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ఋషిపంచమి వ్రతం పూజకు చేసుకోవలసిన ఏర్పాట్లు: 

ఇంటిలో ఈశానయ మూలలో స్థలమును శుద్ధ చేసి, అలికి, బియ్యపు పండితో గాని, రంగుల చూరణ 
ములతో గాని, ముగుులు పెటిి, దైవ స్థథపన నిమితత మై ఒక పీటను వేయాలి. పీట మరీ ఎత్తతగా గాని, 
మరీ పలుముగా గానీ ఉండ కూడదు. పద్ప ఆ పీటకు కూడా చకకగా పసుపు ర్పసి, కుంకుమతో 
బొట్లి పెటిి, వరి పండి (బియ్యపు పండి) తో ముగుులు వేయాలి. 

స్థధారణంగా అష్ిద్ళ పద్మాన్నే వేస్థతరు. పూజ చేసేవారు తూరుాముఖంగా కూర్చోవాలి. ఏ దైవానిే 
పూజంజబోత్తన్నేర్చ ఆ దైవం యొకక ప్రతిమనుగాని, చిత్ర పటమును గాని ఆ పీట పై ఉంచాలి. 
ముందుగా పసుపుతో గణపతిని తయారు చేసి ( పసుపును సుమారు అంగుళం సైజులో త్రికోణ 
ఆకృతిలో ముద్దగా చేసి) ద్మనికి కుంకుమ బొట్లి పెటిి, పద్ప ఒక పళ్ళంలో గాని, క్రొతత త్తండు గుడడ 
మీద్ గాని బియ్యం పోసి ద్మని పై ఒక తమలపాకు నుంచి, అందు పసుపు గణపతి నుంచి 
అగరువత్తతలు వెలిగంచాలి. ఇపుడు పూజకు కావలసిన వసుతవులను అమరుోకోవాలి. దీపార్పధన 
నైఋతి దిశలో చేయ్వలెను. 

దీపార్పధనకు కావలసిన వసుతవులు - 

దీపార్పధన విధానము: దీపార్పధన చేయుటకు కుంది (ప్రమిద్) వెండిది గాని, ఇతతడిది గాని, మటిిది 
గాని వాడ వచ్చోను. కుందిలో 3 అడడ వత్తతలు 1 కుంభ వతిత (మధయలో) వేసి నూనెతో తడుపవలెను. 
ఇంకొక అడడ వతిత నూనెతో తడిప ఏక హారతిలో ( కర్పార హారతికి వాడే వసుతవు) వేసి ముందుగా ఏక 
హారతిలో వేసిన వతితని అగు పులుతో వెలిగంచి, వెలిగంచిన వతితతో కుందిలోన1 అడడ వతిత 1 కుంభ వతిత 
వెలిగంచవలెను. 
తర్పాత చేయు కడుకుకని నూనె కుంది నిండా వేసి పద్ప ఆ కుందికి మూడు చోటు కుంకుమ 
అలంకారము చేయ్వలెను. తర్పాత అక్షతలు వేసి దీపార్పధనను లక్ష్మీ స్ార్పపముగా భావించి 
నమస్థకరము చేయ్వలెను. కుందిలో మిగలిన రండు అడడ వత్తతలు పూజా స్మయ్ంలో ధూపము 
చూపన తరువాత దీపము చూపంచ్చటకు వాడవలెను. 
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దీపార్పధనకు నువుాలనూనెగాని, కొబ్బరి నూనెగాని, ఆవు నెయ్యయగాని వాడ వచ్చోను. ఈ విధంగా 
దీపం వెలిగంచి ఘంటను వాయ్యస్తత నమస్కరించి ఈ క్రంది శ్లుకమును చదువు కొనవలెను. 

ఘంటాన్నద్ము 

శ్లు || ఆగ మారధంత్త దేవాన్నం గమన్నరధంత్త రక్ష స్థమ్ కుర్పయద్ఘంటార వంతత్ర దేవతాహాాహన లంఛ 
నమ్ 

మనము ఆచ మనము చేసినట్లవంటి పంచ పాత్రలోని నీళ్లు దేవుని పూజకు వినియోగంచర్పదు. 
పూజకు విడిగా ఒక గాుసుగాని, చంబుగాని తీసుకొని ద్మనిలో శుద్ధ జలమును పోసి ఆ చంబునకు 
కలశార్పధన చేసి ఆనీళ్లు మాత్రమే దేవుని పూజకు ఉపయోగంచ వలెను. 

పూజకు కావలసిన వసుతవులు :  
ఏ వ్రతమును (పూజకు) ఆచరించ్చచ్చన్నేమో ఆ దేవుని యొకక బొమా (ప్రతిమ) (తమ శకిత కొలది 
బ్ంగారముతో నైనను, వెండితో నైనను లేక మటిితో నైనను తీసుకోనవలెను), లేద్మ చిత్ర పటము, 
మండపమునకు మామిడి ఆకులు, అరటి మొకకలు, కొబ్బరి కాయ్లు, పళ్లు, పువుాలు, పసుపు, 
కుంకుమ, గంధం, హారతి కర్పారం, అక్షతలు, అగు పెట్టి, అగరవత్తతలు, వస్త్ర, య్జ్ఞో పవీతములు, 
తోరములు ( తెలుని ద్మరమునకు పసుపు ర్పసి 9 వరస్లు (పోగులు) వేసి 9 చోటు పువుాలతో కటిి, 
ఈ తోరములను దేవునికి పూజ చేసి పూజ చేసిన వారంద్ర్ప తమ కుడి చేతికి ధరిస్థతరు.) ప్రత్యయక 
నివేద్న ( పండి వంటలు) పమాట య్జమానులు (పూజ చేసే వారు) ఈ దిగువ కేశవన్నమాలను 
స్ారిస్తత ఆచమనం చేయాలి. 

ఈ న్నమములు మొతతం 24 ఉన్నేయ్య. 
1. " ఓం కేశవాయ్ స్థాహా " అని చపుాకుని చేతిలో నీరు తీసుకొని లోనికి తీసుకోవాలి. 
2. " ఓం న్నర్పయ్ణాయ్ స్థాహా " అనుకుని ఒక స్థరి 
3. " ఓం మాధ వాయ్ స్థాహా " అనుకుని ఒక స్థరి జలమును పుచ్చో కోవలెను. తరువాత 
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4. " ఓం గోవింద్మయ్ నమః " అని చేత్తలు కడుగుకోవాలి. 
5. " ఓం విష్ణవే నమః " అనుకుంటూ నీళ్లళ త్రాగ, మధయ వ్రేలు, బొటన వ్రేళుతో కళ్లు త్తడుచ్చకోవాలి. 
6. " ఓం మధు స్తద్న్నయ్ నమః " అని పై పెద్విని కుడి నుంచి ఎడమకి నిమురు కోవాలి. 
7. " ఓం త్రివిక్ర మాయ్ నమః " క్రంది పెద్విని కుడి నుంచి ఎడమకి నిమురుకోవాలి. 
8, " ఓం వామన్నయ్ నమః" 
9" ఓం శ్రీధ ర్పయ్ నమః" ఈ రండు న్నమాలు స్ారిస్తత తల పై కొంచం నీళ్లు చలుుకోవాలి. 
10. " ఓం హృషీకేశాయ్ నమః" ఎడమ చేతితో నీళ్లు చలులి. 
11. " ఓం పద్ాన్నభాయ్ నమః" పాద్మల పై ఒకొకకక చ్చకక నీరు చలుుకోవాలి. 
12. " ఓం ద్మమోద్ ర్పయ్ నమః" శిరసుు పై జలమును ప్రోక్షంచ్చకోవలెను. 
13. " ఓం స్ంకరషణాయ్ నమః" చేతి వ్రేళ్లు గనెేల వుంచి గడడము త్తడుచ్చకోవలెను. 
14. " ఓం వాసుదేవాయ్ నమః" వ్రేళుతో ముకుకను వదులుగా పట్లికోవలెను. 
15, " ఓం ప్రదుయమాేయ్ నమః" 
16" ఓం అనిరుద్మదయ్ నమః" న్నత్రాలు తాకవలెను. 
17" ఓం పురుషోతతమాయ్ నమః" 
18.ఓం అధోక్షజాయ్ నమః" రండు చవులూ తాకవలెను.  
19. " ఓం న్నరసింహాయ్ నమ: 
20. " ఓం అచ్చయతాయ్ నమః" బొడుడను స్ాృశించవలెను.  
21. " ఓం జన్నరద న్నయ్ నమః" చేతివ్రేళుతో వక్ష స్థలం, హృద్య్ం తాకవలెను. 
22. " ఓం ఉపంద్రాయ్ నమః" చేతి కొనతో శిరసుు తాక వలెను. 
23." ఓం హరయే నమః 
24. " ఓం కృష్ణణయ్ నమః" కుడి మూపురమును ఎడమ చేతితోను, ఎడమ మూపుర మును కుడి 
చతితోను తాకవలెను. 
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ఆచ మనము వెంటన్న స్ంకలాము చపుాకోవలెను. ఆచ మనము అయ్యన తరువాత, కొంచం నీరు 
చేతిలో పోసుకుని న్నల పై చిలకరించ్చతూ ఈ శ్లుకము పటించవలెను. 

శ్లు || ఉతితష్ింత్త భూత పశాచాః యేత్య భూమిభారకాః యేత్య ష్ణమవిర్చ ధేన బ్రహాకరా స్మారభే || 

ప్రాణాయామమయ 

ఓం భూ: - ఓం భువః ఓం సువః - ఓం మహః - ఓం జనః ఓం తపః - ఓగ్o స్తయం - ఓం తత్ 
స్విత్తరా రేణయం భర్చు దెవస్య ధీమ హీధ యోయోనః ప్రచోద్యాత్ - ఓం ఆపోజ్ఞయతిర సోమృతం 
బ్రహా భూరుు వసుువర్చం అని స్ంకలాము చపుాకొనవలెను. 

స్ంకలాము 

మమ ఉపాతత స్మస్త దురి తక్షయ్ ద్మార్ప శ్రీ పరమేశార ముద్దశయ శ్రీ పరమేశార ప్రీతయరధం శుభే శ్లభన 
ముహూరేత ఆద్య బ్రాహాణః (ఇకకడ శ్రీ మహావిషోణ ర్పజోయా అని కూడా చపావచ్చో) దిాతీయ్ పర్పరేధ 
శ్వాత వర్పహకలేా వైవ స్ాతమనాంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూ దీాపభరత వరేష భరత ఖండే 
మేర్చరదక్షణ దిగాుగే శ్రీ శైలస్య ఈశానయ ప్రదేశ్వ (మనకు శ్రీ శైలము ప్రధాన క్షేత్రము కావున మనము శ్రీ 
శైలమునకు ఏ దికుకన ఉన్నేమో ఆ దికుక చపుాకొనవలెను), కృష్ణణ గోద్మర్చయ: మధయ ప్రదేశ్వ (మనం 
ఏఏ నదులకు మధయన ఉన్నేమో ఆయా నదుల పరుు చపుాకొన వలెను), శ్లభన గృహే ( అదెద ఇలుు 
అయ్యనచో వస్తి గృహే అనియు, సంత ఇలుయ్యనచో స్ాగృహే అనియు చపుాకొనవలెను), స్మస్త 
దేవతా బ్రాహాణ హరి హర స్నిేధౌ ఆసిాన్ వరత మాన్న వాయవ హారిక చాంద్ర మాన్నన..............న్నమ 
స్ంవతురే, (ఇకకడ తెలుగు స్ంవతురమును అంటే పూజ చేయునపుడు ఏ స్ంవతురము 
జరుగుచ్చనేదో ఆ స్ంవతురము యొకక పరును చపుాకోవలెను), అయ్న్న, ( స్ంవతురమునకు 
రండు అయ్నములు - ఉతత ర్పయ్ణము, ద్క్షణాయ్నము. జనవరి 15 మకర స్ంక్రమణం మొద్లు 
జూలై 14 కర్పకటక స్ంక్రమణం వరకు ఉతతర్పయ్ణము, జూలై 15 కర్పకటక స్ంక్రమణం నుండి 
మరల జనవరి 14 పెద్ద పండుగ అనగా మకర స్ంక్రమణం వరకు ద్క్షణాయ్నం. పూజచేయునపుడు 
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ఏ అయ్నము జరుగుచ్చనేదో ద్మనిని చపావలెను) ఋత్త:, ( వస్ంత, గ్రీష్ా, వరష మొ|| ఋత్తవులలో 
పూజ స్మయ్ములో జరుగుచ్చనే మాస్ం పరు) పక్షే, (నెలకు రండు పక్షములు పౌరణమికి ముందు 
శుకు పక్షము, అమావాస్యకు ముందు కృష్ణ పక్షములు వీటిలో పూజ జరుగుచ్చనే స్మయ్మున గల 
పక్షము పరు) తిధౌ, ( ఆర్చజు తిథి) వాస్రే (ఆర్చజు ఏ వార మనదీ చపుాకొని) శుభ నక్షత్రే, శుభ 
యోగే, శుభ కరణే ఏవం గుణ విశిష్ణియాం శుభ తిధౌ 
మమ ఉపాతత స్మస్త దురి తక్షయ్ ద్మార్ప శ్రీర్పమా ముద్దశయ శ్రీర్పమ ప్రీతయరధం పురుషులైనచో 
శ్రీమాన్.... గోత్రస్య..... న్నమధేయ్ః, శ్రీ మతయః, గోత్రస్య, న్నమధేయ్స్య అనియు, స్త్రీ లైనచో శ్రీమతి, 
గోత్రవతి, న్నమధేయ్వతి, శ్రీ మతాయః, గోత్ర వతాయః, న్నమధేయ్వతాయః అనియు ( పూజ చేయువారి 
గోత్రము, న్నమము చపా) న్నమధేయ్స్యః ద్రా పతీే స్మేతస్య ( పురుషులైనచో) మమ స్హ 
కుట్లంబ్స్య, క్షేమ స్థ్థైరయ వీరయ విజయ్ అభయ్ ఆయుర్పర్చగయ ఐశార్పయభి వృద్ధైరధం, ధర్పారధ కామ 
మోక్ష ఫల పురుష్ణరధ సిద్దైరధం, పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధైరధం స్కలవిధ మనోవాంఛాఫల సిద్దైరధం, ఋషి 
పంచమి మహా పరాణి పుణయ కాలే శ్రీర్పమ చంద్ర ముద్దశయ స్పతరిష పూరాక శ్రీర్పమ ప్రీతయరధం ( ఏ దేవుని 
పూజంచ్చచ్చన్నేయో ఆ దేవునియొకక పరు చపుాకొని) స్ంభవదిు రుపచారై: స్ంభవతానియ్మేన 
స్ంభవతా ప్రకారేణ యావచోకిత ( న్నకు తోచిన రీతిలో, న్నకు తోచిన విధముగా, భకిత శ్రద్ధలతో 
స్మరిాంచ్చకొంట్లనే పూజ) ధాయన్నవాహన్నది షోడశ్లపచార పూజాం కరిష్యయ. 
తధంగ కలశ పూజాం కరిష్యయ || పద్ పకలశార్పధ నను చయ్వలెను. 

కలశ పూజను గూరిోన వివరణ 

వెండి, ర్పగ, లేక కంచ్చ గాు సులు ( లేద్మ పంచ పాత్రలు) రండింటిలో శుద్ధ జలమును తీసుకొని ఒక 
ద్మనియ్ందు ఉద్దరిణిని, రండవ ద్మనియ్ందు అక్షంతలు, తమలపాకు, పువుా ఉంచ్చకొనవలెను. 
రండువ పాత్రకు బ్య్ట మూడు వైపుల గంధమును వ్రాసి కుంకుమ అద్దవలెను. 
ఇట్లు చేయునపుడు గాుసును గుండ్రముగా త్రిపుాచూ గంధమునుగాని, కుంకుమనుగాని పూయ్ర్పదు. 
గంధమును ఉంగరపు వేలితో పూయ్వలెను. కుంకుమ అక్షతలువ గైర్పబొటన, మధయ, ఉంగరపు 
వ్రేళును కలిప స్మరిాంచవలెను. య్జమానులు ( ఒకకరైత్య ఒకరు, ద్ంపత్తలు లైత్య ఇద్దర్పను) ఆ 
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కలశానిే కుడి చేతితో మూసివుంచి, ఇల అనుకోవాలి. 
ఈ విధముగా కలశమును తయారుచేసి పూజను చేయునపుడు మొద్టగా ఈ శ్లుకమును 
చద్వవలెను. 

మం || కలశస్య ముఖే విషుణ: కంటే రుద్ర స్ుమాస్శ్రితః మూలే తత్ర సిథతో బ్రహాామధేయ మాతృ 
గణాస్ాృతాః|| ఋగేాదో ధయ్జురేాద్ స్థుమావేదో హయధరాణః అంగైశో స్హితాస్ురేా కలశాంబు 
స్మాశ్రితాః 

శ్లు || గంగైచ య్మున్న చైవ కృష్యణ, గోద్మవరి, స్రస్ాతీ, నరాద్మ సింధు కావేరౌయో జలే సిాన్ 
స్నిేధంకురు || 

ఇకకడ ఇల శ్లుకము ముగసిన తరువాత ఆయాత్త శ్రీర్పమ. ( ఏ దేవుని పూజైత్య చేసుతన్నేమో ఆ 
దేవుని పరును చపావలెను) పూజారధం మమ దురితక్షయ్కార కాః కలశ్ల ద్కేన ఓం దేవం స్ం ప్రోక్షై 
(కలశ మంద్లి ఉద్కమును దేవుని పై చలులి) కలశ మంద్లి నీటిని పై మంత్రం చదువుతూ పువుాతో 
గాని, ఆకుతో గానీ చలులి. 

మారజనము 

ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవా స్ర్పావ స్థథంగతో పవా య్స్ుమరేత్తాండరీ కాక్షం స్బాహాయభయంతర శుాచి:|| 

అని పద్పకాసిని అక్షతలు, పసుపు, గణపతి పై వేసి, ఆయ్నను తాకి నమస్కరించి ప్రాణ ప్రతిష్ణాపన 
చేయ్వలెను. ప్రాణ ప్రతిష్ా అనగా 

శ్రీ మహా గణాధి పతయేనమః ప్రాణ ప్రతిష్ణా పన ముహూరతసుు ముహూర్చతసుత తధాసుత. 

తరువాత ఇల చదువుతూ విఘ్నేశారునికి నమస్కరించవలెను. 
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శ్లు || శుకాుంబ్ర ధరం విషుణం శశివరణం చత్తరుుజమ్ 
ప్రస్నేవద్నం ధాయయే తురా విఘ్నే పశాంతయే || సుముఖశ్్ోక ద్ంతశో కపలో గజకరణకః లంబో ద్రశో 
వికటో విఘేర్పజ్ఞ విన్నయ్కః ధూమకే త్తరుణాధయక్షః ఫాల చంద్రో గజాననః వక్ర త్తండ శుారాకర్చణ 
హేరంబ్ః స్కంధ పూరాజః షోడ శై తాని న్నమానియ్ః పటేచ్చోిణు యాద్ప విద్మయరంభే వివాహేచ 
ప్రవేశ్వ నిరుమే తధా స్ంగ్రామే స్రాకారేయషు విఘేస్తస్య నజాయ్త్య || 

పద్ప షోడశ్ల పచార పూజను చేయ్వలెను. షోడశ్ల పచార ములనగా ఆవాహన, ఆస్నం, ఆరఘైం, 
పాద్యం, ఆచమనీయ్ం, స్థేనం, వస్త్రం, య్జ్ఞో పవీతం, గంధం, పుష్ాం, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, 
తాంబూలం, నమస్థకరం, ప్రద్క్షణములు మొద్లగునవి. పద్ప షోడశ్ల పచార పూజను చేయ్వలెను. 
షోడశ్ల పచారములనగా ధాయన, ఆవాహన, ఆస్నం, ఆరఘైం, పాద్యం, ఆచమనీయ్ం, స్థేనం, వస్త్రం, 
య్జ్ఞో పవీతం, గంధం, పుష్ాం, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, తాంబూలం, నమస్థకరం, ప్రద్క్షణములు 
మొద్లగునవి. 

షోడశ్ల పచార పూజాప్రారంభ: 

ధాయనం: 

శ్లు || ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః ధాయయామి - ధాయనం స్మరాయామి అని శ్రీ ర్పముని మనసుున 
ధాయనించి నమస్కరించవలెను. 

ఆవాహనం: 

శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః ఆవాహయామి. ఆవా హన్నరధం అక్షతాం స్మరాయామి. అనగా 
మనస్తూరితగా దేవుని మన ఇంటోుకి ఆహాానించడం. అట్లు మనసుున అక్షతలు దేవుని పై వేయ్వలెను. 

ఆస్నం: 
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శ్లు || ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః నవరతే ఖచిత సింహాస్నం స్మరాయామి. సింహాస్న్నరధం 
అక్షతాం స్మరాయామి. దేవుడు కూరుోండుట కై మంచి బ్ంగరుపీట వేసినట్లు అనుకుంటూ 
అక్షతలు వేయ్వలెను. 

అరఘైం: 

శ్లు || ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః హస్తత: అరఘైం స్మరాయామి. దేవుడు చేత్తలు కడుగుకొనుట కై 
నీళ్ళళసుతన్నేమని మనసున తలుస్తత, ఉద్దరిణితో నీరు వేరొక గనెేలో వద్లవలయును. 

పాద్యం : 

శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః పాదౌ:పాద్యం స్మరాయామి. దేవుడు కాళ్లు కడుగు కొనుటకు నీరు 
ఇసుతన్నేమని మనసున అనుకుంటూ పువుాతో పంచపాత్రలోని నీరు అదే గనెేలో ఉద్దరిణెతో 
వద్లవలెను. 

ఆచమనీయ్ం: 

శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః ఆచమనీయ్ం స్మరాయామి. అంటూ దేవుని ముఖము కడుగు 
కొనుటకై నీళ్ళళసుతన్నేమని మనమున తలుస్తత పైన చపాన పాత్రలో ఉద్దరిణెతొ ఒక మారు నీరు 
వద్లవలెను. 

స్తచన: 

అరఘైం, పాద్యం, ఆచమనం మొద్లగు వాటికి ఉద్దరిణెతో నీరు వేరొక పాత్రలో వద్లవలెను. అరివేణం 
(పంచ పాత్రకు క్రంద్ నంచ్చ పలెుము) లో వద్లర్పదు. 

మధుపరకం : ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః మధుపరకం స్మరాయామి అని స్థామివారికి స్థేనం 
చేయుటకు వస్త్ర మిచ్చోచ్చన్నేమని తలుస్తత, ఈ మధుపర్పకనిే ఆయ్న ప్రతిమకు అద్దవలెను (ప్రతితని 
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పెద్ద బొట్లి బిళళ సైజులో గుండ్రముగా చేసి నీటిలో తడిప ఆ పైన రండు వైపుల పసుపులో అదిద 
ఉంచ్చకొనే ద్మనిే మధుపరకం అంటారు 

పంచామృత స్థేనం : 

ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః పంచామృత స్థేనం స్మరాయామి అని స్థేనమునకు 
పంచామృతములతో కూడిన నీరు ఇచ్చోనట్లు భావించి ఆవునెయ్యయ, ఆవుపాలు, ఆవుపెరుగు, త్యనె, 
పంచద్మర కలిపన పంచామృతమును స్థామిపై ఉద్దరిణెతో చలువలెను. 

శుదోధద్క స్థేనం : 
ఓం శ్రీ ర్పమనమః శుదోధద్క స్థేనం స్మరాయామి . పంచపాత్రలోని శుద్ధ నీటిని పువుాతో దేవునిపై 
చలువలెను . 

వస్త్ర యుగాం : 

ఓం శ్రీ ర్పమనమః వస్త్ర యుగాం స్మరాయామి (యుగామనగా రండు ) అనుచ్చ వస్త్రమును (ప్రతితని 
పెద్ద బొట్లి బిళళ సైజులో గుండ్రముగా చేసి నీటిలో తడిప ఆపైన రండు వైపుల కుంకుమలో అదిదనచో 
అది వస్త్రమగును ఇట్లవంటివి రండు చేసుకొనవలెను ) స్థామివారి ప్రతిమకు అద్దవలెను. 

య్జ్ఞోపవీతం : 

ఓం శ్రీర్పమనమః ఉపవీతం స్మరాయామి అనగా జందెమును ఇవావలెను ఇదియును ప్రతితతో 
చేయ్వచ్చోను .ప్రతితని తీసుకుని పసుపు చేతోత బొటన వ్రేలు, మధయ వ్రేలితో మధయ మధయ నలుపుతూ 
పొడవుగా చేసి, కుంకుమ అద్దవలెను. దీనిని పురుష్ దేవతా పూజకు మాత్రమే స్మరిాంచవలెను. 

గంధం : 
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ఓం శ్రీనమః గంధాన్ స్మరాయామి ముందుగా తీసి పెట్లికునే గంధమును కుడిచేతి ఉంగరం వ్రేలుతో 
స్థామివారి ప్రతిమపై చలువలెను. ఆభరణం : 

శ్లు || స్ాభావ సుంద్ర్పంగాయ్ న్నన్న శకాతై శ్రయాయ్త్య | భూష్ణాని విచిత్రాణి కలాయా 
మయమర్పరిోత || ఓం శ్రీ ర్పమనమః ఆభరణాన్ స్మరాయామి 

అని స్థామికి మనము చేయ్యంచిన ఆభరణములను అలంకరించవలెను లేనిచో అలంకరణారధం అక్షతాన్ 
స్మరాయామి అని అక్షతలు స్థామిపై వేసి ఆభరణాన్ స్మరాయామి అని నమస్కరించవలెను. 

ఆధాంగ పూజ 
న్నమాలను చదువుచ్చ పుష్ాములతో గాని, పసుపు కుంకుమలతో గాని స్థామిని పూజంచవలెను. 
తరువాత  శ్రీర్పమ అషోితతర శతన్నమావళ్ళ పూజ. దీనియ్ందు 108 మంత్రములుండును. ఈ 
మంత్రములను చదువును పుష్ాములతో గాని, పసుపు కుంకుమలతో గాని స్థామిని పూజంచవలెను. 
పద్ప అగరువతితని వెలిగంచాలి. 

ధూపం : 

శ్లు || ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః ధూప మాఘ్రాపయామి. ధూపం స్మరాయామి. 
అంటూ ఎడమ చేతోత గంట వాయ్యస్తత కుడి చేతోత అగరుబ్తితని తిపుాతూ పొగను స్థామికి 
చూపవలెను. 

దీపం : 
శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః స్థక్షాత్ దీపం ద్రరయామి 
అని మొద్టోు చపాన విధంగా దీపార్పధనలో వునే అద్నపు వత్తతలతో ఒక ద్మనిని తీసుకొని హారతి 
వెలిగంచే ద్మంటోు వేసి వెలిగంచి గంట మ్రోగస్తత ఆ దీపం స్థామికి చూపుతూ పై శ్లుకమును 
చద్వవలెను. 
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నైవేద్యం : 
శ్లు || ఓం శ్రీర్పమ నైవేద్యం స్మరాయామి 
అని ఒక బెలుం ముకక, పళ్లళ, కొబ్బరి కాయ్ మొద్లగునవి ఒక పలెుములోనికి తీసుకొని స్థామివద్ద 
నుంచి ద్మని పై పువుాతో నీళ్లు చలుుతూ ఎడమ చేతోత గంటవాయ్యస్తత 

' ఓం భూరుువసుువః ఓం తత్ స్ విత్తరారేణయం భర్చు దేవస్య ధీమహి, ధీయో యోనః ప్రచోద్యాత్, 
స్తయం తారేతన పరి షించామి, ( ఋతంతాా స్త్యయత పరి షించామి అని ర్పత్రి చపావలెను) అమృత 
మసుత అమృతో పస్త రణమసి, ఓం ప్రాణాయ్ స్థాహా, మధేయ మధేయ పానీయ్ం స్మరాయామి అంటూ 
ఆరు మారుు చేతితో (చేతిలోని ఉద్దరిణెతో) స్థామికి నివేద్నం చ్చపంచాలి. 

తదుపరి ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః నైవేద్మయనంతరం ' హస్తత ప్రక్షాళ యామి' అని ఉద్దరిణెతో పంచ 
పాత్రలోని నీరు ముందు చపాన అరఘైపాత్ర ( పంచ పాత్ర కాకుండా విడిగా చంబులో పెట్లికొన్న నీళు 
పాత్ర ) లో వద్లలి. తరువాత ' పాదౌప్రక్షాళ యామి' అని మర్చ స్థరి నీరు అరఘై పాత్రలో ఉద్దరిణెతో 
వద్లలి. పునః శుద్మధచ మనీయ్ం స్మరాయామి అని ఇంకొక పర్పయయ్ం నీరు వద్లలి తద్నంతరం 

తాంబూలం 

శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః తాంబూలం స్మరాయామి 
అని చబుతూ తాంబూలమును ( మూడు తమలపాకులు, రండు పోక చకకలు, అరటి పండు వేసి) 
స్థామి వద్ద ఉంచాలి. తాంబూలం వేసుకున్నేక నోరు కడుకొకనుటకు నీరు ఇసుతన్నేమని తలుస్తత, ' 
తాంబూల చరవణానంతరం 
శుద్ధ ఆచమనీయ్ం స్మరాయామి ' అంటూ ఉద్దరిణెతో నీరు అరఘైపాత్రలో వద్లలి.పమాట 
కర్పారం వెలిగంచి 

నీర్పజనం : 

శ్లు |ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః కర్పార నీర్పజనం స్మరాయామి 
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అని కర్పార బిళళలు హారతి కుందిలో వేసి ముందుగా దీపార్పధనకు వెలిగంచిన దీపంతో వెలిగంచి, 
మూడుమారుు త్రిపుాచూ, చినేగా ఘంట వాయ్యంచవలెను. అనంతరం మళ్లు పువుాతో నీరు హారతి 
కుంది చివర వదులుతూ ' కర్పార నీర్పజన్ననంతరం శుద్మధచ మనీయ్ం స్మరాయామి ' అని చపా 
నీర్పజనం స్థామివారికి చూపంచి తరువాత ఇంటిలోని వారంద్ర్ప హారతిని కళళకు అదుదకోవాలి. 
తరువాత అక్షతలు, పువుాలు, చిలుర డబుబలు చేతితో పట్లికొని, 

మంత్ర పుష్ాం : 

శ్లు || ఓం శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః య్ధాశకిత మంత్ర పుష్ాం స్మరాయామి అని చపుాకొని అక్షతలు, 
పువుాలు, చిలుర స్థామివద్ద ఉంచవలెను. పమాట ఈ దిగువ మంత్రం జపస్తత మూడుస్థరుు 
ప్రద్క్షణలు చేయాలి. 

ప్రద్క్షణం: 

శ్లు || ప్రద్క్షణం కరిష్ణయమి స్తతం మోద్క ప్రియ్, నమసేత విఘే ర్పజాయ్ నమేసేత విఘే న్నశన || శ్లు || 
ప్రమధ గణ దేవేశ ప్రసిదేద గణన్నయ్క, ప్రద్క్షణం కర్చమితాా మీశ పుత్ర నమోసుతత్య || శ్లు || 
యానికానిచ పాపాని జన్నాంతర కృతానిచ తానితాని ప్రణస్యంతి ప్రద్క్షణ పదే పదే || ఓం 
శ్రీర్పమచంద్రాయ్ నమః ఆతా ప్రద్క్షణ చేసి ( అనగా తమలో తాము చ్చటూి తిరిగ ) పమాట 
స్థష్ణింగ నమస్థకరం చేసి ( మగ వారు పూరితగా పడుకుని తలను న్నలకు ఆనిో, ఆడువారు మోకాళు 
పై పడుకుని కుడికాలు ఎడమకాలు పై వేసి ) తరువాత స్థామి పై చేతిలో నునే అక్షతలు, పువుాలు 
చలిు మరల తమ స్థథనమున ఆసినులై నమస్కరించ్చచూ 

పునః పూజ : 

ఓం ర్పమచంద్రాయ్ నమః పునః పుజాంచ కరిష్యయ అని చపుాకొని, పంచపాత్ర లోని నీటిని చేతితో 
తాకి, అక్షతలు స్థామి పై చలుుతూ ఈక్రంది మంత్రములు చదువుకొనవలెను. విశ్వషో పచారములు: 
ఛత్రం ఆచాోద్యామి, చామరం వీజయామి, నృతయం ద్రరయామి, నృతయం ద్రరయామి, గీతం శ్రావ 
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యామి, వాద్యం ఘ్నష్యామి, స్మస్త ర్పజ్ఞ పచార, భకోతైపచార పూజాం స్మరాయామి అనుకొని, 
నమస్కరిస్తత ఈక్రంది శ్లుకమును చదువుకొనవలెను. 

పూజాఫల స్మరాణమ్: 

శ్లు || య్స్యస్ాృతాయచ న్నమోకాతై తపం పూజా క్రయాది షు యాన స్ంపూరతాంయాతి స్దోయ వందే 
తమచ్చయతమ్ మంత్ర హీనం క్రయాహీనం భకిత హీనం మహేశార య్తూాజతం మయాదేవ పరిపూరణం 
తద్సుతత్య || అనయాధాయన్నవాహన్నది షోడశ్ల పచార పూజయాచ భగవాన్ స్ర్పాతాకః శ్రీర్పమ 
సుప్రీతసుు ప్రస్నోే వరదో భవత్త. ఏతతూలం శ్రీర్పమరాణమసుత 

అంటూ అక్షతలు నీటితో పాట్ల అరవేణంలో వద్లవలెను. పమాట ' శ్రీర్పమ ప్రస్థద్ం శిరస్థగృహాేమి' 
అనుకొని స్థామివద్ద అక్షతలు తీసుకొని తమ తమ తలలపై వేసుకొనవలెను.ఆ పద్ప పసుపు గణపతి 
ఉనే పళ్ళము నొకస్థరి పైకి ఎతిత తిరిగ క్రంద్ ఉంచి పళ్ళములో ఉనే పసుపు గణపతిని తీసి దేవుని 
పీటముపై నుంచవలెను. దీనిని ఉద్మాస్న చపాటం అంటారు. 

ఓం శ్రీ ర్పమచంద్రాయ్ నమః య్ధాస్థథనం ప్రవేశయామి. శ్లభన్నరధం పునర్పగమన్నయ్చ అని 
ఉద్మాస్న పలుకుతారు. పూజా విధానం స్ంపూరణం.  

||స్రాం శ్రీ ర్పమచంద్ర పరదేవతారాణమస్తత || 

కాయేన వాచా మనస్థంద్రియైర్పా | బుధాయతాన్న వా ప్రకృత్య స్ువభావాత్ | కర్చమి య్ద్యత్ స్కలం 
పరస్థ్ా |మహేశార్పయేతి స్మరాయామి || 

ఓం స్హ న్నవవత్త | స్హ నౌ భునకుత | స్హ వీరయం కరవావహై | త్యజసిాన్నవధీతమస్తత| మా 
విదిాష్ణవహై | 

ఓం పూరణమద్ః పూరణమిద్ం పూర్పణత్ పూరణముద్చయత్య | పూరణస్యపూరణమాద్మయ్ పూరణమేవావశిష్యత్య || 



   

ఋషి పంచమి పూజా విధానం 

 ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 

తీరధ ప్రాశనమ్ : 

శ్లు || అకాల మృత్తయహరణం స్రా వాయధి నివారణమ్ | స్మస్త పాపక్ష య్కరం శ్రీర్పమ పాదో ద్కం 
పావనం శుభమ్ || అని తీరధమును చేతిలో వేసుకొని మూడుమారుు నోటి లోనికి తీసుకొనవలెను. 

 


