసూతసమాశత || 



  

పవిత్రెం ధృతాు || 
(పవిత్రెం ధరెంచెండి) 

భూతోచ్ఛేట్నెం – 
ఉతిూష్ఠన్లూ భూతపిశచ్ఛిః ఏతే భూమిభార్కాిః | 
ఏతేష్ణమవిరోధేన బ్రహమకర్మ సమార్భే || 
(అక్షతలు మీ వెనకుా వేయ్ెండి) 

ప్రాణాయామెం – 
ఓెం భూిః | ఓెం భువిః | ఓెం సువిః | ఓెం మహిః | 
ఓెం జనిః | ఓెం తపిః | ఓెం సతయెం | 
తతసవితుర్ురేణయెం భ్రోా దేవసయ ధీమహి | 
ధియో యో నిః ప్రచోదయాత్ | 
ఓమాపో జ్ఞయతీ ర్సోమృతెం బ్రహమ భూరుభవసుసవరోమ్ | 

సెంకలపెం – 
(అక్షతలు చ్చతిలో పట్టటకుని) 
శ్రీ గోవిెంద గోవిెంద గోవిెంద | శ్రీమహ్యవిషోణర్వజోయా ప్రవర్ూమానసయ అదయ బ్రహమణిః దిుతీయ్ పర్వరేథ 
శ్వుతవర్వహ కల్పప వైవసుత మనుెంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జెంబూద్వుప భార్తవరేష భ్ర్తఖెండే మేరోిః 
దక్షిణ దిగాభగే శ్రీశైలసయ ___ ప్రదేశ్వ ___, ___ నద్యిః మధేయ పణయప్రదేశ్వ సమసూ దేవతా బ్రాహమణ 
ఆచ్ఛర్య హర హర్ గురు చర్ణ సనినధౌ అసిమన్ వర్ూమనే వాయవహరక చ్ఛెంద్రమానేన శ్రీ ____ నామ 
సెంవతసరే ___ అయ్నే ___ ఋతౌ ___ మాసే ___ పక్షే ___ తిథౌ ___ వాసరే శ్రీవిష్ణ 
నక్షత్రే శ్రీవిష్ణ యోగే శ్రీవిష్ణ కర్ణ ఏవెం గుణ విశ్వష్ణ విశిష్ణటయాెం పణయతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అసమత్ 
పితృ, పితామహ, ప్రపితామహ్యనాెం (మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాెం) ___ గోత్రాణాెం ___ 
శర్వమణెం/వర్వమణెం/గుపాూనెం/దాసెం(దాయినాెం) వసురుద్రాదితయ రూపాణాెం అక్షయ్య పణయలోక 
ఫలావాపూయర్థెం య్థాశకిూ తిలతర్పణెం కరష్యయ || సవయెం || 



  

(నీరు అరవేణెం లో విడవెండి) 

నమసాార్ెం – 
ఈశనిః పితృరూపణ మహ్యదేవో మహేశుర్ిః | 
ప్రీయ్తాెం భ్గవానీశిః పర్మాతామ సదాశివిః || ౧ 
దేవతాభ్యిః పితృభ్యశే మహ్యయోగిభ్య ఏవ చ | 
నమసాసాహ్యయై సుధాయై నితయమేవ నమో నమిః || ౨ 
మనరమధేయ క్రియామధేయ విషోణససమర్ణ పూర్ుకెం | 
య్తిాెంచిత్రిాయి్తే కర్మ తతోాటి గుణితెం భ్వేత్ || ౪ 
విష్ణరుష్ణరుష్ణిః || 

(దక్షిణెం వైప తిర్గి కూరోేెండి) 

అర్్యపాత్ర – 
అర్్యపాత్రయోిః అమీగెంధాిః | పష్ణపర్వథ ఇమే అక్షతాిః | అమీ కుశిః | 

|| సవయెం || ఓెం ఓెం ఓెం అదయ పణయతిథౌ || ప్రాచీనావీతీ || అసమత్ పితృ, పితామహ, ప్రపితామహ్యనాెం 
(మాతృ, పితామహీ, ప్రపితామహీనాెం) ___ గోత్రాణాెం ___ శర్మణాెం [దాయినాెం] వసురుద్రాదితయ 
రూపాణాెం అయ్ెం కుశసోయపర ఆవాహయిష్యయ | 
(పళ్ళెంలో ఒక దర్భ పెట్టెండి) 

|| సవయెం || నమసాృతయ | 
ఓెం ఆయ్ెంతు నిః పితర్సోసమాయసోగినష్ణుతాూిః పథిభిరేదవ యానిః | 
అసిమన్ య్జ్ఞో సుధయా మదెం తుధి బృవెంతు తే అవెంతు సామన్ || 
ఇదెం పితృభ్యయ నమో అసూాదయ యే పూర్వుసో య్ ఉపర్వస ఈయుిః | 
యే పారథవే ర్జసాయ నిష్తాూ యే వా నూనెం సువృజనాసు విక్షు || 
పితృదేవతాభ్యయ నమిః | 



  

|| ప్రాచీనావీతీ || 
సకలోపచ్ఛర్వరేథ తిలాన్ సమర్పయామి | 
(నలున్లవ్వులు దర్భ మీద వేయ్ెండి) 

తర్పణెం – 
(కుడి బొట్న వేలికి నలున్లవ్వులు అదుదకుని పితృతీర్థము గా నీరు దర్భమీదకు మూడేసిసారుు విడవెండి) 

తెండ్రిగారకి – (పితృ తర్పణెం) 
అసమత్ పితర్ెం ___ గోత్రెం ___ శర్వమణెం/వర్వమణెం/గుపాూనెం/దాసెం 
వసురూపెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | 
అసమత్ పితామహెం ___ గోత్రెం ___ శర్వమణెం/వర్వమణెం/గుపాూనెం/దాసెం 
రుద్రరూపెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | 
అసమత్ ప్రపితామహెం ___ గోత్రెం ___ శర్వమణెం/వర్వమణెం/గుపాూనెం/దాసెం 
ఆదితయరూపెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | 

[** తలిుగారకి – (మాతృ తర్పణెం) 
అసమత్ మాతర్ెం ___ గోత్రాెం ___ పదాెం 
వసురూపాెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | 
అసమత్ పితామహీెం ___ గోత్రాెం ___ పదాెం 
రుద్రరూపాెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | 
అసమత్ ప్రపితామహీెం ___ గోత్రాెం ___ పదాెం 
ఆదితయరూపాెం సుధానమసూర్పయామి తర్పయామి తర్పయామి | **] 
 

పితృదేవతాభ్యయ నమిః | సుప్రీతో భ్వతు | 

పితృదేవతాభ్యయ నమిః  య్థాసాథనెం ఉదాుసయిష్యయ | 



  

కుశోదకెం – 
|| ప్రాచీనావీతీ || 
ఏష్ణననమాతా న పితా న బన్లాిః నానయ గోత్రిణిః | 
తే సరేు తృపిూమాయాన్లూ మయోతసృష్టిః కుశోదకిః || 
తృపయత తృపయత తృపయత తృపయత తృపయత | 
(కొనిన న్లవ్వులు, పళ్ళెం లోని దర్భ చ్చతిలోకి తీసుకుని చెంబులోని నీరు పితృతీర్థెంగా పళ్ళెంలో విడవెండి. 
దర్భకూడా విడిచిపెటిట చ్చతికి న్లవ్వులు ల్పకుెండా శుభ్రెం చ్చసుకెండి). 

సమర్పణెం – 
|| సవయెం || 
కాయేన వాచ్ఛ మనసైన్ద్దియైర్వు 
బుదాాయతమనా వా ప్రకృతేససాభావాత్ | 
కరోమి య్దయతసకలెం పర్స్్మ 
నార్వయ్ణాయేతి సమర్పయామి | 

(నమసాార్ెం చ్చసుకెండి) 

నమో బ్రహమణయదేవాయ్ గో బ్రాహమణ హితాయ్ చ | 
జగదిాతాయ్ కృష్ణణయ్ గోవిెందాయ్ నమో నమిః || 

పవిత్రెం విసృజయ | 

(పవిత్రెం విడవెండి) 

ఓెం శెంతిిః శెంతిిః శెంతిిః || 
ఓెం తతసత్ బ్రహ్యమర్పణమసుూ || 


