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ஓம் நம ோ வெங்கமேசோய ந : 

 

அருள் ிகு ஏழு லையோன் அற்புதங்கள் 
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அனு ெங்களின் ஒரு வதோகுப்பு 
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ஓம் நம ோ வெங்கமேசோய ந : 
வெங்கேோத்ரி ச ம் ஸ்தோனம்  ிரஹ் ோண்மே நோஸ்தி கிஞ்சனோ 
வெங்கமேச சம ோ மதமெோ ந தமதோ ந  ெிகயதி 
 
(இந்த  ிர ஞ்சத்தில் ஏழு மலைகளுக்கு ஈோன  மலை ஏதும் இல்லை. 
திருடெங்கேமுலேயானுக்குச்  சமமான இலைெனும்  இல்லை, இனியும் இருக்க இயைாது.) 
இந்த கைியுகத்தில், ஏழுமலையான்  ஸ்ரீநிொசனின்  ரிபூரண கிரு ா கோக்ஷத்லதப் 
வ றுெதற்கான ஒரு எளிய, மற்றும் அருலமயான மார்க்கம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம். அந்த 
டெங்கே நாதனின் மகிலமகலளயும் மற்றும் லீைா ெிடனாதங்கலளயும் நான் வசெி வகாடுத்துக் 
டகட்கும் ஒரு வ ரும்  ாக்கியம் கிலேத்தது மட்டுமின்ைி, அந்த டெங்கே நாதனின் 
சக்திவ ருலமகலள, டமலும் அைிந்து வகாள்ள துடிக்கும் புத்துணர்டெ என் ொழ்ெின் 
டநாக்கமாகக் வகாள்கிடைன். 
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எனது  ொழ்ெில்  ஸ்ரீநிொசன்  நிகழ்த்திய சிை அற்புதங்கலள  இங்கு  கிர்ந்து வகாள்ள 
ெிரும்புகிடைன். எந்த குடும் த்தில் வ ற்டைார்கள்,   அெர்களுலேய புத்திரர் புத்திரிகள், 
ட ரக்குழந்லதகள், மருமக்கள்,   மற்றும்          யாெரும்,  அன்புேன்  ஒன்றுகூடி, ஒடர 
குடும் மாக சுற்ைத்தாருக்கும்,  நட்புக்கும் ெிட்டுக் வகாடுத்து  ஒற்றுலமயாக  
ொழ்ெர்கடளயானால், அெர்களது ெடீ்டில் எல்ைாம் அந்த  ஏழுமலையில் குடிவகாண்ே 
ஸ்ரீநிொசன், டநரில்  ெந்து  காட்சிக் வகாடுத்து,  நிச்சியம் அருள் புரிொன்.  அப் டிப் ட்ே  
ஸாத்ெகீக்  குடும் த்தில் நிச்சியம் ைக்ஷ்மி  கோக்ஷம் கிலேக்கும். 
 
ஒவ்வொருெருக்கும்   ைெித ஆலசகளும்,  அொக்களும் இருக்கும்.  இது உைக நியதி.  
ஆனால், நமது  ெிருப் ங்கள் மற்ைெர்களுக்குத்  தீங்கு  நிலனப் தாக இருத்தல் கூோது. 
எப்ட ாதும் தூய உள்ளத்துேன் டநர்லமடயாடு, அலனெருக்கும் எென் ஒருென் நன்லமலயச் 
வசய்கின்ைாடனா, அென் உள்ளத்தில் அந்த டகாெிந்தன்   ரிபூரணக்  கிரு ா கோக்ஷம்  கிட்டும்  
என் து  நிச்சியம்.  அதுமட்டுமன்ைி  அந்த டகாெிந்தனின்  முழுலமயான  ாதுகாப்பு 
ெலளயத்தில்  அென்   ாதுகாக்கப் டுொன்  என் து  திண்ணம். 
 
   எல்டைாருக்கும் வ ாதுொகவும் மற்றும் எளிதாகவும் இருக்கும் ெலகயில் இந்நூைில் பூலை 
முலை ெிளக்கப் ட்டுள்ளது சிைப் ம்சமாகும். பூலை சம்மந்தப் ட்ே புத்தகங்கலள வெளியிடுெது  
என் து நிச்சயமாக ைா டநாக்கமற்ை, டசலெ மனப் ான்லமயுேன் கூடிய ஒரு வசயைாகும்.   
எல்டைாரும் இந்நூலை ொங்கி,  ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதத்லத அனுசரித்து அந்த 
டெங்கேநாதனின்  ரிபூர்ண அனுக்ரஹத்துேன் ொழ்ெில் ஐஸ்ெர்யங்கள் வகாழித்து, சிைப்புற்று 
ெிளங்க டெண்டும் என்ை வ ரிய டநாக்கத்துேன்  இந்நூலை இலைெனின் திருெடியில் 
சமர்ப் ிக்கிடைாம். 
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நோனும் ஏழு லையோனும்.... 
    
எனது வ ற்டைார் திரு. புர்டை புல்ைா ராவும், திருமதி. புர்டை வெங்கே ைட்சுமியும் 
திருமலைொசனிேம் ட ரன்பும்  க்தியும் மிக்கெர்கள்.  ை முலை திருமலைக்கு நலேப் யணம் 
டமற்வகாள்ளும்  ாக்கியம் அலேந்தெர்கள்.  
திருமலையாலனப்  ரிபூர்ண முழுமுதற் கேவுளாக எண்ணி ொழ்ந்து ெந்த என்  தந்லதக்கு  
அருலம மகளாக,  1980 ஆம் ஆண்டு   கம்மம் என்னும் சிற்றூரில்,  எனது  ாட்ேனார்  திரு. 
அனந்தராமுலு   ாட்டியார் திருமதி. டகாடி ரத்னம் அெர்களது  திருமாளிலகயில்  ிைந்டதன். 
2000 ஆம் ஆண்டு, நான்  ணி நிமித்தம் காரணமாக ஐதரா ாத் வசன்று ெிடுதியில் தங்கிடனன். 
ஒரு நாள் இரவு, எனது கனெில்  ிரகாசமான ஒருவ ரும் ஒளி ஒன்று டதான்ைியது. அந்த 
 ிரகாசத்தில் எனக்கு டெவைதுவும் வதரியெில்லை.  
 
அந்த  ிரகாசத்தினூடே அசரீரியாக “ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதத்லத நீ உேன் வதாேங்க 
டெண்டும்” என்ை வதய்ெகீ குரைின் உத்தரவும் கிலேத்தது. நான் கண் திைந்து  ார்க்லகயில் 
சுற்று முற்றும் கும்மிருட்ோய்  இருந்தது. மறு டியும் நித்திலரயில் ஆழ்ந்து ெிட்டேன்.  
 
அடுத்த தினம் அமீர்வ ட், மற்றும்  ை இேங்களில் உள்ள  ை புடராகிதர்கலளயும், டெத 
ெிற் ன்னர்கலளயும் வதாேர்பு வகாண்டு ெிசாரிக்க, எெருக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் 
 ற்ைி ஒன்றும் வதரியெில்லை. காைப் ட ாக்கில் இந்த கனவு எனது நிலனெிைிருந்து, 
 டிப் டியாய் மலையத் வதாேங்கியது  .ெருோ ெருேம் திருமலைக்கு நேந்து வசன்று , அங்கப் 
 ிரதக்ஷிணம் வசய்யும் ெழக்கம் உள்ளெள் நான்  .அப் டி இருந்தும் இந்த கனவு அைடெ என் 
நிலனெிைிருந்து மலைந்து ெிட்ேது.  2002 ஆம் ஆண்டு, திரு .ருனிடகசிலனக் லக ிடித்து எனது 
இல்ைைத்திலன அவமரிக்கா நாட்டில் கைிட ார்னியா மாகாணத்தில் வதாேங்கிடனன் .
திருமலையானின் ட ரருளால் 2003 ஆம் ஆண்டு டநஹா என்ை மகள்  ிைந்தாள்,  2005 ஆம் 
ஆண்டு இந்தியாெிற்குச் வசன்ை ட ாது, திருமலை யாத்திலரலய  டமற்வகாண்டோம் .ெழக்கம் 
ட ாை அங்கப்  ிரதக்ஷிணம் வசய்ய முடிவு  வசய்டதன். நாங்கள் தங்கியிருந்த குடில், 
டகாெிைிைிருந்து வெகு வதாலைெில்  இருந்தது. ெிடியற்காலை எழுந்து,  ோக்சிக்காகக்  
காத்திருக்கும் ட ாது,  குதிலர ெண்டி  ஓட்டும்  முதியெர்  ஒருெர் , என் முன் ெந்து நின்ைார். 
டகாெிலைச் வசன்று அலேய இன்னும்  த்து நிமிேங்கடள இருந்ததால், “குதிலர ெண்டியில் 
வசன்ைால் டநரமாகி ெிடும்,” என்று  அெரிேம் கூைிடனன். அதற்கு அெர்,  தகுந்த டநரத்தில் 
ஆையத்தில் என்லனக் வகாண்டு டசர்த்து ெிடுெதாக உறுதி  அளித்துப்  புன்முறுெல் வசய்தார்.  
ஆையத்லத அலேந்தவுேன் அந்த முதியெர் ஒரு வ ண்ணிேம் என்லன அைிமுகப்  டுத்தினார்.  
இன்றும்,  அந்த வ ண்மணியின்   ிரகாசமானக் கருலண முகத்லத  என்னால் நிலனவுவகாள்ள 
முடிகிைது.   மஞ்சள் பூசிய முகத்தில் சிெப்பு ெட்ேப்வ ாட்டு!  ளிச்வசன்று மின்னல் ஒளிெசீும் 
இரண்டு மூக்குத்திகள் அைங்கரிக்கும் மூக்கு! ொசலனப் பூக்கள் அைங்கரிக்கும் தலைமுடி! 
அப் ப் ா  வ ண்ணின் அந்த என்டன தரிசனம் திவ்ய  
 
அந்த வ ண் வ ரிய குங்குமத்துேன் அன்லன  த்மாெதிலயப் ட ாைக் காட்சி  அளித்தாள் .
டமலும்  அந்த வ ண் ,என்  தலைலயப்   ிடித்து  அமுக்கி, அருகிைிருந்த  டகணி  ஒன்ைில் 
மூன்று முலை மூழ்கச் வசய்தார். அதன்  ிைகு என் முகத்தில் மஞ்சள்,  குங்குமம்  இட்டு,  
சூரிய  கொலன   நமஸ்கரிக்கும் டி  வசான்னார்.   என்  அங்கப்  ிரதக்ஷிணத்லத முடித்ததும் 
ஆைய சிைப்பு ொசல் ெழி திெைஸ்தம் ம் கேந்து,  
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ஏழுமலையாலன ெழி டுெதற்கான சிைப்பு அனுமதிலயப்  வ ற்றுத் தந்தார். 
 
தரிசனம் முடிந்ததும் அந்த வ ண்மணிக்கு நன்ைி கூை ,நான் அெலரத் டதடிய ட ாது, எங்கும் 
அெலரக் காணெில்லை .உேடன ,அந்த முதியெர் இைக்கி ெிட்ே இேத்தில் நான் வசன்று 
ெிசாரித்த ட ாது என்லனத் திக்குமுக்காே லெத்த மற்றுவமாரு அதிர்ச்சி என்னவென்ைால், 
திருமலையில்  குதிலர ெண்டிகடள   இல்லை என் து தான் . டமலும்,  அங்கு ொழும் மக்கள் 
ஒருவ ாழுதும் எந்தெித குதிலர ெண்டிகலளயும் தாங்கள் திருமலையில்  ார்த்ததில்லை என்று 
வசான்னார்கள். ோக்சிக்காக  நான் வகாண்டுெந்த  ணம்,  இன்னும் என் லகயிடை இருந்தது.  
டகணி ஒன்ைில் என் சிரசிலன ப்டைாக்ஷணம் வசய்து முடித்த  ின்னரும்,  அந்த  ணம் 
தண்ணரீில் நலனயாமல்  இருந்தது  மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.  இந்த நிகழ்ச்சிலயக் 
கண்ேதும், அந்த ஏழுமலையானின் திருெிலளயாேலை என்னால் நன்கு  உணர முடிந்தது.   
    
என்டன  !அென் திருெிலளயாட்டு ! அந்த ஏழுமலையாடன,  ஒரு குதிலர ஓட்டும் ெடயாதிகர்  
உருெத்தில் ெந்து,  என்லனக் டகாெிலுக்கு அலழத்துச்  வசன்று,   த்மாெதித்தாயார்   
உருெத்தில் ெந்து , என்லன அரெலணத்து  உதெிகள்  ை வசய்து,  கொலன டநரடியாக  
தரிசிக்க லெத்தலத,  நான் ஏன்  முன்னடர புரிந்துவகாள்ள ெில்லை  என்று  மிக 
ெருந்திடனன்  .டமலும்   அந்த   த்மாெதித் தாயார் , " என்  கொனின் தரிசனத்லத நிச்சியம் நீ 
காண் ாய்”, என்று  உறுதி வமாழி  வசான்ன ெரிகலள  நிலனவு  டுத்திப்  ார்க்கும் வ ாழுது,  
எல்லையில்ைா மகிழ்ச்சி  அலேந்டதன்.  அந்த ஏழுமலையானின் அற்புதங்கலளக் கண்டு 
வமய்சிைிர்த்து, உள்ளம் பூரித்டதன்.   இதலன எனது கணெர் மற்றும் அண்ணா -மன்னியிேம் 

கூைிய ட ாது , அலனெரிேத்திலும் வமய்சிைிர்க்கும்  க்தி வ ாங்கிப் ெழிெலத நான் 
உணர்ந்டதன். 

   5002 ஆம் ஆண்டு நான் மீண்டும் கைிட ார்னியா திரும் ிய  ிைகு, 5000 ஆம் ஆண்டின் கனவு, 
மீண்டும் 5000ஆம் ஆண்டு ெந்தது. அது மட்டுமல்ை. “நீ எனது அற்புதங்கலள அலனெரும் 
அைிய  ரப்  டெண்டும், என்ை கனிொன உத்தரவும் இட்ேது. நான் இங்கு இருந்த 
சூழ்நிலையில், எனக்கிட்ே  ணிலய எப் டி நான் வசய்டென் என்று திருமலையப் னிேம் 
டெண்டிய ட ாது அெரும், "உனக்கிட்ே  ணிலய , உனது இல்ைத்தில்,  எளிதான முலையில் 
வதாேங்கு .  நாள்கள் வசல்ைச்  வசல்ை, டமலும்  ை தகெல்கள் உன்லன ெந்து டசரும்” என்று 
வதம்பு வகாடுத்து ஆறுதல் அளித்தார். இலைெனின் உத்தரவுக்கிணங்க இந்த நூைிலனயும் நான் 
உேடன எழுதத் வதாேங்கிடனன். எனது கணெரிேமும் இந்த கனெிலனப்  ற்ைிக் கூைிடனன். 
அெரும் இதற்கு ஒப்புக் வகாண்ோர்.  
 
ஜூன் 52,  :5000  சனிக்கிழலம, வ ௌர்ணமி தினம் அன்று, நாங்கள் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர 
ெிரதம் நேத்திடனாம். அதற்கு அடுத்து ஜூலை 52,  5000 ஞாயிறு, வ ௌர்ணமி அன்று, அடுத்த 
ெிரதம் நேத்திடனாம். மஹா லநடெத்தியமாக, அகத்தில் வசய்த  ட்சணங்கள்,  ழம்-புஷ் ம் 
ெலகயைாக்கள் பூலை அலையில் லெத்து ெிட்டு அலைக் கதெிலனத் தாழிட்டோம். ஒரு அலர 
மணி டநரம் கழித்து பூலை அலைக்குச் வசன்று  ார்த்டதாம். ஒரு கெளம் அளவு எலுமிச்லசச் 
சாதம் ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்ெரர்  ேமருடக இருந்தது. அந்நிகழ்ச்சி  எங்கலள ெியப் ில் 
ஆழ்த்தியது.  
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வசப்வேம் ர் 4,  :5000  அன்று, மஹா லநடெத்தியம் ஒரு உருண்லேயாக மாைி காட்சி 
அளித்தது. இது ஒரு நிலைந்த ஏகாதசி திருநாள் என் து குைிப் ிேத் தக்கது. அன்று முதல் 
நாவளாரு டமனியும் வ ாழுவதாரு ெண்ணமுமாக திருமலையானின் வதய்ெகீத் 
திருெிலளயாேல்களும்,  
அற்புதங்களும் எனது இல்ைத்தில் அரங்டகைத் வதாேங்கின. ஆனால் இந்நூைில்  வசப்வேம் ர் 2, 
5000 முதல் அக்மேோ ர் 2,  5000  அன்று முடிய நேந்த திருெிலளயாேல்கள் மட்டுடம 
இேம்வ ற்றுள்ளன.  
    
வசப்வேம் ர் 2,  :5000                                             
                .                      ,                    
       .                                            ,      
                          ,                      .                   
          ,                       .     , “                    
                      ",                                      .    
 
                ,                              ,              
            .                                                .  
           !                                           .      
              ,                                                     
             .                               .               
                 .                    ,                     
             ,                                                 
        .                             ,                           .  
    ,         “                             ”,               
          ,                                 .                       
           .   
 
வசப்வேம் ர் 6, 5000 :                                        
      .                                                      , 
                                                     .           
                                                          . 
           “                    ,                        ."    
       ",                                                 
                                               .       
                                                                
        .                                              .    
          ,                                ,                
         ,                       .                               
              .                                  ,               
              . ஊது த்திகள், மற்றும் வநய்ெிளக்குகள் திரி ட ாேப் ட்டு பூலைக்குத் 
தயாராக இருந்தன,  தீர்த்தமும் (  ால்+சர்க்கலர ) தயாராக இருந்தது. 
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வசப்வேம் ர்  ,7 5000:                                              
         .                                                     
                .                    12.30                    
                   .               ,                           
                 .                 ,                           
           .                                            
    .                                             .       
                                                            
                       .                                       
                            .                              
         .                                 ,                  
         (   /   )                    . 
    
வசப்வேம் ர் 8,  5000 :  மஞ்சள் தூளின் அளவு இன்னும் அதிகரிக்கத் வதாேங்கியது .
டதனும், குளிர்ந்த  ாலும் ஒரு சிைிய வெள்ளிக் கிண்ணியில் இருந்தது  இந்த அதிசயங்கள் 

நேக்கத் வதாேங்கியது முதல் எங்கள் இல்ைத்தில் இலைெனுக்கு மூன்று காைமும் அமுது 
 லேக்கத்  வதாேங்கிடனாம்  .அெனுக்கு அமுது  லேக்காது  நானும . ் , டநஹாவும் எதுவும் 

உண் தில்லை . 
 
வசப்வேம் ர் 9,  5000 : மஞ்சள் தூளின் அளவு டமலும் அதிகரித்து  இலைென் முகத்திலன 
ஒரு சிறு குன்று ட ாை அப் ிக் வகாண்ேது. அந்த குன்ைில் ைட்சுமி நரசிம்ஹ ஸ்ொமியின் 
உருெம் இருப் லதக் கண்டோம்.  எங்கள் நண் ர்கலள அலழத்துக் காண் ித்டதாம். சிைருக்கு 
அது கிருஷ்ணராகவும், ஒருசிைருக்கு அது ஓம்கார உருொகவும் வதரிந்தது.    இது 
எல்ைாெற்ைிற்கும் சிகரம் லெத்தார் ட ாை ஒரு அதிசயம் இன்று நேந்தது. எனது முகத்தில் 
மஞ்சள் நிலைய அப் ியிருந்தது மட்டுமல்ை ஒரு ரூ ாய் அளவு வ ரிய குங்குமமும் இருந்தது. 
என் வநற்ைியில், அந்த குங்குமம் ெளர்ந்து வகாண்டே இருந்தது. எங்கள் ெடீ்டிற்கு அருகில் 
இருந்த நண் ர்கள் இலதக் கண்ேதும், தங்கள் குடும் த்துேன் எங்கள் ெடீ்டிற்கு ெந்து, 
 ைலனகள் நேத்தினர். எனது மனதில் டதான்ைிய வசய்தி, “மஞ்சளும் குங்குமமும் டதான்ைிய 
காரணம், நமது மானுே கண்களுக்கு இலைெலனக் காணும் சக்தி இல்லை” என் டத. அதற்கு 
 ிைகு சர்க்கலரக் கைந்த  ாைிலன இலைெனுக்கு லநடெத்தியம் வசய்டதாம். அது டதனாக 
மாைி அலனெலரயும் ெியப் ில் ஆழ்த்தியது.  
    
வசப்வேம் ர் 00,  5000 : ஸ்நானம் வசய்த  ிைகு பூலை அலை வசன்று  ார்த்தால் மஞ்சளில் 
ெிநாயகர் உருெம் வதரிந்தது  .அன்று ெினாயக சதுர்த்தி .எங்கள் நண் ர்கள்,  இலைென் 
ெிநாயகர் உருெத்தில் ெந்திருப் தாக கூைினர்  .இன்றும் வநய் ெிளக்குகள் தாடன எரிந்தன .
ஊது த்திகள் மற்றும் திரிகள் ஆரத்திக்குத் தயாராக இருந்தன . 
 
வசப்வேம் ர் 00,  5000 : இன்றும் ெிளக்குகள் தாடன எரிந்தன  .ஆரத்தித் தட்டில் ெிளக்கும் 
திரியும் தயாராக இருந்தன  .காலைக் கண் ெிழித்தவுேன் எனது முகம் முழுெதும் மஞ்சளும்,  
வ ரிய ெடிெில் குங்குமப் வ ாட்டும் காட்சியளித்தன  .மீண்டும் இந்த வதய்ெகீ நிகழ் ச்சி 
மனதுக்கு நிலைவு தரும் ெண்ணம் இருந்தது  .இலைெனுக்கு எலுமிச்லச சாதமும்,  தயிர் 
சாதமும் லெத்திருந்டதாம்  .சிைிது டநரம் கழித்து அலெ கைந்து காணப் ட்ேன     . 
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இதிைிருந்து நாங்கள் கற்ை  ாேம் “முழு நம் ிக்லகடயாடு   க்தர்கள், நண் ர்கள் வகாண்டு 
ெரும் மைர்கலள மட்டுடம இலைெனிேம் சமர்ப் ணம் வசய்ய டெண்டும்” என் து தான். 
நாவளாரு டமனியும் வ ாழுவதாரு ெண்ணமுமாக அென் வசய்யும் வதய்ெகீத் 
திருெிலளயாேல்கள் எங்கலள வமய்மைக்கச் வசய்து ெருகின்ைன. 
 
வசப்வேம் ர் 05,  5000 :                                            
         .                         .                     
                                  .                          
                ,                          .               
                         .   
 
வசப்வேம் ர் 01,  5000 :                                 .        
                    .                                 .     
                       ,                          ,           
                             ,                                . 
                       .                            
       .                                          .             
      ,                                                   
       . 
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வசப்வேம் ர் 04,  5000 : ெிக்ரகத்திைிருந்து இன்னும் டதன் ஒழுகிக் வகாண்டிருந்தது. 
அெற்ைிலனத் தீர்த்தமாக ெந்தெர்களுக்கு ெழங்கிடனாம். 
 
வசப்வேம் ர் 02,  5000 : இன்று இலைென் முன்பு இன்னும் நிலைய குங்குமம் காணப் 
வ ற்ைது. வெள்ளிக் கிண்ணியில்  டதன் நிரம் ிெிட்ேதால் இன்வனாரு கிண்ணியும்  
லெத்டதாம். 
 
வசப்வேம் ர் 02,  5000 : இன்று லநடெத்தியத்தில் ஆப் ிள் ஒன்று லெத்டதாம். சிைமணி 
டநரத்தில், அந்த ஆப் ிள் கடிக்கப் ட்டிருந்தது. 
 
வசப்வேம் ர் 08,  5000 : மஞ்சளும் குங்குமும் இலைென் முகத்திலன மலைக்காது  ரெி 
ெிட்டிருந்தது. திருமுகமும் மகுேமும் இன்னும்  ிரகாசமாகத் வதரிந்தது. குங்குமத்திலனயும் 
சந்தனத்லதயும் ெந்தெர்களுக்கு நாங்கள் வகாடுத்துக் வகாண்டிருந்டதாம். ெிக்ரகங்களிைிருந்து 
டதன் இன்னும் ெழிந்து வகாண்டிருந்தது. குலைந்தது  ஒரு  த்து நிமினத்திற்கு , டதன் ெழிவு 
மிக டெகமாக இருந்தது.  
   
மதியம் இலைெனுக்கு உப்புமா லநடெத்யம் வசய்டதாம்.   ின்னர்  நாங்கள் ெரடெற் லையில் 
வதாலைக்காட்சிலய ரசித்துக்வகாண்டிருந்டதாம். ஒரு  திலனந்து நிமிேங்களுக்குப்  ிைகு 
உப்புமாெின் ஒரு சிறு  துளி எனது ொயில் இருந்தது. பூலை அலை வசன்று  ார்த்த  ிைகு 
அங்கு உப்புமாவும் குலைந்து இருந்தது. (18ஆம்  ேத்திலனக் காணவும்) 
 
வசப்வேம் ர் 09,  5000 : இன்று இலைெனுக்கு ஓர் ஆப் ிள் வகாடுத்டதாம். சலமயல் 
அலையில் நான் இருந்த ட ாது ஆப் ிளின் ஒரு துண்டு எனது ொயினில் ெந்தது. பூலை 
அலைக்குச் வசன்று  ார்த்த ட ாது அங்கு கடிப் ட்ே ஆப் ிள் காணப் ட்ேது. மாலை  ழச் சாறு 
இலைெனுக்குக் வகாடுத்டதாம். சிைிது டநரம் கழித்து  ார்த்த ட ாது அது குலைந்து 
காணப் ட்ேது. இலைென் எமது  லேயலை ஏற்றுக் வகாண்ே திருப்தியில் மீதமிருந்த  ழச் 
சாைிலன நாங்கள் உட்வகாண்டோம். இலைென் ெிக்ரகத்திைிருந்து இன்னும் டதன் ெழிந்து 
வகாண்டிருந்தது. 
 
வசப்வேம் ர் 50,  5000 : இன்று இலைெனுக்கு அளித்த லநடெத்தியம் சாதம் மற்றும் 
டகாலெக்காய். சிைிது டநரம் கழித்துப் ட ாய்  ார்க்க, சாதமும் டகாலெக்காயும் நான்கு 
ைட்டுகள் ட ாை காட்சி அளித்தன. மாலை சிைிது வராட்டியும் வகாண்லேக்கேலை  மசாைாவும் 
லநடெத்தியம் வசய்டதாம். இலைென் எமது  லேயலை ஏற்றுக் வகாண்ேதற்கு அலேயாளமாக 
அலெ குலைந்து காணப் ட்ேன. டதடனாட்ேம் இன்னும் காணப் ட்ேது. 
 
வசப்வேம் ர்  21, 2010 : இன்று இலைெனுக்கு அளித்த அமுது சாதமும், கீலரயும். சிைிது 
டநரம் கழித்து  ார்த்த ட ாது சாதமும் கீலரயும் கைந்து காணப் ட்ேன. ஆரத்தித் தட்டினில் 
வநய்யும் திரியும் தயாராக இருந்தன. இலைென் முன் ிருந்த சிைிய  ாத்திரத்தில்  ாலும் 
டதனும் தானாக ெந்தன. கைியுக ெரதன் திருமலையப் ன் நம்மிலேடய இருப் லத, இந் 
நிகழ்வுகள் உள்ளங்லக வநல்ைிக்கனி ட ாைத் வதள்ளத் வதளிொக எடுத்துக் காட்டுகின்ைன. 
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வசப்வேம் ர் 55,  5000 : இன்று காலை சாதமும்,  னீ்ஸ் வ ாரியலும் லநடெத்தியம் 
வசய்டதாம். சிைிது டநரம் கழித்து அலெ கைந்தும் குலைந்தும் காணப் ட்ேன. டமலும் மாலை 
நாங்கள் ெழங்கிய திராட்லசகள் சிை எனது ொயிலும் காணப் ட்ேன. பூலை அலையில் இரண்டு 
திராட்லசகள் மட்டுடம  ாத்திரத்தில் இருந்தன. 
    
வசப்வேம் ர் 51,  5000 :                                          . 
                                                  .         
                                  .                         ,  
                           .                                   
                                                . 
 
வசப்வேம் ர் 54,  5000 : இன்று காலை இலைெனுக்காக லெக்கப் ட்டிருந்த லநடெத்தியம் 
ஒன்றும்  வதாேப்  ேெில்லை. அன்று மாலை உைர் திராட்லசகலளப் பூலை அலையில் 
லெத்து ெிட்டு நாங்கள் வெளியில் வசன்று ெிட்டோம். இல்ைத்திைிருந்து ஐந்து கிடைாமீட்ேர் 
வதாலைெில் நாங்கள் இருந்த ட ாது, பூலை அலையில் லெத்த உைர் திராட்லசகள் சிை எனது 
ொயில் வதரிந்தன. இது ெலர ெடீ்டினுள் மட்டும் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள் , இப்ட ாது 
வெளியிலும் நிகழத் வதாேங்கின.  
 
வசப்வேம் ர் 52,  5000 : இன்று பூலை அலையில் ஆரத்திக்குத் டதலெயான வநய்யும், 
திரியும் தயாராக இருந்தன. டதனும்  ாலும் வெள்ளிக் கிண்ணியில் தானாக வதரிந்தன. 
வசப்வேம் ர் 4,  5000 அன்று நாங்கள் வெள்ளிக் கிண்ணியில் குலழத்து லெத்த சந்தனம் 
இன்னும் ஈரம் உைராமல் இருந்தது. எனது கழுத்துப்  ட்லேயில் அந்த சந்தனத்லதக் வகாண்டு 
நாமக் கீற்றுக்கள் ட ாேப் ட்டிருந்தன. 
    
பூலைலய எனது கணெரும் மகளும் வசய்தனர். பூலைக்குப்  ிைகு அெர்கள் ெிலளயாடிக் 
வகாண்டிருந்தனர். நான் சலமயல் டெலை வசய்து வகாண்டிருந்த வ ாழுது , திடீவரன்று சந்தன 
ஊது த்தி  தானாக ஏற்ைிக் வகாண்ேது. இல்ைம் முழுெதும் சந்தன ொசலன அடித்தது. 
மாலையில் பூலை ஆரத்திக்குத் டதலெயான வநய்யும், திரியும் தயாராக இருந்தன. ஆனால் 
திராட்லசகள் வதாேப் ே ெில்லை. வெள்ளிக் கிண்ணியில் குலழத்து லெத்த சந்தனம் இன்னும் 
ஈரம் குலையாமல் ெழிந்து வகாண்டு இருந்தது.    
    
வசப்வேம் ர் 52,  5000 : அன்று காலை, மதியம் அளித்த லநடெத்தியம் வதாோமல் 
இருந்தது. மாலை அளித்த  ழங்கள், நாங்கள் நான்கு கிடைா மீட்ேர் தூரம் உள்ள கலேக்குச் 
வசன்ை ட ாது எனது ொயினில் வதன் ட்ேன. ெடீ்டுக்கு ெந்த  ின் பூலை அலையில்  ார்த்த 
ட ாது  ழங்களின் எண்ணிக்லகக் குலைந்து காணப் ட்ேன. 
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வசப்வேம் ர் 57,  5000 : இன்று இலைெனுக்கு அளித்த ஆப் ிள்கள் சிை எனது ொயிலும் 
தட்டுப் ட்ேன. அடத ட ான்று எனது வதாண்லேயிைிருந்து ஒரு ொலழப்  ழம் ெந்தது. 
நசுங்காது  ெந்த அந்த ொலழப் ழத்திலனக் கண்டு எனது மகளும் கணெரும் ெியந்தனர். 
இந்நிகழ்ச்சி எனது கழுத்துப்  குதியில் சிைிது ெைிலய ஏற் டுத்தியது. பூலை அலை வசன்று 
 ார்த்த ட ாது அங்கு லெக்கப் ட்டிருந்த ொலழப் ழங்களில் ஒடர ஒரு ொலழப் ழம் மட்டும் 
காணெில்லை. மிச்சம் இருந்த  
ொலழ  ழத்தில்,  சிைிது டதன் துளியும் காணப் ட்ேது.  மூன்று ொரங்களாக வதாேர்ந்து டதன் 
ஒழுகிக் வகாண்டே இருந்தது.  
 
அக்மேோ ர் 00,  5000 : இன்று இலைெனுக்கு அளித்த லநடெத்தியம் ஆப் ிள். அதற்குப் 
 ிைகு சலமயைலையில் நான் இருந்த ட ாது ஒரு நல்ை நறுமணம் கமழத் வதாேங்கியது. பூலை 
அலை வசன்று  ார்த்த ட ாது அங்கு ஆப் ிள் தட்டில் திருப் தி ைட்டு இருந்தது.  நாங்கள் 
திருப் தி ைட்டிலனப்  ை முலை ருசித்திருந்தாலும் , அன்று அவ்ெளவு சூோன ைட்டும், வநய் 
ெழியும் ைட்டிலனயும் கண்டு, வசால்ைில் அேங்காத ெியப்புக் வகாண்டோம். அந்த ைட்டின் 
சுலெயும் டதொம்ருதமாக இருந்தது. 
    
ஒரு இல்ைத்தரசியாக “ஏழுமலையான் அற்புதங்கள்” என்ை இந்த நூைிலன எழுதுெது என் து 
எட்ோது கனி. எனது கணெரின் ஊக்கமும் எனது மகளின் ஒத்துலழப்பும், அலனத்துக்கும் 
டமைாக ஏழுமலையான்  த்மாெதி தாயாரின் அனுகிரகத்தினாலும்  இந்நூல்  வெளிெருகிைது. 
“ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம்” என்ை நூைிலன எழுதிய ஸ்ரீ திம்மராைூ ெிஸ்ெ தி ராமகிருஷ்ண 
மூர்த்தி அெர்களுக்கு எனது நன்ைிலயத் வதரிெித்துக் வகாள்கிடைன். இந்நூல் எழுத உதெிய 
அலனத்து ஆன்மீக அன் ர்களுக்கும் எனது நன்ைிலயத் வதரிெித்துக் வகாண்டு, அந்த 
ஏழுமலையப் னின்  ரிபூரண அனுக்கிரகம்  அெர்களுக்குக் கிலேக்க  டெண்டிக்வகாள்கிடைன் . 
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர  ஸ்ொமி  அருளால் எல்ைா  நைன்களும் எல்டைாருக்கும்  கிட்ேட்டும். 
 

ைைிதோ ருஷிமகக 
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அருள் ிகு ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர  ந்திரம் 

கைியுக ெரதன் மலையப்  சுொமி டெத சாரம்ஸமாக எனக்கு 
அளித்த சிை மந்திரங்கள். இெற்ைிலன அனுதினமும்  க்தி 
சிரத்லதயுேன் உச்சரிக்கும் ஒவ்வொருெருக்கும் களங்கமில்ைாத  க்தி 
வ ருகும் என் தில் எந்த ஐயமுமில்லை.  

 
முராரிடஸெக ைராதி டீித னிரார்திைெீன னிரான  
பூஸுர ெராதிஸுந்தர ஸுராங்கனாரதி 
கராங்க வஸௌஷ்ேெ குமாரதாக்றுதி குமாரதாரக 
ஸமா டனாதய தனூன ாதக மஹா தாமய 
ெிஹா டனாதித ஸகைபுென ெிதித  
குமாரதாரா ிதான தீர்தாதிஷ்டிதஸ்ய, 
தரணிதை கதஸகை ஹதகைிை னு ஸைிை 
கத ஹுள ெிெிதமை ஹதிசதுர ருசிரதர 
ெிடைாகனமாத்ர ெிதளித ெிெித மஹா ாதக 
ஸ்ொமிபுஷ்கரிண ீஸடமதஸ்ய 
 
   இந்த மந்திரத்திலனத் தினம் உச்சரிக்கும் ஒவ்வொருெருக்கும் 
ஆடராக்யமான மற்றும் ெளமான ொழ்வு கிட்டும் என் து திண்ணம்.  
 

ைைிதோ ருஷிமகக 
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ெிரதத்திற்கு மதலெயோன வ ோருட்கள் 

6 டதங்காய்கள் (கைசம்: 1; கலத: 5) 
ெஸ்திரம் (காட்ேன்), கைசம், புதிய ரெிக்லக துண்டு, மஞ்சள், குங்குமம், அக்ஷலத (அரிசி + 
மஞ்சள் + நல்வைண்லண), ஊது த்தி  
கற்பூரம் (ஆரத்திக்கு), வெற்ைிலை/மாெிலை (கைசம்: 3/5, ெிநாயக பூலை: 2), துளசி இலைகள் 
 ஞ்சாமிர்தம்:  சும்  ால், தயிர், டதன், வநய், சர்க்கலர, வெல்ைம் (ெிநாயகருக்கு 
லநடெத்தியம்),  
ெிரத லநடெத்தியம்:  
டகாதுலம ரலெ, வநய், ஏைக்காய், ொலழப் ழம், சர்க்கலர  
 

ெிரத லநமெத்தியம் வசய்முலற 

ஒரு  ாத்திரத்தில் டதலெயான   அளவு வநய்யுேன்,  டகாதுலம ரலெயும் கைந்து வமல்ைிய 
சூட்டில் , நன்கு ொசம் ெரும் ெலர , வ ான்னிைமாக ெறுத்து லெக்கவும்.  சூடு ஆைிய ின் 
அதில் சர்க்கலர,  ஏைக்காய் மற்றும் ொலழப் ழத் துண்டுகலளச் டசர்க்கவும்.   இந்த மகா 
லநடெத்யத்தில் டதங்காய்  மற்றும் உைர்ந்த  ழங்கலளயும் டசர்த்துக்வகாள்ளைாம்.  
   

ெிரத ெழிமுலறகள் 
(ஸ்ரீ திம்மராைூ ெிஸ்ெ தி ராமகிருஷ்ண மூர்த்தி எழுதியது) 
 
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதடம இந்த கைியுகத்தில் நாம் மிகச் சுைமாக வசய்யக் கூடியது .
லெகுண்ேத்தில் உள்ள  சக்திமிகு ஸ்ரீ நாராயணனின் திருஅெதாரமான   திருமைா 
திருப் தியில் ொஸம் வசய்யும் 
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர  வ ருமாடள,  இந்த  ெிரதத்லதச் வசய்யும் டி எனக்கு அன்புக் 
கட்ேலளயிட்டு  ஆசீர்ொதம் அளித்துள்ளார். 
அதுவும் ஏழுமலையப் னுக்கு மிகவும்  ிரீதியான இந்த ெிரதம் டமற்வகாள்ெதால் உேல் நைம், 
வசல்ெ ெளம், வதாழில் ெளர்ச்சி மற்றும் டெலை ( ணிகள்) முன்டனற்ைம் கிட்டும். 
ஒவ்வொருெருலேய டநர/காை ெசதி மற்றும் வ ாருளாதார நிலைக்கு ஏற்ைொறு இந்த 
ெிரதத்திலன நாம் அனுசரித்துக் வகாள்ளைாம்.  இந்த ெிரதத்திலன எப்ட ாது 
டெண்டுமானாலும் வசய்யைாம். எனினும் கீழ்க்காணும் நாட்களில் வசய்தால் ெிடசனம்: 
மாதங்கள்: மார்கழி, கார்த்திலக, மாசி, வ ௌர்ணமி,  ஞ்சமி, சப்தமி, ஏகாதசி. 
நட்சத்திரம்: சிரெணம்,ஸ்ொதி, 
இந்த ெிரத்திலனக் காலை/மாலை வசய்யைாம். இதில் ஐந்து திவ்ய கலதகள் உள்ளன. 
முதைாெது ஏழுமலையப் டன கூைி அருளியது. மற்ைலெ ராைரினி, டதெரினி மற்றும்  ை 
ரினிகள் ( ரத்ொைர், அத்ரி) கூைி அருளியது.  இந்த ெிரதத்திலன ெடீ்டிலும் வசய்யைாம், 
அல்ைது டகாெில், நதிக்கலர ட ான்ை தூய புண்ணிய இேங்களிலும் வசய்யைாம். முடிந்த ெலர 
உற்ைார், உைெினர் மற்றும் நண் ர்கலளயும் அலழத்துக் வகாள்ளவும். 
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முதைில் ஒரு சுத்தமான இேத்தில் டமலே  அலமத்துக் வகாள்ளவும். அதில் வ ருமாள் 
ெிக்ரஹம் /  ேம் எழுந்தருளச் வசய்யவும். 
ஸ்ரீடதெி / பூடதெியுேன் காட்சி தரும் ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடேஸ்ெர வ ருமாள் ெிக்ரஹம் / 
 ேம் மிகவும் சிைப்பு. 
ெிரதத்திலனச் சிரத்லதயுேன் மிகச் சிைப்ட ாடு வசய் ெர்களிேம், இலைென் தாடன டநரில் 
ெந்து  ிரஸாதத்லதப் வ ற்றுக் வகாள்ொன் என் து திண்ணம். 
ஒவ்வொரு கலத முடிெிலும் ஒரு டதங்காய் உலேக்கவும். மகா  ிரஸாதமாக டகாதுலம ரொ 
+ சக்கலர + ொலழப் ழ துண்டுகள் லநடெத்தியம் வசய்யவும்.. ஒவ்வொரு  கலதயும்   டித்து  
முடித்த  ின்,  டகாெிந்தா... டகாெிந்தா... டகாெிந்தா... என்று அென் திரு நாமத்லத   மூன்று 
முலை  வசால்ைி நமஸ்கரிக்கவும். 
 கொனுக்கு  இஷ்ேமான   த்ரம்  துளசி .  பூலைக்கு நாம் அதிகமான துளசி  த்திரத்லதப் 
 யன்  டுத்தினால், மிகுதியான நல்ை  ைலன நாம் அலேடொம்.  ெிரத முடிெில் துளசி 
 ிரஸாதம் உண்ோல் வகாடிய டநாயும் ெிைகும், மற்றும் அஷ்ே ஐஸ்ெர்யங்களும் வ ருகும். 
ெிரத முடிெில் மகா  ிரஸாதத்தில் டதங்காய்த் துண்டுகலளக் கைந்து லநடெத்தியம் 
வசய்யவும். இந்த  ிரஸாதத்திலன ெிநிடயாகம் வசய்ெதாலும், உண் ாதாலும் நம் துன் ங்கள் 
அலனத்தும் ெிைகி,  வ ரும் புண்ணிய  ைன்கள் அலனத்தும் நம்லம நாடிெரும். 
முடிந்த ெலர இந்த ெிரதத்திலனக் கைச ஸ்தா னம் வகாண்டு வசய்தல் உசிதம். அரிசி / 
தண்ணரீ் நிரப் ிய குேம் மீது டதங்காலய வெற்ைிலை / மாெிலைக்கு இலேடய வசாருகைாக 
லெத்து, அதற்கு  ிைகு மந்திரங்கலளயும், கலதகலளயும்  டிக்க டெண்டும். 
 

ஏமதோ ஒரு சிை கோரணத்தினோல், ம ற்கூறியெோறு ெிரதம் வசய்ய முடியோ ல் 
ம ோனோல்,   கெோன் அருளோல் குலறந்த   ட்ச ோெது வ ரு ோள்  ெிக்ரகம ோ /  ேம ோ  
லெத்து , அதன் முன்னர் அல தியோக அ ர்ந்து  இந்த ெிரத்திலன அனுசரிக்கைோம். 
முதைில்  னதிற்குள் ெிநோயகர் ெழி ோடு வசய்யவும்.  ிறகு அகே திக்கு மதெலதகள் 
 ற்றும் நெக்கிரஹங்களுக்கு ெந்தனம் வசய்யவும். துளசி, மதங்கோய், புக ம்,  ழங்கலளத் 
தட்டில் லெத்துக் வகோள்ளுங்கள்  .அதற்கு  ிறகு இலறெலன மநோக்கிக் லககூப் ித் 
வதோழுது, கலதகலளப்  டித்துக் வகோள்ளவும்  .முடிெில் மதங்கோய் ,  ழம்  ற்றும் 
புக ங்கலள லநமெத்தியம் வசய்யவும் .இந்த  ிரஸோதத்திலன உண் தோல் அலனத்துத்  
துன் ங்களும்  நீங்கி , சகை வசௌ ோக்கியங்களும் ஏற் டும். 
 

நமக்கு ஏற் டும் ெிக்னங்கள் யாவும் அந்த எல்ைாம் ெல்ை இலைெனுக்குத் 
வதரியும்,ெிக்னங்கள் யாவும் நம்லம ெிட்டு ெிைக, அந்த கருணா சாகரனிேம்  ணிந்து 
முலையிட்ோல், அலெ அலனத்தும் நம்லம ெிட்டு ெிைகி, நமது டகாரிக்லககளும் நிச்சியம் 
நிலைடெைி, அஷ்ே ஐஸ்ெர்யங்களும் வ ருகும். 
 
அதனால்  க்தக் டகாடி வ ருமக்கடள !  ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர  ெிரதத்லத அனுசரித்து, அந்த 
லெகுண்ே நாதனின் அனுக்கிரகத்லதப்  வ ை ெிலரந்திடுெரீ். 
 
!! ச ஸ்த சன்  ங்களோனி  ெந்து !! 

ஸ்ரீ ைக்ஷ் ி ஸ்ரீநிெோச கேோக்ஷ சித்திரஸ்து || 



அருள்மிகு ஏழுமலையான் அற்புதங்கள் மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் 
Tamil - Shri Balaji Leelaigal Matrum Sri Venkateswara Viratham 

 

http://www.lordbalajimiracles.com  Page 18 of 52 
http://www.facebook.com/lordbalajimiracles 

 

ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர ெிரதம் 
 

ஸ்ரீ கண தி தியோனம் 

 
ெக்ரதுண்ே  ஹோகோய மகோடிஸுர்ய ஸ ப்ர  | 
நிர்ெிக்னம் குரு ம  மதெ ஸர்ெ கோர்மயஷு ஸர்ெதோ || 
 
சு’க்ைோம்  ரதரம் ெிகணும் ச’ சி’ெர்ணம் சதுர்ப்புஜம் | 
 ிரஸன்ன ெதனம் தியோமயத் ஸர்ெ ெிக்மநோ  சோ’ந்தமய || 
 
தமதெ ைக்னம் ஸுதினம் தமதெ தோரோ ைம் சந்த்ர ைம் தமதெ | 
ெித்யோ ைம் லதெ ைம் தமதெ ைக்ஷ் ீ மத மதங்க்ரியுகம் ஸ் ரோ ி || 
 

ஆச னம் 

ஓம்   மகஸெோய     ந :  | 

ஓம்   நோரோயணோய  ந : | 

ஓம்    ோதெோய  ந :| 

ஓம்  மகோெிந்தோய  ந :| 

ஓம்  ெிகணமெ ந :  | 

ஓம்    துசூதனோய  ந :  | 

ஓம்   த்ரிெிக்ர ோய  ந :  |  

ஓம்   ெோ னோய  ந :  | 

ஓம்   ஸ்ரீ தரோய  ந :  | 

ஓம்  ஹ்ருஷீமகசோயந :  | 10 

ஓம்    த் நோ ோய  ந :  | 

ஓம்   தோம ோதரோய  ந :  | 

ஓம்   ஸங்கர்ஷணோய ந :| 

ஓம்   ெோசுமதெோய ந :  | 

ஓம்   ப்ரத்யும்நோய  ந :  | 

ஓம்   அநிருத்தோய  ந :  | 

ஓம்   புருமஷோத்த ோயந :| 

ஓம்   அமதோக்ஷஜோய  ந :  | 

ஓம்   நரஸிம்ஹோய  ந :  |  

ஓம்   அச்யுதோயந :  | 20 

ஓம்   ஜனோர்த்தனோய ந :  | 

ஓம்   உம ந்த்ரோய   ந :  | 

ஓம்   ஹரமய  ந :  | 

ஓம்   ஸ்ரீக்ருகணோய ந :  | 

 

த ிப்ரோர்த்தலன 

 
உத்திகேோந்து தத ிஷோசோ: ஏமத த ி  ோரகோ: |  
ஏமதஷோ  ெிமரோமதன  ிரஹ் கர்  ச ோரம  || 
(அக்ஷலதகலளப்  ின்னால் லெத்து ெிட்டு, ெைது லகயால் மூக்லக மூடிக்வகாண்டு ப்ராணாயாமம் 
வசய்யவும்.) 
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ப்ரணோயோ ம் 

 
ஓம் த:, ஓம் புெ:, ஓம் ஸுெ:, ஓம்  ஹ:, ஓம் ஜ ந:, ஓம் த :, ஓம் ஸத்யம், ஓம் 
தத்ஸெிதுர்ெமரண்யம்,  ர்மகோ மதெஸ்ய த ீஹி, திமயோ மயோ ந:  ப்ரமசோதயோத், ஓம் 
ஆம ோ, ஜ்மயோதரீ மஸோம்ருதம் ப்ரஹ் , தர்புெஸ் ஸுெமரோம். 
 
 ம ோ ோத்த துரிதக்ஷயத்ெோரோ ஸ்ரீ  ரம ச்’ெர ப்ரீத்யர்த்தம் சு’ம  மசோ’ மந  முஹூர்த்மத, 
ஸ்ரீ  ஹோ-ெிகமணோ- ரோக்ஞயோ ப்ரெர்த்த  ோநஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ் ண:  த்ெிதயீ  ரோர்த்மத, 
ஸ்மெத ெரோஹ கல்ம , லெெஸ்ெத  ந்ெந்தமர, கைியுமக, ப்ரத  ோமத ஜம்தத்ெமீ  
 ோரதெர்மஷ,  ரத கண்மே ம மரோ: தக்ஷிமண திக் ோமக, ஸ்ரீ லசைஸ்ய   (அருகில் 
இருக்கும் ஆறுகளின் வ யர்கலள வசோல்ைவும்)   ப்ரமதமஷ, க்ருகணோ, மகோதோெரி 
 த்ய ோமக, ஸ்ெ / மஷோ ன க்ருமஹ,  ச ஸ்த மதெதோ ப்ரோஹ் ண, ஹரிஹர 
ஸன்னிவதௌ, அஸ் ின்  ெர்த்த ோமன, வ்யோெஹோரிமக சந்ர ோமநந ஸ்ெஸ்திஸ்ரீ ப்ர ெோதி 
நோ  ஸம்ெத்ஸமர  த்மய (இன்லறய மததி,  ோதம்  ற்றும் ெருஷத்தின் வ யலர 
வசோல்ைவும்) ஸம்ெத்ஸமர, ஆயமன, ருவதௌ,  ோமஸ ,  மக்ஷ, திவதௌ ெோஸமர, 
சு’ நக்ஷத்மர,  சு’ மயோமக  சு’ கரண ஏெங்குண ெிமசஷண  ெிஷிஸ்ேோயோம் சு’ திவதௌ 
ஸ்ரீ ோன்  (உங்கள் வ யலர வசோல்ைவும்)  மகோத்ரஹ  (உங்கள் மகோத்திரத்தின் வ யலர 
வசோல்ைவும்)  நோ மதயஹ தர்  த்ன ீ ஸம தஸ்ய அஸ் ோகம் ஸஹகுடும் ோனோம்,   
மக்ஷ ,  ஸ்லதர்ய, லதர்ய, ெிஜய, ஆயுர்-ஆவரோக்ய, ஐஸ்ெர்யோ அ ிவ்ருத்யர்த்தம், 
தர் ோர்த்த கோ  ம ோக்ஷ சதுர்ெித புருஷோர்த்த,  ை ஸித்யர்த்தம்  ம ோ ோத்த துரிதக்ஷய 
த்ெோரோ  ஸ்ரீ  ரம ஸ்ெர ப்ரீத்யர்த்தம் ஸ்ரீ ைக்ஷ் ி  த் ோெதி சம த ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர 
மதெதோ முத்திகய ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர வ்ரதகல்  கரிகமய திரவ்மய: சம் ெத் ிஹி 
 தோர்த்மத ஸம் ெதோ நியம ன யோெச்சக்தி த்யோன ஆெோஹனோதி மஷோேமசோ’ சோர தஜோம் 
கரிகமய. 
(சிைிது தீர்த்தத்லத எடுத்து லககலள சுத்தம் வசய்துவகாள்ளவும்.)  

ததங்கம் கைஷோரோதனம் கரிகமய 

 (கைசத்திலன சுொமியின் ெைது  க்கம் லெத்து ெிட்டு கந்தம், கும்குமம் மற்றும் அக்ஷலத 
ட ாேவும் அதற்கு  ிைகு ஒரு புஷ் த்திலன லெத்து ெிட்டு கீழ்க்காணும் மந்திரத்திலன 
வசால்ைவும்.) 
கைச’ஸ்ய முமக ெிகணு: கண்மே ருத்ர:  ச ோச்’ரித: | 
மூமை தத்ரஸ்திமதோ ப்ரஹ் ோ  த்மய  ோத்ருகணோ: ஸ்ரீதோ: || 
குவக்ஷளது ஸோகரோ ஸர்மெ சப்தத்ெ ீோ ெஸுந்தரோ |   
ருக்மெமதோத யஜுர்மெத: ஸோ மெமதோப்யதர்ெண: || 
அங்லகச்’ச ஸஹிதோ:ஸர்மெ கைசோ’ம்பு ஸ ோச்’ரிதோ:| 
கைமஸ கந்த புக ோக்ஷதோன் நிக்ஷிப்த்ய, ஹஸ்மதனோசோத்ய, || 
ஆம ோ ெோ இதம் சர்ெம், ெிச்’ெோததோன்யோ : ப்ரோணோெோ ஆ :, | 
 ச’ெ ஆம ோன ரோம ோம்ருத  ோ  ஸம்ரோேோம ோ, ெிரோேோ , || 
ஸ்ெரோேோ , சந்தோகம் ஸ்யோம ோ, மஜோதகீம்கயோம ோ, யஜூகம்கயோ , | 
ஸத்ய ோ , ஸர்ெோமதெதோ அம ோ, தர்புெசு’ெரோ  ஓம் ||  
(கைசத்தில் நீர் நிரப் ி துளசி இலைகலள அதில் ட ாேவும்.) 
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ஸ்மைோகம் 

கங்மக! ச யமுமன!  க்ரிகமன! மகோதோெரி சரஸ்ெதி! | 
நர் மத! சிந்து கோமெரிமயோ! ஜமைஸ் ின் சந்நிதிம் குரு || 
கோமெரி துங்க  த்ரோ ச க்ரிகணமெநீ ச வகௌத ீ | 
 ோகீரத ீச ெிக்யோதோ  ஞ்சகங்கோ ப்ரகீர்த்திேோ: ||  
கைமசோ’தமகன மதெ ோத் ோனம் தஜோத்ரவ்யோனி ச ஸம்ப்மரோக்ஷ்ய  
(ஒரு புஷ் த்திலனக் வகாண்டு கைச தீர்த்தம் சிைிதளவு எடுத்து பூைா திரவ்யங்கலளயும் 
ஸ்ொமிலயயும் தன்லனயும் டராக்ஷணம்  வசய்துவகாள்க.)   

ஸ்ரீ கண தி  ிரோர்த்தலன 

சு’க்ைோம்  ரதரம் ெிகணும் ச’ சி’ெர்ணம் சதுர்ப்புஜம் |  
 ிரஸன்ன ெதனம் தியோமயத் ஸர்ெ ெிக்மநோ  சோ’ந்தமய || 
ஆவதௌ நிர்ெிக்மனன வ்ரத  ரிஸ ோப்யர்தம் கண தி தஜோம் கரிகமய || 

அத கண தி தஜோ 

ஓம் கணோநோம் த்ெோ கண திகும் ஹெோ மஹ         
கெிம் கெநீோம் உ  ஸ்ரெஸ்த ம், | 
ஜ்மயகேரோஜம் ப்ரஹ் ணோம் ப்ரஹ் ணஸ் த ஆந:  
ஸ்ருண்ெந்நூதி ிஸ் ஸீத ஸோதனம்|| 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய ந :    த்யோயோ ி, த்யோனம் ஸ ர்ப் யோ ி   | 
ஆெோஹயோ ி, ரத்ன ஸிம்ஹோஸனம் ஸ ர்ப் யோ ி   | 
 ோலதமயோ  ோத்யம் ஸ ர்ப் யோ ி   | 
ஹஸ்தமயோர ர்க்யம் ஸ ர்ப் யோ ி | 
முமக ஆச நீயம் ஸ ர்ப் யோ ி   | 
 
ஆம ோ ஹிகேோ  மயோபுெ: தோன ஊர்மஜ ததோதன,  மஹரணோய   சக்ஷமஸ மயோெ: 
ஷிெதம ோ ரஸ: தஸ்ய  ோஜயமத ஹன:  உஷதரீிெ  ோதர:  தஸ் ோ அரங்க  ோ மெோ 
யஸ்ய க்ஷயோய ஜிந்ெத, ஆம ோஜன யதோ சன: 
ஸ்ரீ மஹாகணாதி தடய நம:  னுத்டதாதக   ஸ்நானம் ஸமர்ப் யாமி  | 
ஸ்நானாநந்தரம் னுத்த ஆசமனயீம் ஸமர்ப் யாமி   | 
 
அ ிெஸ்த்ரோஸூ ெஸனோன்யர் ஷோ ீமேனூஸ்ஸு துக்ஹோ:  தஜ ோன: | 
அ ிசந்ரோ  ர்த மெ மநோ  ஹிரண்யோ ிய கெோன்ரதிமநோமதெ மஸோ  || 
ஸ்ரீ மஹாகணாதி தடய   நம:  ெஸ்த்ர யுக்மம் ஸமர்ப் யாமி  | 
 
யஜ்மஞோ ெதீம்  ர ம்  ெித்ரம் ப்ரஜோ மதர் யத் ஸஹஜம் புரஸ்தோத் | 
ஆயுகய  க்ர்யம்  ிரதிமுஞ்ச சுப்ரம் யஜ்மஞோ ெதீம்  ை ஸ்து மதஜ: || 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய   ந : யஜ்மஞோ ெதீம் ஸ ர்ப் யோ ி | 
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கந்தத்ெோரோம் துரோதர்ஷோம் நித்யபுகேோம் கரீஷிணமீ் | 
ஈஸ்ெரீம் ஸர்ெ ததோநோம் தோ ிமஹோ ஹ்ெமய கரியம் || 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய ந : திவ்ய   ஸ்ரீ   சந்தனம்   ஸ ர்ப் யோ ி   | 
 
ஆயமன மத  ரோயமன துர்ெோமரோஹந்து புக ிண:ீ |        
ஹ்ரதோஸ்ச   புன்ேரீகோனி   சமுத்ரஸ்ய   க்ருஹோ இம  || 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய ந : துர்ெோதி   நோனோெித   புக ோணி   ஸ ர்ப் யோ ி   | 

அத:  ஸ்ரீ மஷோேசநோ  தஜோ 

ஓம்    ஸுமுகாய நம: | ஓம்    கணாத்யக்ஷாய நம: |  

ஓம்    ஏகதந்தாய  நம: | ஓம்     ாைசந்த்ராய நம: |   

ஓம்    க ிைாய  நம: | ஓம்    கைானநாய  நம: | 

ஓம்    கைகர்ணிகாய  நம: | ஓம்    ெக்ரதுண்ோய நம: | 

ஓம்    ைம்ட ாதராய நம: | ஓம்    சூ’ர்ப்  கர்ணாய நம: | 

ஓம்    ெிகோய  நம: | ஓம்    டஹரம் ாய  நம: | 

ஓம்    ெிக்னராைாய நம: | ஓம்    ஸ்கந்த பூர்ெைாய நம: | 

ஓம்    கணாதி லதடய நம: | ஓம்    ஸர்ெஸித்தி ப்ரதாயகாய நம: |   

ஓம்    தூம டகதடெ நம: | ஓம்    ஸ்ரீ மஹாகணாதி தடய நம: |  

 
நாநாெித  ரிமள புஷ் ாணி ஸமர்ப் யாமி | 
 
ெனஸ் த்யூர்  லெர்திவ்லய நோனோ கந்லதஸு ஸம்யுதம் | 
ஆக்மரய: ஸர்ெமதெோநோம் தூம ோயம் ப்ரதிக்ருஹ்யதோம் || 
 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய நம: தூ ம் ஆக்ரா யாமி | 
 
ஸோஜ்யம் த்ரிெர்த்தி ஸம்யுக்தம் ெஹ்நிநோ மயோஜிதம் ப்ரியம் | 
க்ருஹோன  ங்களம் த ீம் த்லரமைோக்ய தி ிரோ ஹம் || 
 க்தயோத ீம் ப்ரய ச்சோ ி மதெோய  ர ோத் மன   | 
த்ரோஹி  ோம் னரகோத்மகோரோ திவ்யஜ்மயோதிர்   நம ோஸ்துமத   ||  
 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய   நம:  தீ ம்   ஸமர்ப் யாமி   | 
தூ    தீ ானந்தரம் ஆசமனயீம் ஸமர்ப் யாமி   | 
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லநமெத்யம் 

 

ஒரு தட்டில் சிைிய வெல்ைத்லத லெத்து வகாஞ்சம் தண்ணலீர ஊற்ைவும் 
 
ஓம் தர்புெஸ்ஸுெ:  தத்ஸெிதுர்ெமரண்யம்  ர்மகோ மதெஸ்ய த ீஹி,  
திமயோ மயோ ந:  ப்ரமசோதயோத் 
“ஸத்யம் த்ெர்த்மதன  ரிஷிஞ்சோ ி” (பூலைலய காலையில் வசய்தால் இலத வசால்ைவும்) 
“ருதம் த்ெோ ஸத்மயன  ரிஷிஞ்சோ ி “ (பூலைலய மாலையில் வசய்தால் இலத வசால்ைவும்) 
ஸ்ரீ  ஹோகணோதி தமய நம: குடோ ஹார லநடெத்யம் ஸமர்ப் யாமி | 
 
அம்ருத ஸ்து   அம்ருமதோ ஸ்தரண ஸி ||  
ஓம்   ிரோணோய ஸ்ெோஹோ  | ஓம்  அ ோனோய  ஸ்ெோஹோ  | ஓம்  வ்யோனோய  ஸ்ெோஹோ  | 
ஓம்  உதோனோய   ஸ்ெோஹோ  | ஓம்    ஸ ோனோய    ஸ்ெோஹோ   
மத்டய  மத்டய   ாநீயம் ஸமர்ப் யாமி   | 
அம்ருதா ிதாநமஸி உத்தராட ாச்சநம் ஸமர்ப் யாமி   |   
ஹஸ்வதௌ  ிரக்ஷாையாமி, சு’த்த ஆசமனயீம் ஸமர்ப் யாமி   | 
 
தகீ ை ஸ்ஸகர்தலர   ர்நோகெல்லீ தலளர்யுதம்| 
முக்தோசூர்ண   ஸ ோயுக்தம்   தோம்தைம்    ிரதிக்ருஹ்யதோம்   ||   
ஸ்ரீ    ஹோகணோதி தமய   நம:  தாம்பூைம் ஸமர்ப் யாமி | 
 
ஓம் கணோநோம் த்ெோ கண திகும் ஹெோ மஹ         
கெிம் கெநீோம் உ  ஸ்ரெஸ்த ம், | 
ஜ்மயகேரோஜம் ப்ரஹ் ணோம் ப்ரஹ் ணஸ் த  
ஆந: ஸ்ருண்ெந்நூதி ிஸ் ஸீத ஸோதனம்|| 
ஸ்ரீ    ஹோகணோதி தமய   நம: ஸுெர்ண மந்த்ரபுஷ் ம் ஸமர்ப் யாமி | 
 
 ந்த்ரஹநீம் க்ரியோஹநீம்  க்திஹநீம் கணோதி  |  
யத்தஜிதம்  யோ மதெ  ரிதர்ணம் ததஸ்து மத || 
யஜ்மஞன யஜ்ஞ  யஜந்த மதெோ ஸ்தோனி தர் ோணி ப்ரத ோன்யோசன் | 
மத ஹ நோகம்  ஹி ோன: ஸசந்மத யத்ர தர்மெ ஸோத்யோ ஸந்தி மதெோ: || 
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புனரோச ம் 

அனயோ த்யோன ெோஹனோதி மஷோமேோ சோர தலஜயோ ச  கெோன்  
ஸர்ெோத் க: |   
ஸ்ரீ  ஹோ கணோதி தி ஸுப்ரீமதோ ெரமதோ தத்ெ உத்தமர கர் ன்ய  ெிக்ஹ்ன ஸ்த்ெிதி 
 ெந்மதோ ப்ருெந்து   உத்தமர கர் ன்ய ெிக்ஹ்ன ஸ்து   கணோதி தி   ப்ரஸோதம் சிரஸோ 
க்ருஹ்ணோ ி || 
ஸஹஸ்ர ர ோ மதெி ஷதமூைோ ஷதோம்குரோ | 
ஸர்ெகம் ஹரது ம   ோ ம் தூர்ெோதுஸ்ெப்னநோஷனி | 
கண தி யதோஸ்தோனம் த்ெோஸயோ ி || 

 ிரோண ப்ரதிகேோ   

அஸுநீமத புநரஸ் ோஸு சக்ஷு: புந: ப்ரோண ிஹ மநோ மதஹி ம ோகம் | ஜ்மயோக் 
 ச்மய  ஸூர்ய முச்சரந்த  நு மத ம்ருளயோ ந: ஸ்ெஸ்தி || 
அம்ருதம் லெ ப்ரோண அம்ருத ோ : ப்ரோணோமனெ யதோ ஸ்தோனமு ஹ்ெயமத..  
(கேவுளின் ெிக்ரஹத்லதடயா அல்ைது  ேத்லதடயா வதாேவும்.)  
 
ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர ஸ்ெோ ி ஆெோஹயோ ி,ஸ்த்தோ யோ ி, தஜயோ ி                                                    
ஸ்திமரோ ெ, ெரமதோ ெ, ஸுப்ரஸன்மனோ  ெ, ஸ்திரோஸனம் குரு | 

தியோனம் 

ஸோந்தோகோரம் புஜகஷயனம்  த் நோ ம் ஸுமரஷம் | 
ெிஸ்ெோதோரம் ககன ஸத்ருஷம் ம கெர்ணம் ஷு ோங்கம் || 
ைக்ஷ் ீகோந்தம் க ைநயனம் மயோகிஹ்ருத்-த்யோன கம்யம் | 
ெந்மத ெிகணும்  ெ யஹரம் ஸர்ெமைோலகக நோதம் || 
ெந்மத ெிகணும்  ெ யஹரம் ஸர்ெமைோலகக நோதம் || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:                          
த்யாயாமி, த்யானம் ஸமர்ப் யாமி | 
 (கேவுளின் ெிக்ரகம் /  ேத்திர்க்கு முன் ஒரு புஷ் த்லதடயா அல்ைது இலைலயடயா ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

ஆெோஹனம் 

ஆெோஹயோ ி மதமெஷ சித்தகந்தர்ெ மஷெித | 
யத்ரஹஸ்ய ிதம் புன்யம் ஸர்ெ ோ ஹமரோஹர: || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: ஆொஹயாமி |  
(கேவுளின் ெிக்ரகம் /  ேத்திர்க்கு முன் ஒரு புஷ் த்லதடயா அல்ைது இலைலயடயா ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 
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ஆசனம் 

மதெமதெ ஜகன்னோத ப்ரனுத க்மைஷ னோஸன | 
ரத்னஸிம்ஹோஸனம் திவ்யம் க்ருஹோண  து ஸுதன ||   
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  ரத்னஸிம்ஹாஸனம் 
ஸமர்ப் யாமி | 
(கேவுளின் ெிக்ரகம் /  ேத்திர்க்கு முன் ஒரு புஷ் த்லதடயா அல்ைது இலைலயடயா ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

 ோத்யம்   

ெோஞ்சிதம் குரும மதெ துகக்ருதம் ச ெினோஷய | 
 ோத்யம் க்ருஹோண  கெோன்  ோதுருத்ஸங்க ஸம்ஸ்தித || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   ாலதடயா,  ாத்யம் 
ஸமர்ப் யாமி |  
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

அர்க்யம் 

குருகெம  தயோம் மதெ ஸம்ஸோரோர்தி  யோ ஹ | 
ததிகீ்ஷர ப்ஹமைோம தம் க்ருஹோண அர்க்ஹ்யம் நம ோஸ்துமத || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   
ஹஸ்தடயா ரர்க்ஹ்யம் ஸமர்ப் யாமி |  
 
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

ஆச னம்  

ந  ஸத்யோய ஷுத்தோய நித்யோய ஞ்யோனரூ ிமண | 
க்ருஹோணோச்ச னம் மதெ ஸர்ெமைோலகக நோயக || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   
முடக ஆசமனயீம் ஸமர்ப் யாமி | 
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

 ஞ்சோம்ருதஸ்நோனம்  

 ஞ்சோம்ருதம்  யோநீதம்  மயோததிக்ருதம்  து | 
ஷர்கரோ ஸஹிதம் லசெமதெத்ெம் ப்ரதிக்ருஹ்யதோம் || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   ஞ்சாம்ருத ஸ்நானம் 
ஸமர்ப் யாமி |  
( ஞ்சாம்ருதம் என் து  சும் ால், தயிர், வநய், டதன், சர்க்கலர மற்றும் தண்ணரீ் கைந்த கைலெ ஆகும்.) 
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ஸ்நோனம் 

ஸ்ெர்ண ோத்மரோதகம் கங்கோ யமுனோதி ஸ ன்ெிதம் | 
ஷுத்மதோதகம் க்ருஹோமனஷ ஸ்நோனம் குரு யதோெிதி || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:              
னுத்டதாதகஸ்நானம் ஸமர்ப் யாமி | 
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

ெஸ்த்ரம் 

தப்தகோஞ்சன ஸந்கோஷம்  ீதோம் ர  ிதம் ஹமர | 
ஸுக்ருஹோன ஜகன்னோத ஸ்ரீநிெோஸ நம ோஸ்துமத || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  ெஸ்த்ர யுக்மாம் 
ஸமர்ப் யாமி | 

யக்மஞோ ெதீம் 

யக்மஞோ ெதீம்  ர ம்  ெித்ரம் ப்ரஜோ மதர் யத் ஸஹஜம் புரஸ்தோத் | 
ஆயுகய- க்ரயம் ப்ரதிமுஞ்ச ஷுப்ரம் யக்மஞோ ெதீம்  ை ஸ்து மதஜ்: || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  யக்டஞா ெதீம் 
ஸமர்ப் யாமி |                       

கந்தம் 

சந்தனோகரு கஸ்தூரி கனஸோர ஸ ன்ெிதம் | 
கந்தம் க்ருஹோண மகோெிந்த நோனோகந்தஸ்சதோரய || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: திவ்ய ரிமள கந்தான் 
ஸமர்ப் யாமி | 
(கேவுளுக்கு சந்தனம் ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

அக்ஷதோன் 

மகோெிந்தோ  ர ோனந்த ஹரித்ரோ ஸஹிதக்ஷ்தோன் | 
ெிஸ்மெகெர ெிஷோைோக்ஷ க்ருஹோண  ரம ஸ்ெர || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: அக்ஷதான் ஸமர்ப் யாமி | 
(அக்ஷலத ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 

புக ம் 

ஸுகந்தநீி ஸுபுக ோணி ஜோஜகீுந்ேமுகோனிச | 
 ோைதி ெகுைோமதெி தஜோர்தம் ப்ரதிக்ருஹ்யதோம் || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  
புஷ் ம் ஸமர்ப் யாமி | 
(புஷ் ம் ஸமர்ப் ிக்கவும்.)  
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அங்க தலஜ  

ஓம்  ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெராய நம:  ாவதௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ வெங்கோசைதீனாய நம: குல்வ ௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ப்ரதாயகாய நம: ைானுநீ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ  த்மாெதி  தடய நம: ைங்க்டக பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ஞானப்ரதாய நம: ஊரூ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ஸ்ரீநிொஸாய நம: கடிம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ மஹா ாகாய நம: நா ிம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ நிர்மைாய நம: உதரம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ெினாை ஹ்ருதயாய நம: ஹ்ருதயம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ  ரினுத்தாத்மடன நம: ஸ்தவநௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ புருடனாத்தமாய நம: புவைௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ஸ்ெர்ணஹஸ்தாய நம: ஹஸ்வதௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ெரப்ரதாய நம: கண்ேம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ டைாகநாதாய நம: ஸ்கந்வதௌ பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ சர்டெஸ்ெராய நம: முகம் பூையாமி |   
ஓம்  ஸ்ரீ ரஸக்ஞாய நம: நாசி’காம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ புன்யஷ்ரெண கீர்த்தனாய நம: ஷ்டராத்டர பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ புல்ைாம்புை ெிடைாசனாய நம: டநத்டர பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ெர்சஸ்ெிடன நம: ைைாேம் பூையாமி | 
ஓம்  ஸ்ரீ ரம்ய ெிக்ரஹாய நம: ஸர்ொண்யங்கானி பூையாமி| 
 
ஓம் ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர  
 ரமாத்மடன நம: திவ்யஸுந்தர ெிக்ரஹம் பூையாமி | 
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ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர அகமேோத்தர சத நோ ோெளி: 
ஓம்   வெங்கடேஸாய நம:  
ஓம்   ஸ்ரீநிொஸாய  நம: 
ஓம்   ைக்ஷ்மீ தடய  நம: 
ஓம்   அனாமயாய  நம:  
ஓம்   அம்ருதாம்னாய நம:  
ஓம்   ைகத்ெந்த்யாய நம: 
ஓம்   டகாெிந்தாய  நம: 
ஓம்   ஸாஸ்ெதாய  நம: 
ஓம்   ப்ர டெ நம: 
ஓம்   டஸனாத்ரி-நிையாய  நம: 10 
ஓம்   டதொய நம: 
ஓம்   டகஸொய நம: 
ஓம்   மதுசூதனாய நம: 
ஓம்   அம்ருதாய நம: 
ஓம்   மாதொய நம: 
ஓம்   க்ருஷ்ணாய நம: 
ஓம்   ஸ்ரீ ஹரடய நம: 
ஓம்   ஸ்ரீ ஜ்ஞான- ஞ்ைராய நம:  
ஓம்   ஸ்ரீ ெத்ஸெக்ஷடஸ நம: 
ஓம்   ஸர்டெஸாய நம:        20 
ஓம்   டகா ாைாய நம:  
ஓம்   புருடனாத்தமாய நம: 
ஓம்   டகா ஸீ்ெராய நம: 
ஓம்    ரஞ்ஜ்டயாதிடன நம: 
ஓம்   லெகுண்ே தடய நம: 
ஓம்   அவ்யயாய நம: 
ஓம்   ஸுதாதனடெ  நம: 
ஓம்   யாதடெந்த்ராய நம: 
ஓம்   நித்யவயௌென  ெடத நம: 
ஓம்   சதுர்டெதாத்மகாய நம:  30 
ஓம்   ெிஷ்ணடெ நம: 
ஓம்   அச்சுதாய நம:  
ஓம்    த்மின-ீப்ரியாய நம:  
ஓம்   தரா தடய நம: 
ஓம்   ஸுர தடய நம: 
ஓம்   நிர்மைாய நம: 
ஓம்   டதெபூைிதாய நம: 
ஓம்   சதுர்ப்புைாய நம: 
ஓம்   சக்ரதராய நம: 
ஓம்   த்ரிதாம்டன நம:            40 

ஓம்   ஆகாஸ ராைெரதாய நம: 
ஓம்   டயாகி-ஹ்ருத் த்ம-மந்திராய நம: 
ஓம்   தாடமாதராய நம: 
ஓம்   ைகத் ாைாய நம:  
ஓம்    ா க்னாய நம: 
ஓம்    க்தெத்ஸைாய நம: 
ஓம்   த்ரிெிக்ரமாய நம: 
ஓம்   ஸிம்ஸுமாராய நம: 
ஓம்   ைோமகுே-டஸா ிதாய நம: 
ஓம்   ஸங்கமத்டயால்ைஸன் மஜ்ைு –  
கிங்கிண்யாட்ய கரண்ேகாய நம:   70 
ஓம்   நீைடமக ஸ்யாம தனடெ நம: 
ஓம்    ில்ெ  த்ரார் ச்சன-ப்ரியாய நம: 
ஓம்   ைகத்-வ்யா ிடன நம: 
ஓம்   ைகத்-கர்த்டத நம:  
ஓம்   ைகத்-ஸாக்ஷிடண நம: 
ஓம்   ைகத்- தடய நம:  
ஓம்   சிந்திதார்த்த ப்ரதாய நம  
ஓம்   ைிஷ்ணடெ நம:  
ஓம்   தாஸார்ஹாய நம:   
ஓம்   தஸ ரூ ெடத நம:            80 
ஓம்   டதெகீ நந்தனாய நம: 
ஓம்   வஸளரடய நம:  
ஓம்   ஹயக்ரீொய நம: 
ஓம்   ைனார்த்தனாய நம:  
ஓம்   கன்யா-ஸ்ரெண தாடரஜ்யாய  நம:  
ஓம்    தீாம் ரதராய  நம: 
ஓம்   அனகாய நம:  
ஓம்   ெனமாைிடன நம:  
ஓம்    த்மநா ாய நம: 
ஓம்   ம்ருகயாஸக்த-மானஸாய நம:  90 
ஓம்   அஸ்ொரூோய நம: 
ஓம்     கட்கதாரிடண நம:  
ஓம்     தனார்ைன-முத்ஸுகாய   நம: 
ஓம்   கனஸாரை-ஸன்மத்ய-கஸ்தூரி –         
திைடகாஜ்ெைாய நம: 
ஓம் ஸச்சிதானந்த-ரூ ாய  நம: 
ஓம் ைகன்மங்கள-தாயகாய  நம: 
ஓம்   யக்ஞரூ ாய நம: 
ஓம்   யக்ஞட ாக்த்டர நம: 
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ஓம்   த்ரிகுணாஸ்ரயாய நம: 
ஓம்   நிர்ெிகல் ாய நம: 
ஓம்   நிஷ்களங்காய நம: 
ஓம்   நிராதங்காய நம:  
ஓம்   நிரஞ்ைனாய நம: 
ஓம்   நிரா ாஸாய நம: 
ஓம்   நித்யத்ருப்தாய நம: 
ஓம்   நிர்குணாய நம: 
ஓம்   நிரு த்ரொய நம: 
ஓம்   கதாதராய நம:                  50 
ஓம்   ஸார்ங்க ாணடய நம:  
ஓம்   நந்தகிடன நம: 
ஓம்   ஸங்கதாரகாய நம: 
ஓம்   அடனகமூர்த்தடய நம: 
ஓம்   அவ்யக்தாய நம: 
ஓம்   கடிஹஸ்தாய நம: 
ஓம்   ெரப்ரதாய நம: 
ஓம்   அடனகாத்மடன நம: 
ஓம்   தீன ந்தடெ நம: 
ஓம்   ஆர்த்தடைாகா - யப்ரதாய நம:   60 
 

ஓம்   சின்மயாய நம:  
ஓம்    ரடமஸ்ெராய நம:          100 
ஓம்    ரமார்த்த-ப்ரதாய நம: 
ஓம்   ஸாந்தாய நம: 
ஓம்   ஸ்ரீமடத நம: 
ஓம்   டதார்த்தண்ேெிக்ரமாய நம:  
ஓம்    ராத்- ராய நம: 
ஒம்    ரப்ரஹ்மடன நம:  
ஓம்   ஸ்ரீ ெி டெ நம: 
ஓம்   ைகதீஸ்ெராய நம:         108 
 

 
ஓம் இதி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர அஷ்டோத்தர சத நாமாெளி: ஸம்பூர்ணம்  
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 ஹோ ைக்ஷ் ி அகமேோத்தர சத நோ ோெளி: 
ஓம்   ப்ரக்ருத்லய நம: 
ஓம்   ெிக்ருத்லய நம:  
ஓம்   ெித்யாலய  நம: 
ஓம்   ஸர்ெபூதஹித ப்ரதாலய நம: 
ஓம்   ச்'ரத்தாலய நம: 
ஓம்   ெிபூத்லய நம: 
ஓம்   ஸுரப்லய நம: 
ஓம்    ரமாத்மிகாலய நம: 
ஓம்   ொடச நம: 
ஓம்    த்மாையாலய நம:        10 
ஓம்       த்மாலய நம: 
ஓம்      சு'சடய நம: 
ஓம்   ஸ்ொஹாலய நம: 
ஓம்   ஸ்ெதாலய நம: 
ஓம்   ஸுதாலய நம: 
ஓம்   தன்யாலய நம: 
ஓம்   ஹிரண்மய்லய நம: 
ஓம்   ைக்ஷ்ம்லய நம: 
ஓம்   நித்யபுஷ்ோலய நம: 
ஓம்   ெி ாெர்லய நம:        20 
ஓம்   அதித்லய நம: 
ஓம்   தித்லய நம:  
ஓம்   தீப்தாலய நம: 
ஓம்   ெஸுதாலய நம: 
ஓம்   ெஸுதாரிண்லய நம: 
ஓம்   கமைாலய நம: 
ஓம்   காந்தாலய நம: 
ஓம்   காமாக்ஷ்லய நம: 
ஓம்   க்டராதஸம் ொலய நம: 
ஓம்   அனுக்ரஹப்ரதாலய நம: 30 
ஓம்   புத்தடய நம:  
ஓம்   அனகாலய நம: 
ஓம்   ஹரிெல்ை ாலய நம:  
ஓம்   அடசா’காலய நம:  
ஓம்   அம்ருதாலய  நம: 
ஓம்   தீப்தாலய நம:   
ஓம்   டைாகடசா’க ெிநானின்லய நம: 
ஓம்   தர்மநிையாலய நம: 
ஓம்   கருணாலய நம: 
ஓம்   டைாகமாத்டர நம:           40 
ஓம்    த்மப்ரியாலய நம: 

ஓம்   சந்த்ரரூ ாலய நம: 
ஓம்   இந்திராலய நம: 
ஓம்   இந்து சீ’தைாலய நம: 
ஓம்   ஆஹ்ைாத ைனன்லய நம:  
ஓம்   புஷ்ட்லய நம: 
ஓம்   சி'ொலய நம: 
ஓம்   சி'ெகர்லய நம: 
ஓம்   ஸத்லய நம:   
ஓம்   ெிமைாலய நம: 
ஓம்   ெிச்’ெைனன்லய நம:       70  
ஓம்   துஷ்ட்லய நம: 
ஓம்   தாரித்ர்யநாசி'ந்லய நம: 
ஓம்   ப்ரீதி புஷ்கரிண்லய நம:   
ஓம்   சா’ந்தாலய நம: 
ஓம்   சு'க்ைமால்யாம் ராலய நம: 
ஓம்   ச்’ரிலய நம:  
ஓம்    ாஸ்கர்லய நம: 
ஓம்    ில்ெ நிையாலய நம: 
ஓம்   ெராடராஹாலய நம:   
ஓம்   யச’ஸ்ெின்லய நம:          80 
ஓம்   ெஸுந்தராலய நம: 
ஓம்   உதாராங்காலய நம:  
ஓம்   ஹரிண்லய நம: 
ஓம்   டஹமமாைின்லய நம: 
ஓம்   தன தான்யகர்லய நம: 
ஓம்   ஸித்தடய நம:   
ஓம்   ஸ்த்லரண வஸௌம்யாலய நம:   
ஓம்   சு’ ப்ரதாலய நம: 
ஓம்   ந்ரு டெச்’ம தாநந்தாலய நம:   
ஓம்   ெரைக்ஷ்ம்லய நம:          90  
ஓம்   ெஸுப்ரதாலய நம: 
ஓம்   சு’ ாலய நம: 
ஓம்   ஹிரண்ய ப்ராகாராலய நம: 
ஓம்   ஸமுத்ர தனயாலய நம:  
ஓம்   ையாலய நம: 
ஓம்   மங்களாடதவ்லய நம:  
ஓம்   ெிஷ்ணுெக்ஷ தைஸ்திதாலய நம: 
ஓம்   ெிஷ்ணு த்ன்லய நம: 
ஓம்    ிரஸன்னாக்ஷ்லய நம: 
ஓம்   நாராயண மாச்’ரிதாலய நம: 100 
ஓம்   தாரித்ரிய ெம்ஸின்லய நம: 



அருள்மிகு ஏழுமலையான் அற்புதங்கள் மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் 
Tamil - Shri Balaji Leelaigal Matrum Sri Venkateswara Viratham 

 

http://www.lordbalajimiracles.com  Page 30 of 52 
http://www.facebook.com/lordbalajimiracles 

 

ஓம்    த்மஹஸ்தாலய  நம: 
ஓம்    த்மாக்ஷ்லய நம: 
ஓம்    த்மஸுந்தர்லய  நம: 
ஓம்    த்டமாத் ொலய நம: 
ஓம்    த்மமுக்லய   நம:     
ஓம்    த்ம நா ப்ரியாலய நம:  
ஓம்   ரமாலய நம: 
ஓம்    த்மமாைாதராலய நம: 
ஓம்   டதவ்லய நம:                 50 
ஓம்    த்மின்லய நம: 
ஓம்    த்மகந்தின்லய நம: 
ஓம்   புண்யகந்தாலய நம: 
ஓம்   ஸுப்ரஸன்னாலய நம: 
ஓம்   ப்ரஸாதா ி முக்லய நம: 
ஓம்   ப்ர ாலய நம: 
ஓம்   சந்த்ரெதனாலய நம: 
ஓம்   சந்த்ராலய நம: 
ஓம்   சந்த்ரஸடஹாதர்லய நம: 
ஓம்   சதுர்புைாலய நம:          60 
 

ஓம்   டதவ்லய நம:  
ஓம்   ஸர்டொ  த்ரெ நிொரிண்லய நம: 
ஓம்   நெதுர்காலய நம: 
ஓம்   மஹாகாள்லய நம: 
ஓம்   ப்ரஹ்ம -ெிஷ்ணு – 
       சி'ொத்மிகாலய நம: 
ஓம்   த்ரிகாைஜ்ஞானஸம் ந்நாலய நம:   
ஓம்   புெடனஷ்ெர்லய நம:         108 
 

 
இதி ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாமாெளி: ஸம்பூர்ணம். 
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ஸ்ரீ  த் ோெதி அகமேோத்தர சத நோ ோெளி: 
ஓம்    த்மெத்லய நம: 
ஓம்   டதவ்லய நம: 
ஓம்    த்டமாத் ொலய நம: 
ஓம்   கருணப்ரதாயின்லய நம:  
ஓம்     ஸஹ்ருதயாலய நம:  
ஓம்     டதைஸ்ெரூ ிண்லய நம:   
ஓம்     கமைமுலக நம:   
ஓம்    த்மதராய நம:  
ஓம்   ஸ்ரீலய  நம:  
ஓம்    த்மடனத்டர நம: 10  
ஓம்    த்மகராலய நம:   
ஓம்   ஸுகுணாலய நம:   
ஓம்   குங்குமப்ரியாலய நம:   
ஓம்   டஹமெர்ணாலய நம: 
ஓம்   சந்ரெந்திதாலய நம:   
ஓம்   தகதகப்ரகான னரீர-தாரிண்லய நம:    
ஓம்   ெிஷ்ணுப்ரியாலய நம:  
ஓம்   நித்யகல்யாண்லய நம:   
ஓம்   டகாடிஸூர்யப்ரகானிண்லய நம:   
ஓம்   மஹாவசௌந்தர்யரூ ிண்லய நம: 20 
ஓம்      க்தெத்சைாலய நம:  
ஓம்   ப்ரஹ்மாண்ேொஸின்லய நம:  
ஓம்   ஸர்ெொஞ்ச  ைதாயின்லய நம:  
ஓம்   தர்மஸங்கல் ாலய நம:  
ஓம்   தாக்ஷிண்யகோக்ஷின்லய நம: 
ஓம்    க்திப்ரதாயின்லய நம: 
ஓம்   குணத்ரயெிெர்ைிதாலய நம:   
ஓம்   கைடனாேனஸம்யுதாலய  நம:   
ஓம்   ஸர்ெடைாகானாம்ைனந்லய நம:  
ஓம்   முக்திதாயின்லய நம: 30 
ஓம்   தயாம்ருதாயாலய நம:   
ஓம்   ப்ராக்ஞாலய நம:   
ஓம்   மஹாதர்மாலய நம:    
ஓம்     தர்மரூ ிண்லய நம:    
ஓம்   அைங்கார ப்ரியாலய  நம:   
ஓம்   ஸர்ெதாரித்ர்யத்ெம்ஸின்லய நம:    
ஓம்   ஸ்ரீவெங்கடேன ெக்ஷஸ்தைஸ்திதாலய நம: 
ஓம்   டைாகடனாகெினானின்லய நம:  
ஓம்   லெஷ்ணவ்லய நம:   
ஓம்   திருசானூருபுரொஸின்லய நம: 40 

ஓம்   அஷ்ேதிக் ாைகாதி த்லய நம:  
ஓம்   மன்மததர்  ஸம்ஹாரின்லய நம:    
ஓம்   கமைார்த ாகாலய நம: 
ஓம்   ஸ்ெல்  ராதமஹா ராத - 
       க்ஷமாலய நம:   
ஓம்   னத்டகாடிதீர்தொஸிதாலய நம:  
ஓம்   நாரதாதி முநிஸ்டரஷ்ே பூைிதாலய நம: 
ஓம்   ஆதினங்கர பூைிதாலய நம:   
ஓம்   ப்ரீத்திதாயின்லய நம:   
ஓம்   வசௌ ாக்யப்ரதாயின்லய நம:    
ஓம்   மஹாகீர்த்தி ப்ரதாயின்லய நம: 80  
ஓம்   கிருஷ்ணாதிப்ரியாலய நம:  
ஓம்   கந்தர்ெ னா ெிடமாசகாலய நம:  
ஓம்   க்ரிஷ்ண த்ன்லய நம:   
ஓம்   திரிடைாகபூைிதாலய நம:   
ஓம்   ைகன்டமாஹின்லய நம:   
ஓம்   ஸுை ாலய நம:   
ஓம்   ஸுனீைாலய நம:   
ஓம்   அஞ்சனாஸுதானுக்ரஹப்ரதாயின்லய நம:  
ஓம்    க்தாத்மனிொஸின்லய நம:   
ஓம்   ஸந்த்யாெந்தின்லய நம: 90   
ஓம்   ஸர்ெடைாகமாத்லர நம:   
ஓம்   அ ிமததாயின்லய நம:   
ஓம்   ைைிதாெதூத்லய நம: 
ஓம்   ஸமஸ்தனாஸ்த்ர ெினாரதாலய நம:    
ஓம்   ஸுெர்ணா ரனதாரிண்லய நம:  
ஓம்   இஹ ரடைாக ஸுகப்ரதாயின்லய நம: 
 ஓம்   கரெரீனிொஸின்லய நம:  
ஓம்   நாகடைாகமனிஸஹா ஆகானஸிந்து 
-       கமடைஷ்ெர பூரிதரதகமநாலய நம:  
ஓம்   ஸ்ரீ ஸ்ரீநிொஸப்ரியாலய நம:   
ஓம்   சந்ரமண்ேைஸ்திதாலய நம: 100     
ஓம்   அைடமலு மங்காலய நம:   
ஓம்   திவ்யமங்கள தாரிண்லய நம:   
ஓம்   ஸுகல்யான ேீஸ்திதாலய நம:   
ஓம்   காமகெனபுஷ் ப்ரியாலய நம: 
ஓம்   டகாடி மன்மதரூ ிண்லய நம:   
ஓம்    ானுமன்ேைரூ ிண்லய நம:  
ஓம்    த்ம  ாதாலய நம:   
ஓம்   ரமாலய நம:    
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ஓம்   டெதடெத்ய ெினாரதாலய நம:   
ஓம்   ெிஷ்ணு ாத டஸெிதாய நம:   
ஓம்   ரத்னப்ரகானகிரீேதாரின்லய நம:  
ஓம்   ைகன்டமாஹின்லய நம:  
ஓம்   னக்திஸ்ெரூ ிண்லய நம:    
ஓம்    ிரஸன்டனாதயாலய நம: 
ஓம்   இந்ராதி லதய்ெத யக்ஷகின்னர – 
     கிம்புருன பூைிதாலய நம:    
ஓம்   ஸர்ெடைாகநிொஸின்லய நம:   
ஓம்   பூையாலய நம: 
ஓம்   ஐஸ்ெர்யப்ரதாயின்லய நம: 50 
ஓம்   ஸாந்தாலய நம:   
ஓம்   உன்னதஸ்தானஸ்திதாலய நம:   
ஓம்   மந்தாரகாமின்லய நம:   
ஓம்   கமைாகராலய நம:   
ஓம்   டெதாந்தஜ்ஞானரூ ிண்லய நம:  
ஓம்   ஸர்ெஸம் த்திரூ ிண்லய நம: 
ஓம்   டகாடிஸூர்யஸமப்ர ாலய நம:  
ஓம்   பூை ைதாயின்லய நம: 
ஓம்   கமைாஸனாதி ஸர்ெடதெதாலய நம:  
ஓம்   லெகுண்ேொஸின்லய நம: 60 
ஓம்   அ யதாயின்லய நம:   
ஓம்   த்ராக்ஷா ை ாயஸப்ரியாலய நம: 
ஓம்   ந்ருத்யகீதப்ரியாலய நம:   
ஓம்   க்ஷீரஸாகடராத் ொலய நம:   
ஓம்   ஆகானராை புத்ரிகாலய நம:   
ஓம்   ஸுெர்ணஹஸ்ததாரின்லய நம: 
ஓம்   காமரூ ிண்லய நம:   
ஓம்   கருணாகோக்ஷதாரின்லய நம: 
ஓம்   அம்ருதாஸுைாலய நம:   
ஓம்   பூடைாகஸ்ெர்க ஸுகதாயின்லய நம: 70    
 

ஓம்   ஸர்ெடைாகஸ ான்தர தாரின்லய\ நம: 
 ஓம்   ஸர்ெமானஸொஸின்லய நம: 110 
ஓம்   ஸர்ொலய நம:  
ஓம்   ெிஸ்ெரூ ாலய நம:   
ஓம்   திவ்யஞாநாலய நம:   
ஓம்   ஸ்ெமங்களரூ ிண்லய நம:   
ஓம்   ஸர்ொநுக்ரஹ ப்ரதாயின்லய  நம: 
ஓம்   ஒம்காரஸ்ெரூ ிண்லய நம:   
ஓம்   ப்ரஹ்மக்ஞான ஸம்பூதாலய நம:  
ஓம்   ஸ்ரீ  த்மாெத்லய நம:   
ஓம்   ஸத்டயா டெதெத்லய நம:   
ஓம்   ஸ்ரீமஹாைக்ஷ்ம்லய நம: 120  
 

   
இதி ஸ்ரீ  த்மாெதி அஷ்டோத்தர சத நாமாெளி: ஸம்பூர்ணம். 
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தூ ம்   

தஷோங்கம் குக்குமைோம தம் மகோக்ஹ்ருமதன ஸ ன்ெிதம் | 
தூ ம் க்ருஹோண மதமெஷ ஸர்ெமைோக ந ஸ்கோரோ || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   
தூ மாக்ஹ்ரா யாமி | 
 (ஸாம் ிராணி / ஊது த்தி காட்ேவும்.)  

த ீம் 

த்லரமைோமகஷ  ஹோமதெ ஸர்ெக்ஞோன ப்ரதோயக |  
த ீம் தோஸ்யோ ி மதமெஷ ரக்ஷ ோம்  க்தெத்ஸை ||  
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:   
தீ ம் தர்னயாமி |   
(தீ ம் காட்ேவும்.)  

லநமெத்யம் 

ஸர்ெ ோக்ஷ் ய்ச்ச ம ோஜ்லஜஸ்ச்ச ரஸய்ஷத் ி ஸ ன்ெிதம் |                            
லநமெத்யந்து  யோநீதம் க்ருஹோண புருமஷோத்த  || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  லநடெத்யம் 
ஸமர்ப் யாமி |   
 
  (லநடெத்யம், நீங்கள் ொலழப் ழம் ஸமர்ப் ிப் தாக இருந்தால்”கதள ீ ைம்”, என்றும், 
டதங்காய் ஸமர்ப் ிப் தாக இருந்தால் “நாரிடகள  ைம் நிடெதயாமி” என்றும், வெல்ைம் 
ஸமர்ப் ிப் தாக இருந்தால் “குடோ ஹார லநடெத்யம் ஸமர்ப் யாமி” என்றும் வசால்ைவும்.) 
 
ஓம்  ிரோணோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் அ ோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் வ்யோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் 
உதோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் ஸ ோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம்  ரப்ரஹ் மண ஸ்ெோஹோ,  
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 
ஓம் தர்புெஸ்ஸுெ: தத்ஸெிதுர்-ெமரண்யம்  ர்மகோ மதெஸ்ய த ீஹி   
திமயோ மயோ ந: ப்ரமசோதயோத், ஒ ோம ோ ஜ்மயோதரீோம ோ அம்ருதம் ப்ரஹ்  
தர்புெஸ்ஸுெமரோம்  
(லநடெத்யம் ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 
 
மத்டய மத்டய  ாநீயம் ஸமர்ப் யாமி | 
(உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை ஸமர்ப் ிக்கவும்.) 
 
அம்ருதோ ிதோன ஸி, உத்தரோம ோஷனம் ஸ ர்ப் யோ ி, ஹஸ்வதௌ  
ப்ரக்ஷோையோ ி,  ோவதௌ ப்ரக்ஷோையோ ி, புனரோச்ச நீயம் ஸ ர்ப் யோ ி 
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தோம்தைம் 

தகீ ை ஸகர்தலர   ர்நோகெல்லீ தலளர்யுதம் | 
முக்தோசூர்ண   ஸ ோயுக்தம்   தோம்தைம்    ிரதிக்ருஹ்யதோம்   ||   
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீவெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: தாம்பூைம் ஸமர்ப் யாமி | 

நீரோஜனம் 

கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 
ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் ||  
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  நீராைனம் தர்னயாமி |   
 
(டமை உள்ள மந்திரத்லத ை ித்த  ின், உத்தரணியாடை தீர்த்தம் எடுத்துக் கிண்ணத்திடை 
ஸமர்ப் ித்து, “புனராச்சமநீயம் ஸமர்ப் யாமி” என்று வசால்ைவும்.) 

 ந்த்ரபுக ம்  

ஓம் ஸஹஸ்ர ஸீர்ஷம் மதெம் ெிஸ்ெோக்ஷம் ெிஸ்ெ ஸம்புெம் ।                      
ெிஸ்ெம் நோரோயணம் மதெ க்ஷரம்  ர ம்  தம் ॥ 1  
ெிஸ்ெத:  ர ோந்நித்யம் ெிஸ்ெம் நோரோயணகும் ஹரிம் ।   
ெிஸ்ெம  மெதம் புருஷஸ் தத்ெிஸ்ெ மு ஜெீதி ॥ 2 
 திம் ெிஸ்ெஸ்யோத்ம ஸ்ெரகும் ஸோஸ்ெதகும் ஸிெ ச்யுதம்।  
நோரோயணம்  ஹோஜ்மஞயம் ெிஸ்ெோத் ோனம்  ரோயணம் ॥ 3                   
நோரோயண  வரோ ஜ்மயோதி ரோத் ோ நோரோயண:  ர: । 
நோரோயண  ரம் ப்ரஹ்  தத்ெம் நோரோயண:  ர: ।   
நோரோயண  வரோ த்யோதோ த்யோனம் நோரோயண:  ர: ॥ 4 
யச்ச கிஞ்சிஜ் ஜகத் ஸர்ெம் த்ருஸ்யமத ஸ்ரூயமத  ிெோ । 
அந்தர்  ஹிஸ்ச தத்ஸர்ெம் வ்யோப்ய நோரோயண: ஸ்தித:॥ 5          
அனந்த வ்யயம் கெிகும் ஸமுத்மரந்தம் ெிஸ்ெ ஸம்புெம் । 
 த் மகோஸ ப்ரதகீோஸகும் ஹ்ருதயம் சோப்யமதோ முகம் ॥ 6 
அமதோ நிகட்யோ ெிதஸ்த் யோந்மத நோப்யோமு ரி திகேதி ।  
ஜ்ெோை  ோைோகுைம்  ோத ீெிஸ்ெஸ்யோயதனம்  ஹத் ॥ 7            
ஸந்ததகும் ஸிைோ ிஸ்து ைம் த்யோ-மகோஷ ஸந்நி ம்। 
தஸ்யோந்மத ஸுஷிரகும் ஸூக்ஷ் ம் தஸ் ின் ஸர்ெம் ப்ரதிகடிதம்॥ 8  
தஸ்ய  த்மய  ஹோநக்நிர்-ெிஸ்ெோர்ச்சிர்-ெிஸ்ெமதோ முக:।  
மஸோக்ரபுக் ெி ஜந்திகேந் நோஹோர ஜர: கெி: ।  
திர்ய-கூர்த்ெ- த: ஸோயீ ரஸ் யஸ்-தஸ்ய ஸந்ததோ ॥ 9   
ஸந்தோ யதி ஸ்ெம் மதஹ ோ ோததை  ஸ்தக: । 
தஸ்ய  த்மய ெஹ்னி ஸிகோ அணமீயோர்த்ெோ வ்யெஸ்தித: ॥ 10                   
நீைமதோயத  த்யஸ்தோத் ெித்யுல்மைமகெ  ோஸ்ெரோ ।  
நீெோரோஸூகெத் தன்ெ ீ ீதோ  ோஸ்ெத்- யணூ  ோ ॥   11                  
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தஸ்யோஸ்: ஸிகோயோ  த்மய  ர ோத் ோ வ்யெஸ்தித:।    
ஸ ப்ரஹ் ோ ஸ ஸிெ ஸ ஹரி: மஸந்த்ர:  மஸோக்ஷர:  ர  ஸ்ெரோட் ॥ 12  
ஓம் தத்ப்ரஹ் , ஓம் தத்ெோயு:, ஓம் ததோத் ோ, ஓம் தத்ஸத்யம்,                 
ஓம் தத்ஸர்ெம், ஓம் தத்புமரோர் ந :   
ஓம் அந்தஸ்சரதி தமதஷு குஹோயோம் ெிஸ்ெமூர்திஷு।  
த்ெம் யஜ்ஞஸ்த்ெம் ெஷட்கோரஸ்த்ெ  ிந்த்ரஸ்த்ெம்  
ருத்ரஸ்த்ெம் ெிகணுஸ்த்ெம் ப்ரஹ் த்ெம் ப்ரஜோ தி: । 
த்ெம் ததோ  ஆம ோ ஜ்மயோத ீரமஸோம்ருதம்  
ப்ரஹ்  தர்புெஸ்ஸுெமரோம்॥13 
கதோ புனஸ் ஸங்க ரதோங்க கல் க த்ெஜ  
அரெிந்த அங்குச ெஜ்ர ெஜ்ரைைோஸ்சித  
மஹ! ஸ்ரீநிெோஸ த்ெத் சரணோம்புஸ த்ெயம்  தயீ மூர்தோன  ைஜ        
ஓம் நிரன்ஜனோய ெித் மஹ நிரோ ோஸோய த ீஹி           
தந்மநோ ஸ்ரீநிெோஸ: ப்ரமசோதயோத் 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: ஸுெர்ண 
திவ்யமந்த்ரபுஷ் ம் ஸமர்ப் யாமி |  
 
இப்வ ோழுது ெிரதத் திருக்கலதகள் ஐந்லதயும்  டிக்கவும் 
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ெிரதம் திருக்கலத :1 

ஸ்ரீ  கெோன் உெோச 

         ,                 ,                                ,        

                                         ,                  

                       ,                                    ,     

                                  .                             

                                .  

 

‘         ’!               ,                   .                      

"                 ".                            ,              

                      ,                     .              

                              ,                           .           

                   ,                    .                        

                                                            

     ,                                          .              , 

                 ,                             ,                ,    

          ,                                 ,               

                 .     என்னுலேய    க்தர்கள் மீது எனக்கு வகாள்லளப்  ிரியம்.  
என்லன முற்ைிலும் சரணாகதி அலேந்த  க்தர்களுக்கு,  நாடன முழு வ ாறுப்ட ற்று, கண் 
இலம காப் து ட ால் அெர்கலள  ாதுகாக்கிடைன்.  இவ் ெிரதத்லதப்  க்திடயாடும், 
சிரத்லதடயாடும் வசய்யும்  க்தர்கள் அலனெரும்,  தங்களது  ிரச்சலனகளிைிருந்து உேடன 
ெிடு டுெர்.  
 

                                                                  

                  .                                     .         , 

      ,                                                  ,      ,       
                             /                                      

            .  

 

  இந்த ெிரதத்திலன அனுஷ்டிப் தன் மூைம், துன் ம் தீர்ந்து இன் மும் சந்டதானமும் 
வ ருகும். கணென் மலனெியிலேடய சந்டதானம் வ ருகும்: ஆடராக்கியம், வசல்ெ ெளம், 
குடும்  சந்டதானம் மற்றும் கல்ெியும் ெளர்ச்சியலேயும். புத்திர ாக்கியம் அற்ைெர்களுக்குப் 
புத்திர ாக்கியம் உண்ோகும். மலனெி  தீர்க்க சுமங்கைியாக இருப் ாள்.  ொழ்க்லகயில் 
ஏற் டும் தலேகவளல்ைாம் இந்த ெிரதத்தால் தெிடு வ ாடியாக்கும், எல்லையில்ைா மன 
அலமதி கிட்டும். டெலை ொய்ப்பு   / ெணிகம்  முதைியெற்ைில் நல்ை உயர்வும், 
முன்டனற்ைமும் மற்றும் அஷ்ே ஐஸ்ெர்யங்களும் ெந்து டசரும். எனடெ  இவ் ெிரதத்லத 
ஒவ்வொருெரும் அனுஷ்டிக்க டெண்டும்.  இந்த ெிரதத்திலன காலை அல்ைது மாலையில் 
வசய்யைாம் . 
    

                                                           .      

                       .               
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                                      !  முதல் கலத ஸம்பூர்ணம். 
 

டகாெிந்தா !  டகாெிந்தா !  டகாெிந்தா !  . 
 

கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 
ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் || 
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ெிரதம் திருக்கலத :2 

ஸ்ரீ ெிஸ்ெோ ித்திரர் அருளிய திருக்கலத 

மாவ ரும்         ெிஸ்ொமித்திரர் க்ருல யால் இக்கலத வசால்ைப் டுகிைது . 
கைியுகத்தில் ொழும் மக்கடள  !ஸ்ரீநிொச வ ருமானிேம்  க்திவகாண்ே  க்தக்டகாடி 
வ ருமக்கடள   !நீங்கள் வசய்யும் ஸ்ரீ டெங்கடேச வ ருமானின் ெிரத பூலை மிகப்புனிதமானது  .
ஸ்ரீமன் நாராயணன் அனுக்ரகத்லத , நாம் வ றுெதற்கான வ ரும் திலசக்காட்டிடய ஸ்ரீ 
வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் . 
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                 .                                    .             
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         ,                                      .          

                                                 .     
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   பூலை முடிந்ததும் ெிஷ்ணுசித்தனும் அென் மலனெி தாராமதியும் தங்கள் நன்ைிலயத் 
வதரிெிக்க அந்த ெடயாதிக  ிராமணன் காைில் ெிழுந்து நமஸ்காரம் வசய்து, அெலர 
ஆசீர்ெதிக்கும் டி டகட்ேனர்  . 
   ெடயாதிக  ிராமணன்  ிரசாதத்லத ொங்கிக் வகாண்ே ின் அத்தம் திகலள ஆசீர்ெதித்து ,
"உங்கள் ஆலசகள்  அலனத்தும் பூர்த்தியாகி,  உங்கள் குடும் த்திற்கு ஸ்ரீைக்ஷ்மி ஸ்ரீநிொசனின் 
அனுக்ரகம் வ ருகட்டும்” என்று ொழ்த்தினார் . 
 
                                                                  
                           “       !                  . 
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                            ,                                     

                          .   

 

             !                                    .  “          , 

                                              .              

                         ”              ,                          

                                                            ,     

                   ,            ,              .          ,         
                                                  .  

 

                                                     .         

                  !                                            

     !                                                     

                              !                        !       

                                                                  

         .                   !                                    , 

                            !  “                            ” (      

                          ) 

 
இரண்ோம் கலத ஸம்பூர்ணம். 

டகாெிந்தா   !டகாெிந்தா   !டகாெிந்தா !  
 

கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 
ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் || 
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ெிரதம் திருக்கலத :3 

ஸ்ரீ ெசிகே  ோமுனிெர் அருளிய திருக்கலத 
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மூன்ைாம் கலத ஸம்பூர்ணம். 
டகாெிந்தா  !டகாெிந்தா  !டகாெிந்தா !  

 
கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 

ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் 
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ெிரதம் திருக்கலத :4 

ஸ்ரீ  ரத்ெோஜர் அருளிய திருக்கலத 

  ஸ்ரீ  ரத்ொைர் மாமுனிெரின் க்ருல யால் இக்கலத வசால்ைப் டுகிைது  . 
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                                    ,                     

             ,                                               

                  ,                                           , 

                                    .                            

                                 . 

 
                                                                   

    ,                                              .                
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நான்காம் கலத ஸம்பூர்ணம். 
டகாெிந்தா  !டகாெிந்தா !டகாெிந்தா!  

 
கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 
ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் || 
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ெிரதம் திருக்கலத :5 

ஸ்ரீ அத்ரி  ஹரிஷி அருளிய திருக்கலத 

              !                                 !               

                                       .    .             

                                .                                   

                                          .                      

                                 .                            

               ,                                     ,     

                    ,                                           

     .         !                                                     

                      . 

 

   வ ருலமமிகுந்த அத்ரி மஹரினியின் கருலணயினால் இக்கலத வசால்ைப் டுகிைது . 
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ஐந்தாம் கலத ஸம்பூர்ணம். 
டகாெிந்தா  !டகாெிந்தா ! டகாெிந்தா !  
கரிய: கோந்தோய கல்யோண நிதமய நிதமயர்த்திநோம் | 
ஸ்ரீமெங்கே நிெோஸோய ஸ்ரீ நிெோஸோய  ங்களம் || 
ஓம் நம ோ வெங்கமேசோய ந  :| 
எல்ைோம் ஸ்ரீ வெங்கமேச வ ரு ோளுக்மக அர்ப் ணம் | 

சு  ஸ்து 
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 ிரதக்ஷிண ந ஸ்கோரம் 

ஸ்மைோகம் 
யோநி கோநி ச  ோ ோநி ஜன் ோந்தர க்ருதோனி ச | 
தோநி தோநி ப்ரணச்யந்தி  ிரதக்ஷிண  மத  மத || 
 ோம ோஹம்  ோ கர் ோஹம்  ோ ோத் ோ  ோ ஸம் ெ:    | 
த்ரோஹி ோம் க்ரு  யோ மதெ ஸரணோகதெத்ஸை || 
அந்யதோ ஸரணம் நோஸ்தி த்ெம ெ ஸரணம்    | 
தஸ் ோத் கோருண்ய  ோவ்மெண ரக்ஷரக்ஷ ஜனோர்தன |  
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம: ஆத்ம ிரதக்ஷிண 
நமஸ்காைான் ஸமர்ப் யாமி | 
 
(நின்ை இேத்திடைடய இந்த மந்திரம் வசால்ைி மூன்று முலை  ிரதட்சிணம் வசய்துெிட்டு 
சாஷ்ட்ோங்க நமஸ்காரம் வசய்யவும்.) 
 

ரோமஜோ சோரங்கள் 

சத்ரம் தோரயோ ி | சோ ரம் ெஜீயோ ி | நிருத்யம்   தர்ஷயோ ி | கீதம் கரோெயோ ி | ெோத்யம் 
மகோஷயோ ி | ஆன்மதோைிகோன் ஆமரோஹயோ ி  | அகெோனோமரோஹ யோ ி  
கஜோனோமரோஹயோ ி  | ஸ ஸ்த ரோமஜோ சோர ,  ஷக்த்யு சோர ,  யந்த்மரோ சோர , 
மதமெோ சோர , ஸர்மெோ ச்சர  தஜோம்  ஸ ர்ப் யோ ி  ||  
க்ஷ ோர்ப் ணம்  
 ந்த்ரஹநீம் க்ரியோஹநீம்  க்திஹநீம் ஜனோர்தன | 
யத்தஜிதம்  யோ மதெ  ரிதர்ணம் ததஸ்துமத    ||  
(நமஸ்காரம் வசய்யவும்.) 
 
அனயோ த்யோனோெோஹனோதி மஷோேமசோஷ சோர தஜயோ ச  கெோன் ஸர்ெோத் க: 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி  ஸடமத   ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ெரூட ா  கொன் ஸுப்ரீத  
ஸுப்ரஸன்டனா  ெரடதா   ெது  ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர டதெ  ப்ரஸாதம்  னிரஸா 
க்ருஹ்ணாமி | 
(தீர்த்தம் எடுத்துக்வகாள்ளவும்.) 
 
அகோை ம்ருத்யுஹரணம் ஸர்ெவ்யோதி நிெோரணம் | 
ஸர்ெ  ோ க்ஷயகரம் மதெ  ோமதோதகம்  ோெனம் ஷு ம் || 
(தீர்த்தத்லத தானும் உட்வகாண்டு மற்ைெர்களுக்கும் வகாடுக்கவும்.) 
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லநமெத்யம் 

ஓம் தர்புெஸ்ஸுெ:  தத்ஸெிதுர்ெமரண்யம்  ர்மகோ மதெஸ்ய த ீஹி  திமயோ மயோ ந: 
ப்ரமசோதயோத், ஸத்யம் த்ெர்த்மதன  ரிஷிஞ்சோ ி, அம்ருத ஸ்து அம்ருமதோ ஸ்தரண ஸி, 
ஓம்  ிரோணோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் அ ோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் வ்யோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் 
உதோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் ஸ ோனோய ஸ்ெோஹோ, ஓம் ப்ரஹ் மண ஸ்ெோஹோ,  
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமிடன நம:  
மஹா லநடெத்யம் ஸமர்ப் யாமி | 
 
அம்ருதோ ிதோந ஸி உத்தரோம ோஷனம் ஸ ர்ப் யோ ி, ஹஸ்வதௌ   ிரக்ஷோையோ ி , ோவதௌ 
 ிரக்ஷோையோ ி, ஷுத்த ஆச னயீம் ஸ ர்ப் யோ ி தோம்தைம்  ஸ ர்ப் யோ ி , ஸுெர்ண  
 ந்த்ரபுக ம்  ஸ ர்ப் யோ ி,  ிரதக்ஷிண ந ஸ்கோரோன்  ஸ ர்ப் யோ ி,  அனயோ த்யோனோ  
ெோஹனோதி    மஷோேமசோ சோர  தலஜயோ   கெோன்  ஸர்ெோத் க:  
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமி ஸுப்ரீத ஸுப்ரசன்டனா ெரடதா 
 ெது,  
 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமி ப்ரஸாதம் னிரசா க்ருஹ்ணாமி | 
 

உத்ெோஸனம் 

யஜ்மஞன யஜ்ஞ  யஜந்த மதெோ: தோனி தர் ோனி ப்ரத ோன்யோஸன் | 
மதஹனோகம்  ஹி ோன: ஸசந்மத யத்ர தர்மெ ஸோத்யோ:  ஸந்தி மதெோ: || 
கச்ச கச்ச ஷுரகமரக ே ஸ்ெஸ்தோன ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர | 
 க்தோ ீகே ஸம்ருத்யர்தம் புனரோக னோய ச || 
ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி  த்மாெதி ஸடமத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ஸ்ொமி யதாஸ்தானம் உத்ொஸயாமி | 
 
(மங்கள ஆரத்தி காட்ேவும்.)  
 
ஓம் இதி ஸ்ரீ வெங்கமேஸ்ெர ஸ்ெோ ி ெிரதம் ஸம்தர்ணம். 



அருள்மிகு ஏழுமலையான் அற்புதங்கள் மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் 
Tamil - Shri Balaji Leelaigal Matrum Sri Venkateswara Viratham 

 

http://www.lordbalajimiracles.com  Page 51 of 52 
http://www.facebook.com/lordbalajimiracles 

 



அருள்மிகு ஏழுமலையான் அற்புதங்கள் மற்றும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்ெர ெிரதம் 
Tamil - Shri Balaji Leelaigal Matrum Sri Venkateswara Viratham 

 

http://www.lordbalajimiracles.com  Page 52 of 52 
http://www.facebook.com/lordbalajimiracles 

 

 


