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Srinivasa Vidya is the most sacred, ancient secret system to achieve Aiswaryam (8 types of wealth). 

  

This Vidya was used by Adi Sankaracharya at Tirumala. Further, this Vidya was also used by 

Hari Hara and Bukka Raya kings to establish Vijayanagara Kingdom from the invading attacks 

by Mohammadins in the 14th century. We know the fact that in Vijayanagara Kingdom during 

Srikrishna Devaraya's reign Diamonds and different stones are sold with vessels in heaps. Once 

this Srinivasa Vidya is applied in a family it is believed that Goddess Lakshmi will provide 

wealth to a minimum of 3 generations in that family. Hence, this Vidya can be used for all 

types of materialistic problems that we might have during human life. 

Materials required: 

 One homa kundam as shown in the image (If could not afford any copper vessel can be used by placing 4 bricks below that vessel) 

 

 Dry Coconut halves 

 Some Jack wood or any sacred wood for burning Homam 

 900 Maredu Samidha (Small sticks of Bilwa tree) for 1-month procedure (30 per day) 

 Some Maredu Patra (Bilwa leaves)- Used for bathing and cooking offerings (Maredu = Aegle marmelos, commonly known as 

bael, Bengal quince, golden apple, stone apple, wood apple, bili, Bilwa is a species of tree native to India.) 

 

 Cow Ghee melted 

 Akshatas (Rice mixed with turmeric powder and ghee/water) 

 Match Box 

 Copper/Silver/Earthen Kalasa (Vessel) filled with water 

 Some Water with a tumbler for cleaning hands during Homam 

 Shree Yantra as shown in the image below for doing Archana with Maredu leaves 
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(One can even print and use the above image also) 

 Some Turmeric Powder 

 Some Vermilion (Kumkum) 

 Some Darbhas (Sacred grass) as shown in the image 

 

(Available with local Indian Pooja store) 

 Agarbathi 

 Camphor (Tablet form-3pieces rest in powder form) - Approximately 50-100grams required to maintain the fire for 1-day 

Homam when done on a small scale at home 

 Paramannam (Rice to be cooked along with Maredu (Bilwa) leaves, Jaggary, and cow milk) for offering 

 One dried full coconut copra (or) one Dry fruit for Poornahuti per one day 

 An Idol of Lakhsmi Narayana (Optional as you can directly worship Lakshmi Narayana in the fire) 

 Wooden ladle (Spoon) 

 Small earthen or Metal lamp with Gingelly oil (or) Ghee and a cotton wick in it 

 Sandalwood powder/paste 
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 Some flowers 

 Agarbathi (Incense Sticks) 

 Cooked Payasam (Rice to be boiled in milk, Jaggary, and Maredu leaves) or fruit or Jaggery or brown sugar (Don’t use normal 

white sugar as it contains bone ash) 

 Some resins, dry fruits 

 Murmura (Puffed Rice) 

 Havan Samagri (Powder available with Indian Pooja stores) 

 sesame seeds 

 dry coconut pieces 

 2 Metal coins representing Sri Lakshmi Narayana 

 A Small white cloth for Poornahuti 

Method  

(To be performed only by a Male member of a family) 

Procedure: 

 On a Sukla Padyami Day, one need to start this procedure. 

 The mantras required is Sri Suktam + Purusha Suktam + Narayana Kavacham from Rigveda 

 First, 15 mantras of Sri Suktam and Purusha Suktam to be chanted one by one from Sukla Paksha and the first 15 mantras of 

Purusha Suktam and Sri Suktam to be chanted one by one from Krishna Paksha. At the end of each day Narayana Kavacham to 

be chanted. 

 900 small dry Maredu Samidha and some leaves. May be available in a local Indian Pooja shop. Purchase some 3Kgs of cow ghee, 

Camphor powder, Dry Coconut halves, some Jack fruitwood, or any sacred wood for lighting Homam. 

 Strict Brahmacharyam is to be followed during 30 days 

 Starting from a Sukla Padyam day mix Maredu leaves in hot water and one needs to bath before sunrise. Sit before Homa 

kundam and start the procedure as coined below: 

There are 22 steps to be performed in Homam. 

1. అనుజ్ఞ (Permission) 

2. ఆచమనమం (Sipping water to purify) 

3. విఘ్నేశ్వర పూజ్ (Praying Lord Vigneswara – The Remover of obstacles) 

4. ప్రాణాయామం (Restraining the Lifeforce) 

5. సంకల్పం (Taking the Vow) 

6. కల్శ్ శుద్ధి  (Purification of water) 

7. అగ్నే పాతిస్రా పన (Installation of Fire) 

8. ద్ధక్రపల్క పూజ్ (Worshipping the Rulers of Directions) 

9. పూరరవంగం (Preliminary offerings) 

10. ప్రాణపాతిష్రా పన (Invocation of Deity) 

11. పంచోపచార పూజ్ (5 types of Sevas performed to Deity) 

12. గరహ ఆహుతి (Offerings to Planets) 

13. మూల్ మంతా్ం (Main Mantra)- Where we will recite 

14. పునః పూజ్ (Worshipping one more time) 

15. ఉత్తరరంగణం (Vote of Thanks) 

16. శుద్ాి నే బలి (Sacrifice of Pure Rice) 

17. వశోరరి ర (Stream of excellence) 

18. పూరరా హుతి (Poornaahuti) 

19. అగ్నే పూజ్ మరనయు ధ్ాానం (Final prayer to Agni and Meditation) 

20. రక్ష (Raksha) 

21. ఉద్ావసన (Goodbye) 

22. మంగళం (Conclusion) 

Each step was explained in detail below: 
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1. అనుజ్ఞ (Permission) 

Before starting the homam, think in your mind of Mother Earth who is bearing you, Lord Ganesha who removes obstacles, your Ishta 

devata (favorite deity), your parents, the rishis of your gothra (if you know them), all the rishis, and all your gurus. Then say the following, 

while mentally requesting all the gods to co-operate with your homam. 

  

ఓం ఋద్ాి ాసమ| హవ్యారేమ|సో్ పసద్ా|| మితా్ం ద్ేవం మి|తా్ ధ్ేయం| నో అసుత |  

అనూరరధ్ాన్ హవిష్ర| వరియం|త్ః|శ్త్ం జీవే|మ శ్రద్ః సవీ|రరః| 

  

If you have a “pavitram” (a ring made of darbha or a special ring made of metal), wear it now. If you don’t have a pavitram, take any ring 

that you have, pray to your ishta devata and wear it. It should be worn on the right-hand ring finger. If you don’t have a ring, don’t worry 

and move on. 

  

2. ఆచమనమం (Sipping water to purify) 

  

Take a little water from the tumbler into your right hand with a spoon. Drink the water after saying the first item below. Take more water 

with the spoon into your hand, say the second item below, and drink it. Take more water, say the third item below and drink it. Imagine that 

Vishnu who is within you is getting that water. 

  

ఓం క్ేశ్వరయ స్రవహా| ఓం నారరయణాయ  స్రవహా| ఓం మాధవరయ స్రవహా| 

  

 

3. విఘ్నే శ్వర పూజ్ (Praying Lord Vigneswara – The Remover of obstacles) 

  

శుక్రల ంబరధరం విష్ా ం శ్శివరాం చత్్రభుజ్ం| పాసనేవద్నం ధ్ాాయేత్ సరవ విఘ్నేపశరంత్యే|| 

అగజ్ానన పద్ామరకం గజ్ాననమహరనేశ్ం| అనేకద్ం త్ం భక్రత నాం ఏకద్ంత్ం ఉప్రసమహే|| 

వకరత్్ండ మహాక్రయ క్ోటిసూరాసమపాభ| నిరనవఘ్ేం కురభ మే ద్ేవ సరవక్రరేాష్ సరవద్ా|| 
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4. ప్రాణాయామం (Restraining the Lifeforce) 

  

Take some Akshatas (see “Materials Required” for a description of how to make them) in the left palm, place the left palm on the left lap, 

hold the nostrils with the right hand and do praanaayaamam. Place the little finger and ring finger on the left nostril and thumb on the right 

nostril. Close the left nostril, open the right nostril by releasing the thumb and say the mantra below mentally while gently breathing in 

through the right nostril (without making any breathing sound). 

  

నమో భగవతే వరసుద్ేవరయ| 

  

After saying the mantra once, close the right nostril with the thumb and say the mantra once more while retaining the air previously 

breathed in. Then open the left nostril by relaxing the little and ring fingers and say the mantra for the third time while breathing out 

through the left nostril. When done, say the mantra once more, while breathing in through the left nostril. Then close the left nostril with 

little and ring fingers and say the mantra for the fifth time while retaining the air previously breathed in. Then release the thumb and say the 

mantra for the sixth time while breathing out through the right nostril. While reading the mantra all the six times, contemplate the formless 

supreme Brahman (supreme soul of the entire universe) that fills each being of this universe and also the air being breathed in and out. If 

you want, you can imagine a specific form (such as your Ishta devata) also and imagine that your Ishta devata fills the entire universe. If you 

want, you can repeat the above sequence as many times as you comfortably can. 

  

 

 

 

 

 

5. సంకల్పం (Taking the Vow) 

  

Now, declare your intention of doing a homam to please Vishnu. Transfer the akshatas to the right hand,  place the open left palm (empty) on 

the right lap, place the closed right palm containing akshatas on the left palm. Then say the following, while mentally thinking that you are 

going to do a homa to the best of your ability, to please Sri Lakshmi Narayana. 

  

ఓం మమోప్రత్త  సమసత  ద్ురనత్క్షయద్ావరర శ్రర పరమేశ్వర ప్రాత్ారిం ఐశ్వరరాభివృద్ారిం శ్రర ల్క్ష్మమనారరయణ 
ద్ేవతా అనుగరహ సిది్ారిం శ్రరనివరస విద్ాామహం కరనష్యా| 

  

Then leave the akshatas from your hand in front of the homa kundam or the idol and sprinkle a little bit of water on the palms. Now light the 

ghee/oil lamp. 
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6. కల్శ్ శుద్ధి  (Purification of water) 

Place a few akshatas and a flower (if available) in the tumbler containing water. If you can, put Dhenu mudra (else, don’t worry). Say the 

following syllable 11 times to purify the water. 

వం 

Dhenu Mudra Technique: the left little finger touches the right ring finger, the right little finger – the left ring finger; the left index finger 

touches the right middle finger, and the right index finger touches the left middle finger. The thumbs are connected. 

 

Now read the following and think that auspicious essence of various rivers of the world is entering the water in the tumbler. 

  

గంగ్ే చ యమునే చ యవ గ్ోద్ావరన సరసవతి | 

నరమద్ే సింధు క్రవేరన జ్ల్ేఽసిమన్ సనిేధ్ధం కురభ|| 

అమృత్ం భవత్్ 

  

Then take a little water from the tumbler with a flower or flower petal or spoon and sprinkle it on yourself, on homa kundam, on the idol 

you are going to use and other materials to be used in homam (like fruits, flowers, and food). 

Take a darbha (see “Materials Needed” for a description) and draw 6 lines with the darbha on the base of the homakundam, in the same 

order as shown in Figure. The direction in which each line is drawn is indicated by the direction of the arrow in the figure. Say the following 

six mantras while drawing the six lines (respectively). 

1. ఓం బాహమణే నమః| 

2. ఓం యమాయ నమః| 
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3. ఓం స్ో మాయ నమః| 

4. ఓం రభద్ాా య నమః| 

5. ఓం విషావే నమః| 

6. ఓం ఇంద్ాా య నమః| 

 

  

7. అగ్నే పాతిస్రా పన (Installation of Fire) 

  

Take a darbha. Place it inside the homa kundam (on the base), with the tip of the darbha facing east and the other end facing west. Take 

another darbha. Place it inside, with the tip of the darbha facing north and the other end facing south. Take a piece of camphor, light it from 

the lamp and place it in the middle of the homa kundam, while saying: 

  

ఓం భూరభువసుువరోమ్| 

  

Place one or more dry coconut pieces (or a log/twig/piece of wood) above the burning camphor and make sure that it catches fire. Next, pray 

to the fire god using the following mantra from RigVeda. It requests the fire god to keep an inauspicious form of fire called “kravyaada” and 

carry the offerings to gods through the auspicious form of fire called “jaatavedas”. 

  

కరవరాద్|మగ్నేం పాహి|ణోమి ద్ూరం యమరర||జ్ఞఞ  గచఛత్్ రనపావరహః| 

ఇహ ైవరయమిత్|రో జ్ాత్వే||ద్ా ద్ేవేభ్యా|| హవాం వ|హత్్ పాజ్ానన్| 
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Now we have to do samskara (refinement) to the fire. Pour 8 drops of ghee in the fire while saying the following mantra 8 times. 

  

ఓం భూరభువసుువః స్రవహా|| 

  

Take 2 or more darbhas (or twigs). Place them outside the homa kundam, along the eastern boundary. The tips should be facing north and 

the other end facing south. Then take another 2 or more darbhas and place them on the southern boundary, with tips facing east and the 

other end facing west. Then take 2 or more darbhas and place them on the western boundary, with tips facing north. Then take 2 or more 

darbhas and place them on the northern boundary, with tips facing east. If you do homam on a regular basis, you can leave these 

darbhas/twigs around the homa kundam there is no need to do this step every time. 

  

 

 

 

Take some water with the spoon and sprinkle it outside the homa kundam, on its four boundaries while reading the following 4 mantras. The 

order and direction of sprinkling is shown in Figure 2. For example, first sprinkle water from the southwestern corner to the southeastern 

corner, as shown by the arrow marked “1”. Then follow other arrows marked as 2, 3 and 4. 

  

1. అద్ధతేఽను|మసాసవ|(SOUTH) 
2. అను|మతేఽను|మనాసవ|(WEST) 

3. సర|సవతే ఽను|మనాసవ|(NORTH) 
4. దే్వ సవిత్ః పాసు|వ|(EAST) 

https://primeastrology.com/srinivasavidya/


   

Page 9 of 41                                        https://primeastrology.com/srinivasavidya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Now pray to Agni (fire god) with the following mantra: 

  

చతావరన శ్ృంగ్రసత రయో| అసా ప్రద్ాద్ేవ శ్రరేే సపతహస్రత |స్ో  అసా| 

తిాధ్ా| బద్ధి  వృ|షభ్య  రోర|వీతి మహో  ద్ేవో మరతాగ్o ఆవివేశ్| 

ఏష హి ద్ేవః పాద్ధశో ను సరరవః పూరోవ| హి జ్ాత్ః స ఉ గరుే| అంత్ః| 

స విజ్ాయ|మానః స జ్నిషామా|ణః పాత్ాజ్మమఖా||సితషటతి విశ్వతో|ముఖః| 
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ప్రాజ్మఞ ుఖఞ ద్ేవ| హే అగ్ేే|  మమాభిముఖఞ భవ| 

  

Now think within your mind of Lord Ganesha, your Ishta devata (favorite deity), rishis of your gotra (if you know them), all rishis, your 

gurus, various gods, and other beings of this universe. 

  

8. ద్ధక్రపల్క పూజ్ (Worshipping the Rulers of Directions) 

  

Now, take some akshatas and also some flowers (if available) and offer them to the rulers of directions. Starting with the eastern edge of the 

homa kundam, go clockwise (i.e. east, southeast, south, southwest etc) and offer akshatas and flowers in the eight directions. You can place 

them on the edges of the homa kundam. After the eight directions, offerings are made to Brahma (ruler of the upward direction) in the 

middle of north-east and east and to Sesha (ruler of the downward direction) in the middle of south-west and west. Then offer akshatas and 

flowers to Agni in the middle of the homa kundam. Finally, touch your heart and offer respect to the self (soul). For the 8+2+1+1=12 

offerings, say the following 12 mantras: 
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9. పూరరవంగం (Preliminary offerings) 

https://primeastrology.com/srinivasavidya/


   

Page 12 of 41                                        https://primeastrology.com/srinivasavidya 

 

 Now hold the wooden spoon/ladle pointing from north-west towards south-east and offer a 

ghee drop in the fire for Prajapati (progenitor of all beings), with the following mantra. 

 ఓం పాజ్ాపత్యే స్రవహా||| పాజ్ాపత్య ఇద్ం న మమ| 

 Now hold the wooden spoon/ladle pointing from southwest towards northeast and offer a 

ghee drop in the fire for Indra (ruler of gods), with the following mantra. 

 ఓం ఇంద్ాా య స్రవహా||| ఇంద్ాా యేద్ం న మమ| 

 Offer a little ghee to Agni (fire god) in the middle of the fire with the following mantra: 

 ఓం అగేయే స్రవహా|| |అగేయ ఇద్ం న మమ| 

 Then offer a little ghee to Soma (god of nourishment and well-being) in the upper half of the 

northern side of the homa kundam with the following mantra: 

 ఓం స్ో మాయ స్రవహా||| స్ో మాయేద్ం న మమ| 

 Pictorial representation of the above procedure: 

 

  

Now, we have to offer a “forgiveness offering” to Prajapati again to request his forgiveness for all the mistakes that happened in the homa up 

to this point, with the following mantra: 
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ఆరంభపాభృతి ఏత్త్కషణ పరాంత్ం మధ్ేా సంభ్ావిత్ సమసత  ద్ధష ప్రాయశిితాత రిం  

సరవ ప్రాయశిిత్తం హో ష్రామి| 

ఓం భురభువసుువః స్రవహా||| పాజ్ాపత్య ఇద్ం న మమ| 

  

After making an offering to the basic gods, as shown above, one can invoke Ganesha in the fire. After the above preliminary offerings and 

before invoking Ganesha, one can also make offerings to rishis. One can, for example, make offerings to the rishis of one’s lineage. It is 

optional. 

  

గణపతి హో మం (Ganapathi Homam) 

Before calling the main deity of homam (Vishnu) into fire, a quick pooja of Mahaganapathi in fire needs to be done for the removal of 

obstacles. Mahaganapathi can be invoked in fire while chanting the following. 

  

ఓం గం గణపత్య ేనమః| ఓం శ్రర మహగణపతి ప్రాణశ్క్త్తా నమః |అతా్ ఆగచఛ| ఆవరహితో భవ| 

స్రా ప్ితో భవ |సనిేహితో భవ |సనిేరభద్ధి  భవ |అవకుంఠనతో భవ|పాసరద్ పాసరద్| 

  

 

 

 

 

 

 

 

Now, we have to offer worship with several services to Mahaganapathi in the fire. Say the following and offer sandalwood powder/paste to 

Mahaganapathi in the fire. You can also offer turmeric powder and kumkum. 

  

ల్ం పృథధవరాత్మనే నమః|గంధం సమరపయామి| 
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Say the following and offer a flower (or a flower petal) to Mahaganapathi in the fire. 

  

హం ఆక్రశరత్మనే నమః|పుషపం సమరపయామి| 

  

Say the following and offer dhoopam (incense) to Mahaganapathi in the fire and the idol. Light the tip of the incense stick, let the fire burn 

brightly and then extinguish the fire. There should be no fire on the stick but smoke coming from the burning tip. Show the smoke to the fire 

in the homa kundam. You can also offer the incense stick completely into fire. 

  

యం వరయావత్మనే నమః | ధూపం ఆఘ్ాా పయామి| 

  

Say the following and show the deepam (light/lamp) to Mahaganapathi in the fire. 

  

రం అగ్రేాత్మనే నమః |ద్ీపం ద్రశయామి| 

  

Say the following and offer some food to Mahaganapathi in the fire. You can use cooked food or fruit or jaggery or brown sugar. Show it to 

the fire and offer a little bit into the fire. If you cooked only one item, keep it for Vishnu and use something else for Mahaganapathi. You can 

offer just a raisin or a little brown sugar also. 

  

వం అమృతాత్మనే నమః| న్యవేద్ాం సమరపయామి| 

  

Say the following and offer some akshatas to Mahaganapathi in the fire. This mantra means that we are offering “all services” to Him. 

  

సం సరరవత్మనే నమః| సరోవపచారరన్ సమరపయామి| 

  

Now say the following offer ghee (or other allowed materials mentioned at the beginning) into the fire for Mahaganapathi. Repeat that 4 or 8 

or 12 times. 
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ఓం గం గణపత్య ేనమః|స్రవహా|||| 

  

10. ప్రాణపాతిష్రా పన (Invocation of Deity) 

  

Now we have to invoke the deity in the idol and the fire. If you know how to do anganyaasam and karanyaasam, do it while saying the 

following. Otherwise, just read the following. 

  

అసా శ్రర ప్రాణపాతిష్రా పన మంతా్సా బాహమ విష్ా   మహేశ్వరర ఋషయః ఋగాజ్మస్రుమాథరరవణి 

ఛంద్ాగ్oసి శ్రర ల్క్ష్మమనారరయణః ద్ేవతా| హారం బీజ్ం| హ్ర ం శ్క్్తః| క్రో ం కీ్ల్కం| హారం అంగుష్రా భ్ాాం నమః| 

హ్ర ం త్రజనీభ్ాాం నమః| హ్ర ం మధామాభ్ాాం నమః| హ ైర ం అనామిక్రభ్ాాం నమః| హ్ర ం కనిష్ిటక్రభ్ాాం నమః| 

హర ః కరత్ల్ కరపృష్రా భ్ాాం నమః|హారం హుర ద్యాయ నమః| హ్ర ం శిరసయ స్రవహా| హ్ర ం శిఖాయ ై వషట్| హ ైర ం 
కవచాయ హుం| హ్ర ం నేతా్తా్యాయ వౌషట్| హర ః అస్రత ా య ఫట్| భూరభువసుువరోమితి ద్ధగబంధః| 

  

Now invoke the deity in the fire and the idol with the following mantra. While saying it, imagine that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi 

who is in your own heart is entering the fire and the idol. 

  

ఓం హారం హ్ర ం క్రో ం యం రం ల్ం వం శ్ం షం సం హం ళం క్షం| ఓం హంసః సో్ ఽహం సో్ ఽహం హంసః| శ్రర 
ల్క్ష్మమ నారరయణః ప్రాణ ఇహ ప్రాణః| జీవ ఇహ సిాత్ః| సరేవంద్ధాయాణి వరజ్మనశ్ిక్షః శరో తా్ జిహావఘ్ాా ణ 
ప్రాణాప్రనవరానోద్ానసమానాః ఇహ ైవరగత్ా సుఖం చిరం తిషటంత్్ స్రవహా| స్రనిేధాం కురవంత్్ స్రవహా| 

  

అసు|నీ తే పున|రస్రమసు చక్షః పునః| ప్రాణమిహ నో| ద్ేహి భ్యగం|| జ్ఞాకప|శయామ 

సూరా|ముచిరం|త్మను|మతే మృళయా| నః సవసిత | హారం హ్ర ం క్రో ం| క్రో ం హ్ర ం హారం| ఓం శ్రర ల్క్ష్మమనారరయణః 
ప్రాణశ్క్త్తా నమః| అతా్ ఆగచఛ| 

  

Now read the following Mantras: 
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ఆవరహితో భవ| స్రా ప్ితో భవ| సనిేహితో భవ| సనిేరభద్ధి  భవ| అవకుంఠనతో భవ| ద్ేవ పాసరద్ పాసరద్| 

యావద్ధి మావస్రనకం| తావత్తవం ప్రాతిభ్ావేన మూరతత  అగ్తే చ సనిేధ్ధం కురభ| 

  

While saying this, pray to Lord Vishnu and Goddess Lakshmi in your mind and ask him to stay in the fire and the idol till the end of the 

homam. Now, till the end of the homam, you should firmly believe that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi is in the fire and treat him with 

respect and love. 

11. పంచోపచార పూజ్ (5 types of Sevas performed to Deities) 

  

Now, we have to offer worship with several services to Lord Vishnu and Goddess Lakshmi in the fire and idol. Say the following and offer 

sandalwood powder/paste to Vishnu in the fire and the idol. You can also offer turmeric powder and kumkum. 

  

ల్ం పృథధవరాత్మనే నమః| గంధం సమరపయామి| 

  

Say the following and offer a flower (or a flower petal) to Vishnu in the fire and the idol. 

  

హం ఆక్రశరత్మనే నమః| పుషపం సమరపయామి| 

  

Say the following and offer dhoopam (incense) to Vishnu in the fire and the idol. Light the tip of the incense stick, let the fire burn brightly 

and then extinguish the fire. There should be no fire on the stick but smoke coming from the burning tip. Show the smoke to the fire in the 

homa kundam. 

  

యం వరయావత్మనే నమః| ధూపం ఆఘ్ాా పయామి| 

  

Say the following and show the deepam (light/lamp) to Vishnu in the fire and the idol. 

  

రం అగ్రేాత్మనే నమః| ద్ీపం ద్రశయామి| 

  

Say the following and offer some food to Vishnu in the fire and the idol. You can use cooked food or fruit or jaggery or sugar. Show it to the 

fire and idol and offer a little bit into the fire. If you made only one food item, it is a good idea to offer it at the end of the homam. There will 

be a naivedyam (food offering) again. Offer something else for now. The offering at the end is the main one. 

https://primeastrology.com/srinivasavidya/


   

Page 17 of 41                                        https://primeastrology.com/srinivasavidya 

 

  

వం అమృతాత్మనే నమః| న్యవేద్ాం సమరపయామి| 

  

Say the following and offer some Akshatas to Lord Vishnu and Goddess Lakshmi in the fire and the idol. This mantra means that we are 

offering “all services” to him. 

  

సం సరరవత్మనే నమః| సరోవపచారరన్ సమరపయామి| 

  

 

 

 

 

12. గరహ ఆహుతి (Offerings to Planets) 

 Planets are equated to Vishnu’s incarnations by Maharshi Parasara. One aahuti of ghee can 

be made to each planet. This is optional. 

  

ఓం సూరరాయ స్రవహా|  

ఓం చంద్ాా య స్రవహా|  

ఓం మంగళాయ స్రవహా|  

ఓం బుధ్ాయ స్రవహా|  

ఓం బృహసపత్యే స్రవహా|  

ఓం శుక్రర య స్రవహా|  

ఓం శ్న్యశ్ిరరయ స్రవహా|  
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ఓం రరహవే స్రవహా|  

ఓం క్ేత్వే స్రవహా| 

  

13. మూల్ మంతా్ం (Main Mantra) 

  

With each chanting of the Moola Mantra one Maredu Samidha to be dipped in cow ghee and to be offered in the fire for Lord Vishnu and 

Goddess Lakshmi. The person who can't perform the whole procedure of homam can just proceed directly with this moola mantra along 

with Narayana Kavacham for mediocre results. But great results can be achieved when the Srinivasa Vidya is accompanied by homam as 

coined in the whole document. 

But the right kind of recitation of Veda Mantras is required for results. Hence, I will provide the audio link for recitation soon in the 

document for each Veda mantra. Meanwhile one may use youtube as a source for learning. 

  

శుక్ల పక్ష పరయోగం  

(New Moon day to Full Moon day) 

  

హరనః ఓం|| 

హిర॑ణావరరా ా॒o హరన॑ణ ం సుా॒వర॑ా రజ్ా॒త్స॑ాజ్ామ్ | 

చా॒నా్ ా ం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమం జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవ॑హ|| 

  

ఓం సా॒హస॑ాశ్రరరే ా॒ పురభ॑షః | సా॒హా॒స్రాా॒క్షః సా॒హస॑ాప్రత్ | 

స భూమి॑o విా॒శ్వతో॑ వృా॒తావ | అత్ా॑తిషాద్్శరఙ్గ ా॒ల్మ్ || 

  

తాం మా॒ ఆవ॑హా॒ జ్ాత్॑వేద్ధ  ల్ా॒క్ష్మమమన॑పగ్రా॒మినీ”మ్ | 

యస్రాా॒o హిర॑ణాం విా॒నే్యా॒o గ్రమశ్వా॒o పురభ॑ష్రనా॒హమ్|| 

  

పురభ॑ష ఏా॒వేద్గ్ం సరవమ్” | యద్ూుా॒త్ం యచ ాి॒ భవామ్” | 

ఉా॒తామృ॑త్ా॒త్వసయాశర॑నః | యా॒ద్నేేన॑ాతిా॒రోహ॑తి || 
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అా॒శ్వా॒పూా॒రరవం ర॑థమా॒ధ్ాాం హా॒సితనా॑ద్పాా॒బో ధ్ధ॑నీమ్ | 

శిరయ॑o దే్ా॒వీముప॑హవయేా॒ శ్రరరరమ॑దే్ా॒వీరభజ ॑షతామ్|| 

  

ఏా॒తావర॑నసా మహిా॒మా | 

అతోా॒ జ్ాాయాగ్॑శ్ ాి॒ పూరభ॑షః|  

ప్రద్ధ”ఽసాా॒ విశరవ॑ భూా॒తాని॑ | తాిా॒ప్రద్॑స్రాా॒మృత్॑o ద్ధ॒ వి || 

  

  

  

క్రా॒o సో్  సిమా॒తాం హిర॑ణాప్రాా॒క్రరర॑ మాా॒రర్ర ం జ్వల్॑నీత ం త్ృా॒ప్రత ం త్ా॒రపయ॑నీత మ్ | 

పా॒దే్మా॒ సాిా॒తాం పా॒ద్మవ॑రరా ా॒o తావమిా॒హో ప॑హవయేా॒ శిరయమ్|| 

  

తాిా॒ప్రద్ూా॒రివ ఉద్ యా॒త్్పరభ॑షః | 

ప్రద్ధ”ఽసయాా॒హాఽఽ భ॑వరా॒త్్పన॑: | 

త్త ాో॒ విషవా॒ఙ్వవా॑క్రర మత్ | 

స్రా॒శ్ా॒నాా॒నా॒శ్ా॒నే అా॒భి || 

  

చనా్ ా ం ప॑ాభ్ ాా॒స్రం యా॒శ్స్రా॒ జ్వల్॑నీత ా॒o శిరయ॑o ల్ ా॒కే్ దే్ా॒వజ్మ॑ష్రట ముద్ాా॒రరమ్ | 

తాం పా॒ద్ధమనీ॑మా॒o శ్ర॑ణమా॒హం పాప॑దే్ాఽల్ా॒క్ష్మమరమే॑ నశ్ాతాా॒o తావం వృ॑ణే|| 

  

త్స్రమ”ద్ధవా॒రరడ॑జ్ాయత్ | 

విా॒రరజ్ఞా॒ అధ్ధా॒ పూరభ॑షః | సజ్ాా॒తో అత్ా॑రనచాత్ | 

పా॒శరిద్ూుమి॒  మథధ ॑ పుా॒రః || 

  

ఆా॒ద్ధా॒త్ావ॑రాేా॒ త్పా॒సో్ ఽధ్ధ॑జ్ాా॒తో వనా॒సపతిా॒సత వ॑ వృా॒క్ష్ోఽథ బా॒ల్వః | 

త్సాా॒ ఫల్ా॑నిా॒ త్పా॒స్రను॑ద్నుత  మాా॒యానత ॑రరా॒యాశ్ి॑ బ ాా॒హాా అ॑ల్ా॒క్ష్మమః|| 
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యత్్పరభ॑ష్యణ హా॒విష్ర” | దే్ా॒వర యా॒జ్ఞమత్॑నవత్ | 

వా॒సా॒నోత  అ॑స్రా సరా॒ద్ాజ్ామ్” | గ్్రా॒షమ ఇా॒ధమ శ్శా॒రది్ా॒విః || 

 

ఉప్ య॑త్్ా॒ మాం ద॑ే్వసా॒ఖః కీ్ా॒రనతశ్ ాి॒ మణ॑ినా సా॒హ | 

ప్రాా॒ద్ుా॒ర్ుా॒తోఽసిమ॑ రరష్యట ాా॒ఽసిమన్ కీ్ా॒రనతమృ॑ద్ధి ం ద్ా॒ద్ాత్్॑ మే|| 

 

సా॒ప్రత స్రా॑సనపరనా॒ధయ॑: | తాిః సా॒పత  సా॒మిధ॑: కృా॒తాః | 

దే్ా॒వర యద్ాా॒జ్ఞం త్॑నావా॒నాః | 

అబ॑ధేా॒నుపరభ॑షం పా॒శుమ్ || 

 

క్షతిప॑ప్రా॒స్రమ॑ల్ాం జే్ాా॒ష్రా మ॑ల్ా॒క్ష్మమం నాశ్॑యాా॒మాహమ్ | 

అభూ॑తిా॒మస॑ మృద్ధి ా॒oచ సరరవా॒o నిరభా ॑ద్ మేా॒ గృహా॑త్|| 

  

త్ం యా॒జ్ఞం బా॒రనిషి్ా॒ ప్రాక్షన్॑ | 

పురభ॑షం జ్ాా॒త్మ॑గరా॒త్ః | 

తేన॑ దే్ా॒వర అయ॑జ్నత  | స్రా॒ధ్ాా ఋష॑యశ్ ాి॒యే || 

  

గా॒oధా॒ద్ావా॒రరం ద్ు॑రరధా॒రరే ా॒o నిా॒త్ాపు॑ష్రట ం కర్ా॒షి్ణ ”మ్ | 

ఈా॒శ్వర్॑గ్ం సరవ॑భూతాా॒నాా॒o తావమిా॒హో ప॑హవయేా॒ శిరయమ్|| 

  

త్స్రమ”ద్ాా॒జ్ాఞ త్ు॑రవా॒హుత్॑: | సంభృ॑త్ం పృషద్ాా॒జ్ామ్ | 

పా॒శూగ్ స్రత గ్ శ్ి॑కే్ర వరయా॒వరాన్॑ | ఆా॒రా॒ణాానాగ ా ా॒మాాశ్ ాి॒ యే || 

  

మన॑సా॒: క్రమా॒మాక ॑తిం వరా॒చఃసా॒త్ామ॑శ్రమహ ి| 

పా॒శూా॒నాం ర ా్॒పమనే॑సాా॒ మయా॒శ్రరఃశ్రయ॑తాా॒o యశ్॑:|| 
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త్స్రమ”ద్ాా॒జ్ాఞ త్ు॑రవా॒హుత్॑: | ఋచ: స్రమాన॑ి జ్జిఞరే | 

ఛనా్ గ్॑oసిజ్జిఞరేా॒ త్స్రమ”త్ | యజ్మా॒సతస్రమ॑ద్ జ్ాయత్ || 

  

  

కా॒ర్మ॑ేన ప॑ాజ్ాభూా॒తాా॒  మా॒యా॒సంభ॑వ కా॒ర్మ | 

శిరయ॑o వరా॒సయ॑మేకుా॒ల్ే మాా॒త్రo॑పద్మా॒మాలి॑నీమ్|| 

  

త్స్రమా॒ద్శరవ॑ అజ్ాయనత  | యేక్ేచో॑ భా॒యాద్॑త్ః | 

గ్రవో॑హజ్జిఞరేా॒ త్స్రమ”త్ | త్స్రమ”జ్ాజ ా॒తా అ॑జ్ాా॒వయ॑: || 

  

ఆప॑: సృా॒జ్నుత ॑ సిేా॒గ్రి ా॒నిా॒ చిా॒కీ్ల ా॒త్ వ॑స మేా॒ గృహే | 

ని చ॑ దే్ా॒వీం మాా॒త్రా॒గ్o శిరయ॑o వరా॒సయ॑ మే కుా॒ల్ే|| 

  

యత్్పరభ॑షా॒o వా॑ద్ధుః | కా॒తిా॒ధ్ా వా॑కల్పయన్ | 

ముఖా॒oక్మ్॑సాా॒ క్త బ ాా॒హ్ | క్రవూా॒ర్ ప్రద్ా॑ వుచేాతే || 

  

ఆా॒రర్ర ం పుా॒షకరన॑ణ ం పుా॒షి్ట ా॒o సుా॒వా॒రరా ం హేమ॑మాా॒లినీమ్ | 

సూా॒రరాం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమా॒o జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవహ|| 

  

బాా ా॒హమా॒ణో”ఽసాా॒ ముఖ॑మాసరత్ | బ ాా॒హ్ రర॑జ్ా॒నా॑: కృా॒త్ః | 

ఊా॒ర్ త్ద్॑సాా॒ యద్ యవశ్ా॑: | పా॒ద్ాుాగ్ం శూా॒ద్ధా  అజ్॑ాయత్ || 

  

ఆా॒రర్ర ం యా॒: కరన॑ణ ం యా॒షి్ట ా॒o పి్ా॒ఙ్వగ ా॒ల్ాం ప॑ద్మమాా॒లినీమ్| 

చా॒నా్ ా ం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమం జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవ॑హ|| 
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 చా॒నా్మాా॒ మన॑సో్  జ్ాా॒త్ః | చక్ష్ాో॒:సూరోా ॑అజ్ాయత్ | 

ముఖాా॒ద్ధన॑ా్శర ాి॒గ్నే శ్ి॑ | ప్రాా॒ణాద్ావా॒యుర॑జ్ాయత్ || 

 

తాం మా॒ ఆవ॑హా॒ జ్ాత్॑వేద్ధ  ల్ా॒క్ష్మమమన॑పగ్రా॒మినీ”మ్ | 

యస్రాా॒o హి॑రణాా॒o పాభూ॑త్ా॒o గ్రవో॑ ద్ాా॒స్ో ాఽశరవ”నివా॒నే్యా॒o పురభ॑ష్రనా॒హమ్|| 

  

నాభ్ాా॑ఆసరద్ా॒నతరన॑క్షమ్ | శ్రా॒రోణోద్్ాః సమ॑వరతత్ | 

పా॒ద్ాుాంభూమిా॒ రన్శ్ా॒:శోర తాా ”త్ | 

త్థా॑ ల్ ా॒క్రగ్ం అ॑కల్పయన్|| 
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క్ృష్ణ  పక్ష పరయోగం  

(Next day after Full Moon day to No Moon day) 

  

ఓం సా॒హస॑ాశ్రరరే ా॒ పురభ॑షః | సా॒హా॒స్రాా॒క్షః సా॒హస॑ాప్రత్ | 

స భూమి॑o విా॒శ్వతో॑ వృా॒తావ | అత్ా॑తిషాద్్శరఙ్గ ా॒ల్మ్ || 

 

హిర॑ణావరరా ా॒o హరన॑ణ ం సుా॒వర॑ా రజ్ా॒త్స॑ాజ్ామ్ | 

చా॒నా్ ా ం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమం జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవ॑హ|| 

  

పురభ॑ష ఏా॒వేద్గ్ం సరవమ్” | యద్ూుా॒త్ం యచ ాి॒ భవామ్” | 

ఉా॒తామృ॑త్ా॒త్వసయాశర॑నః | యా॒ద్నేేన॑ాతిా॒రోహ॑తి || 

  

తాం మా॒ ఆవ॑హా॒ జ్ాత్॑వేద్ధ  ల్ా॒క్ష్మమమన॑పగ్రా॒మినీ”మ్ | 

యస్రాా॒o హిర॑ణాం విా॒నే్యా॒o గ్రమశ్వా॒o పురభ॑ష్రనా॒హమ్|| 

  

ఏా॒తావర॑నసా మహిా॒మా | 

అతోా॒ జ్ాాయాగ్॑శ్ ాి॒ పూరభ॑షః|  

ప్రద్ధ”ఽసాా॒ విశరవ॑ భూా॒తాని॑ | తాిా॒ప్రద్॑స్రాా॒మృత్॑o ద్ధా॒వి || 

 

అా॒శ్వా॒పూా॒రరవం ర॑థమా॒ధ్ాాం హా॒సితనా॑ద్పాా॒బో ధ్ధ॑నీమ్ | 

శిరయ॑o దే్ా॒వీముప॑హవయేా॒ శ్రరరరమ॑దే్ా॒వీరభజ ॑షతామ్|| 

 

 

 

తాిా॒ప్రద్ూా॒రివ ఉద్ యా॒త్్పరభ॑షః | 

ప్రద్ధ”ఽసయాా॒హాఽఽ భ॑వరా॒త్్పన॑: | 
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త్త ాో॒ విషవా॒ఙ్వవా॑క్రర మత్ | 

స్రా॒శ్ా॒నాా॒నా॒శ్ా॒నే అా॒భి || 

  

క్రా॒o సో్  సిమా॒తాం హిర॑ణాప్రాా॒క్రరర॑ మాా॒రర్ర ం జ్వల్॑నీత ం త్ృా॒ప్రత ం త్ా॒రపయ॑నీత మ్ | 

పా॒దే్మా॒ సాిా॒తాం పా॒ద్మవ॑రరా ా॒o తావమిా॒హో ప॑హవయేా॒ శిరయమ్|| 

  

త్స్రమ”ద్ధవా॒రరడ॑జ్ాయత్ | 

విా॒రరజ్ఞా॒ అధ్ధా॒ పూరభ॑షః | సజ్ాా॒తో అత్ా॑రనచాత్ | 

పా॒శరిద్ూుమిా॒ మథధ ॑ పుా॒రః || 

 

చనా్ ా ం ప॑ాభ్ ాా॒స్రం యా॒శ్స్రా॒ జ్వల్॑నీత ా॒o శిరయ॑o ల్ ా॒కే్ దే్ా॒వజ్మ॑ష్రట ముద్ాా॒రరమ్ | 

తాం పా॒ద్ధమనీ॑మా॒o శ్ర॑ణమా॒హం పాప॑దే్ాఽల్ా॒క్ష్మమరమే॑ నశ్ాతాా॒o తావం వృ॑ణే|| 

 

యత్్పరభ॑ష్యణ హా॒విష్ర” | దే్ా॒వర యా॒జ్ఞమత్॑నవత్ | 

వా॒సా॒నోత  అ॑స్రా సరా॒ద్ాజ్ామ్” | గ్్రా॒షమ ఇా॒ధమ శ్శా॒రది్ా॒విః || 

  

ఆా॒ద్ధా॒త్ావ॑రాేా॒ త్పా॒సో్ ఽధ్ధ॑జ్ాా॒తో వనా॒సపతిా॒సత వ॑ వృా॒క్ష్ోఽథ బా॒ల్వః | 

త్సాా॒ ఫల్ా॑నిా॒ త్పా॒స్రను॑ద్నుత  మాా॒యానత ॑రరా॒యాశ్ి॑ బ ాా॒హాా అ॑ల్ా॒క్ష్మమః|| 

   

సా॒ప్రత స్రా॑సనపరనా॒ధయ॑: | తాిః సా॒పత  సా॒మిధ॑: కృా॒తాః | 

దే్ా॒వర యద్ాా॒జ్ఞం త్॑నావా॒నాః | 

అబ॑ధేా॒నుపరభ॑షం పా॒శుమ్ || 

 

ఉప్ య॑త్్ా॒ మాం ద॑ే్వసా॒ఖః కీ్ా॒రనతశ్ ాి॒ మణ॑ినా సా॒హ | 

ప్రాా॒ద్ుా॒ర్ుా॒తోఽసిమ॑ రరష్యట ాా॒ఽసిమన్ కీ్ా॒రనతమృ॑ద్ధి ం ద్ా॒ద్ాత్్॑ మే|| 
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 త్ం యా॒జ్ఞం బా॒రనిషి్ా॒ ప్రాక్షన్॑ | 

పురభ॑షం జ్ాా॒త్మ॑గరా॒త్ః | 

తేన॑ దే్ా॒వర అయ॑జ్నత  | స్రా॒ధ్ాా ఋష॑యశ్ ాి॒యే || 

   

క్షతిప॑ప్రా॒స్రమ॑ల్ాం జే్ాా॒ష్రా మ॑ల్ా॒క్ష్మమం నాశ్॑యాా॒మాహమ్ | 

అభూ॑తి॒ మస॑ మృద్ధి ా॒oచ సరరవా॒o నిరభా ॑ద్ మేా॒ గృహా॑త్|| 

   

త్స్రమ”ద్ాా॒జ్ాఞ త్ు॑రవా॒హుత్॑: | సంభృ॑త్ం పృషద్ాా॒జ్ామ్ | 

పా॒శూగ్ స్రత గ్ శ్ి॑కే్ర వరయా॒వరాన్॑ | ఆా॒రా॒ణాానాగ ా ా॒మాాశ్ ాి॒ యే || 

   

గా॒oధా॒ద్ావా॒రరం ద్ు॑రరధా॒రరే ా॒o నిా॒త్ాపు॑ష్రట ం కర్ా॒షి్ణ ”మ్ | 

ఈా॒శ్వర్॑గ్ం సరవ॑భూతాా॒నాా॒o తావమిా॒హో ప॑హవయేా॒ శిరయమ్|| 

   

త్స్రమ”ద్ాా॒జ్ాఞ త్ు॑రవా॒హుత్॑: | ఋచ: స్రమాన॑ి జ్జిఞరే | 

ఛనా్ గ్॑oసిజ్జిఞరేా॒ త్స్రమ”త్ | యజ్మా॒సతస్రమ॑ద్ జ్ాయత్ || 

   

మన॑సా॒: క్రమా॒మాక ॑తిం వరా॒చఃసా॒త్ామ॑శ్రమహ ి| 

పా॒శూా॒నాం ర ా్॒పమనే॑సాా॒ మయా॒శ్రరఃశ్రయ॑తాా॒o యశ్॑:|| 

  

  

 త్స్రమా॒ద్శరవ ॑అజ్ాయనత  | యేక్ేచో॑ భా॒యాద్॑త్ః | 

గ్రవో॑హజ్జిఞరేా॒ త్స్రమ”త్ | త్స్రమ”జ్ాజ ా॒తా అ॑జ్ాా॒వయ॑: || 

   

కా॒ర్మ॑ేన ప॑ాజ్ాభూా॒తాా॒  మా॒యా॒సంభ॑వ కా॒ర్మ | 

శిరయ॑o వరా॒సయ॑మేకుా॒ల్ే మాా॒త్రo॑పద్మా॒మాలి॑నీమ్|| 

https://primeastrology.com/srinivasavidya/


   

Page 26 of 41                                        https://primeastrology.com/srinivasavidya 

 

   

యత్్పరభ॑షా॒o వా॑ద్ధుః | కా॒తిా॒ధ్ా వా॑కల్పయన్ | 

ముఖా॒oక్మ్॑సాా॒ క్త బ ాా॒హ్ | క్రవూా॒ర్ ప్రద్ా॑ వుచేాతే || 

   

ఆప॑: సృా॒జ్నుత ॑ సిేా॒గ్రి ా॒నిా॒ చిా॒కీ్ల ా॒త్ వ॑స మేా॒ గృహే | 

ని చ॑ దే్ా॒వీం మాా॒త్రా॒గ్o శిరయ॑o వరా॒సయ॑ మే కుా॒ల్ే|| 

   

బాా ా॒హమా॒ణో”ఽసాా॒ ముఖ॑మాసరత్ | బ ాా॒హ్ రర॑జ్ా॒నా॑: కృా॒త్ః | 

ఊా॒ర్ త్ద్॑సాా॒ యద్ యవశ్ా॑: | పా॒ద్ాుాగ్ం శూా॒ద్ధా  అజ్॑ాయత్ || 

  

  

ఆా॒రర్ర ం పుా॒షకరన॑ణ ం పుా॒షి్ట ా॒o సుా॒వా॒రరా ం హేమ॑మాా॒లినీమ్ | 

సూా॒రరాం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమా॒o జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవహ|| 

   

చా॒నా్మాా॒ మన॑సో్  జ్ాా॒త్ః | చక్ష్ాో॒:సూరోా॑ అజ్ాయత్ | 

ముఖాా॒ద్ధన॑ా్శర ాి॒గ్నే శ్ి॑ | ప్రాా॒ణాద్ావా॒యుర॑జ్ాయత్ || 

  

  

  

ఆా॒రర్ర ం యా॒: కరన॑ణ ం యా॒షి్ట ా॒o పి్ా॒ఙ్వగ ా॒ల్ాం ప॑ద్మమాా॒లినీమ్| 

చా॒నా్ ా ం హిా॒రణమ॑యాం ల్ా॒క్ష్మమం జ్ాత్॑వేద్ధ  మా॒ ఆవ॑హ|| 

   

నాభ్ాా॑ఆసరద్ా॒నతరన॑క్షమ్ | శ్రా॒రోణోద్్ాః సమ॑వరతత్ | 

పా॒ద్ాుాంభూమిా॒ రన్శ్ా॒:శోర తాా ”త్ | 

త్థా॑ ల్ ా॒క్రగ్ం అ॑కల్పయన్|| 
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తాం మా॒ ఆవ॑హా॒ జ్ాత్॑వేద్ధ  ల్ా॒క్ష్మమమన॑పగ్రా॒మినీ”మ్ | 

యస్రాా॒o హి॑రణాా॒o పాభూ॑త్ా॒o గ్రవో॑ ద్ాా॒స్ో ాఽశరవ”నివా॒నే్యా॒o పురభ॑ష్రనా॒హమ్|| 

  

నారాయణ క్వచం (Narayana Kavacham) 

(To be read after every day after reading the moola mantra) 

  

రరజ్ఞవరచ | 

యేన గుపత ః సహస్రాక్షః సవరహానరనస యనిక్రన్ | 

కీ్రడనిేవ వినిరనజత్ా తాిల్ కాం బుభుజే్ శిరయమ్ || 1 || 

  

భగవంసతనమమాఖాాహి వరమ నారరయణాత్మకమ్ | 

యథాఽఽత్తాయనః శ్త్రా న్ యేన గుపో్త ఽజ్యనమృధే్ || 2 || 

  

శ్రర శుక ఉవరచ | 

వృత్ః పురోహిత్స్రత వషో్ట ా  మహేనా్ ా యానుపృచఛతే | 

నారరయణాఖాం వరరమహం త్ద్ధహ ైకమనాః శ్ృణు || 3 || 

  

శ్రర విశ్వర్ప ఉవరచ | 

ధ్్తాంఘాి్ప్రణిరరచమా సపవితా్ ఉద్ఙ్మఖః | 

కృత్స్రవంగకరనాాసో్  మనాత ర భ్ాాం వరగాత్ః శుచిః || 4 || 

  

నారరయణమయం వరమ సనేహేాద్ుయ ఆగతే | 

ప్రద్యోరరజ నునోర్రోవరభద్రే హృద్ాథధరసి || 5 || 

  

ముఖే శిరస్రానుపూరరవాద్ధంక్రరరదీ్ని వినాసయత్ | 
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ఓం నమో నారరయణాయేతి విపరాయమథాపి్ వర || 6 || 

  

కరనాాసం త్త్ః కురరాద్ా్ వద్శరక్షరవిద్ాయా | 

పాణవరద్ధయక్రరరనతమంగుల్ాంగుషాపరవసు || 7 || 

  

నాసయది్ృద్య ఓంక్రరం విక్రరమను మూరిని | 

షక్రరం త్్ భుా వోరమధే్ా ణక్రరం శిఖయా నాశయత్ || 8 || 

  

వేక్రరం నేతా్యోరభాంజ్ాానేక్రరం సరవసంధ్ధష్ | 

మక్రరమసత రముద్ధ్శ్ా మనత రమూరనతరువేద్ుబధః || 9 || 

  

సవిసరగం ఫడనతం త్త్ సరవద్ధక్ష వినిరన్శయత్ | 

ఓం విషావే నమః || 10 || 

  

ఇతాాతామనం పరం ధ్ాాయేదిే్ాయం షటఛక్్తభిరభాత్మ్ | 

విద్ాాతేజ్సత పో్ మూరనత  మిమం మనత రముద్ాహరేత్ || 11 || 

  

ఓం హరనరనవద్ధ్ాానమమ సరవరక్ష్షం 

నాస్రత ంఘాి్పద్మః పత్గే్ందా్పృష్యా  | 

ద్రరరనచరరమసిగదే్ష్చాప- 

ప్రశరంద్ధ్ానోఽషటగుణోఽషటబాహుః || 12 || 

  

జ్ల్ేష్ మాం రక్షత్్ మత్ుామూరనత- 

రరాద్ధగణేభ్యా వరభణసా ప్రశరత్ | 

సాల్ేష్ మాయావటువరమనోఽవరాత్ 

తాివికరమః సో్ ఽవత్్ విశ్వర్పః || 13 || 
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ద్ురేగషవటవరాజిముఖాద్ధష్ పాభుః 

ప్రయానేృసింహో ఽసురయూథప్రరనః | 

విముంచతో యసా మహాటటహాసం 

ద్ధశో వినేద్ురేాపత్ంశ్ి గరరుః || 14 || 

  

రక్షత్వస్ర మే ధవని యజ్ఞకల్పః 

సవద్ంషట ాయోనీేత్ధరో వరరహః | 

రరమోఽద్ధాక టేషవథ విపావరసయ 

సల్క్షమణోఽవరాద్ురతాగరజ్ఞమామ్ || 15 || 

  

మాముగరధరరమద్ఖిల్ాత్ ర్మాద్ా- 

నాేరరయణః ప్రత్్ నరశ్ి హాస్రత్ | 

ద్త్తసత వయోగ్రద్థ యోగనాథః 

ప్రయాద్ుగ ణేశ్ః కపి్ల్ః కరమబంధ్ాత్ || 16 || 

  

సనత్్కమారోఽవత్్ క్రమదే్వరత్ 

హయాననో మాం పథధ దే్వహేల్నాత్ | 

దే్వరనేవరాః పురభష్రరినాంత్రరత్ 

క రోమ హరనరరమం నిరయాద్శయష్రత్ || 17 || 

  

ధనవంత్రనరుగవరనాపత్వపథాా- 

ద్్వంద్ావద్ుయాద్ృషభ్య నిరనజతాతామ | 

యజ్ఞశ్ి ల్ క్రద్వతాజ్జనాంతా- 

ద్బల్  గణాత్క్రోధవశరద్హ్ందా్ః || 18 || 
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ద్ యవప్రయనో భగవరనపాబో ధ్ా- 

ద్ుబది్సుత  ప్రషండగణాత్ ర్మాద్ాత్ | 

కలికః కల్ేః క్రల్మల్ాత్ ర్ప్రత్్ 

ధరరమవనాయోరభకృతావతారః || 19 || 

  

మాం క్ేశ్వో గద్యా ప్రాత్రవరా- 

ద్ధగ వింద్ ఆసంగవమాత్త వేణుః | 

నారరయణః ప్రాహా ఉద్ాత్తశ్క్్త- 

రమధాంద్ధన ేవిష్ా రర్ందా్ప్రణిః || 20 || 

  

దే్వోఽపరరహేా  మధుహో గరధనావ 

స్రయం తాిధ్ామావత్్ మాధవో మామ్ | 

ద్ధష్య హృష్రకే్శ్ ఉతారిరరతాే 

నిశ్రథ ఏక్ోఽవత్్ పద్మనాభః || 21 || 

  

శ్రరవత్ుధ్ామాపరరరతా్ ఈశ్ః 

పాత్్ాష ఈశోఽసిధరో జ్నార్నః | 

ద్ామోద్రోఽవరాద్నుసంధాం పాభ్ాతే 

విశయవశ్వరో భగవరన్ క్రల్మూరనత ః || 22 || 

  

చకరం యుగ్రంతానల్తిగమనమేి 

భామత్ుమంతాద్ుగవత్ ర్యుకతమ్ | 

ద్ంద్గ్ని ద్ంద్గిారనస యనామాశు 

కక్షం యథా వరత్సఖఞ హుతాశ్ః || 23 || 

  

గదే్ఽశ్నిసపరశనవిసుులింగే్ 
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నిషి్పంఢి నిషి్పంఢ్ాజిత్పాి్యాసి | 

క ష్రమండవ్యనాయకయక్షరక్ష్ో- 

భూత్గరహాంశూిరాయ చూరాయార్న్ || 24 || 

  

త్వం యాత్్ధ్ానపామథప్యాత్మాత్ృ- 

పి్శరచవిపాగరహఘ్నరద్ృష్రటన్ | 

ద్రేందా్ విద్ాా వయ కృషాపూరనతో 

భీమసవనోఽరేరిృద్యాని కంపయన్ || 25 || 

  

త్వం తిగమధ్ారరసివరరరనస యనా- 

మశ్పాయుక్ోత  మమ ఛంధ్ధ ఛంధ్ధ | 

చక్షంషి్ చరమన్ శ్త్చందా్ ఛాద్య 

ద్ధవష్రమఘ్ననాం హర ప్రపచక్షష్రమ్ || 26 || 

  

యనోే భయం గరహేభ్యాఽభూతేకత్్భ్యా నృభా ఏవ చ | 

సర్సృప్యభ్యా ద్ంషి్ట ాభ్యా భూతేభ్యాఘ్నభా ఏవ చ || 27 || 

  

సరరవణేాతాని భగవనాేమర్ప్రసత రకీ్రతనాత్ | 

పాయాంత్్ సంక్షయం సద్ధ ా యే మే శయరయఃపాతీపక్రః || 28 || 

  

గరభడధ  భగవరన్ సో్త తా్సో్త భశ్ఛంద్ధమయః పాభుః | 

రక్షత్వశయషకృచేరరభ్యా విషవక్ేునసా వరహనమ్ || 29 || 

  

సరరవపద్ధుా హరరేరేమర్పయానాయుధ్ాని నః | 
బుదిీ్ంద్ధాయమనఃప్రాణానాపంత్్ ప్రరేద్భూషణాః || 30 || 

  

యథా హి భగవరనేవ వసుత త్ః సద్సచి యత్ | 
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సతేానానేన నః సరవే యాంత్్ నాశ్ముపదా్వరః || 31 || 

  

యథ యక్రతామానుభ్ావరనాం వికల్పరహిత్ః సవయమ్ | 

భూషణాయుధలింగ్రఖాా ధతేత  శ్కీ్తః సవమాయయా || 32 || 

  

తేన్యవ సత్ామానేన సరవజ్ఞఞ  భగవరన్ హరనః | 

ప్రత్్ సరతవ్ః సవర్ప్ యరేః సద్ా సరవతా్ సరవగః || 33 || 

  

విద్ధక్ష ద్ధక్షరివమధః సమంతా- 

ద్ంత్రబహిరుగవరనాేరసింహః | 

పాహాపయన్ ల్ కభయం సవనేన 

సవతేజ్స్ర గరసతసమసత తేజ్ాః || 34 || 

మఘ్వనిేద్మాఖాాత్ం వరమ నారరయణాత్మకమ్ | 

విజే్షాసాంజ్స్ర యేన ద్ంశితోఽసురయూథప్రన్ || 35 || 

  

ఏత్ద్ాి రయమాణసుత  యం యం పశ్ాతి చక్షష్ర | 

పద్ా వర సంసపృశయత్ుద్ాః స్రధవస్రత్ు విముచాతే || 36 || 

  

న కుత్శిిద్ుయం త్సా విద్ాాం ధ్ారయతో భవేత్ | 

రరజ్ద్సుాగరహాద్ధభ్యా వరాఘ్ాా ద్ధభాశ్ి కరనిచిత్ || 37 || 

  

ఇమాం విద్ాాం పురర కశిిత్కశిక్ో ధ్ారయన్ ద్ధవజ్ః | 

యోగధ్ారణయా స్రవంగం జ్హ్ స మరభధనవని || 38 || 

  

త్సో్ ాపరన విమానేన గంధరవపతిరేకద్ా | 

యయత చితా్రథః సరత రభిరవృతో యతా్ ద్ధవజ్క్షయః || 39 || 
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గగనానేాపత్త్ుద్ాః సవిమానో హావరక్ష్ిరరః | 

స వరల్ఖిల్ావచనాద్సరానాాద్ాయ విసిమత్ః | 

ప్రాపా ప్రాచాాం సరసవతాాం స్రేతావ ధ్ామ సవమనవగ్రత్ || 40 || 

  

య ఇద్ం శ్ృణుయాతాకల్ే యో ధ్ారయతి చాద్ృత్ః | 

త్ం నమసాంతి భూతాని ముచాతే సరవతో భయాత్ || 41 || 

  

శ్రరశుక ఉవరచ | 

ఏతాం విద్ాామధ్ధగతో విశ్వర్ప్రచఛత్కరత్్ః | 

త యరల్ కాల్క్ష్మమం బుభుజే్ వినిరనజత్ా మృధే్ఽసురరన్ || 42 || 

ఇతి శ్రర నారరయణ కవచం || 

  

When making the last offering with a mantra say the following Vedic Syllabi. 

  

వౌషట్ (Say this word after finishing all 30 Maredu (Bilwa) Ahutis for one day) 

  

The offering can be a drop of ghee or sesame seeds or murmura (puffed white rice) or havan samagri or small dry coconut pieces or small 

pieces of darbha. If you are doing homam on a big scale with a big fire, you can even put banana slices, full coconuts, various fruits, nuts 

(cashews, almonds etc), dates, raisins, sugar cane pieces, several sweets, and snacks etc. But, if you are doing on a small scale with a small 

fire, stick to sesame seeds, dry coconut pieces, puffed white rice, and ghee drops. At any cost, avoid spicy substances like any kind of pepper, 

cinnamon, cloves etc and products containing eggs, meat etc. In general, sweet substances are better. Just offering ghee when you do not have 

any other substances is also fine. 

  

14. పునః పూజ్ (Worshipping one more time) 

  

After all the offerings with mantras, we offer quick worship again to Lord Vishnu and Goddess Lakshmi in the fire. Say the following and 

offer some food to both in the fire and the idols. 

  

ఓం ల్క్ష్మమనారరయణే నమః| న్యవేద్ాం సమరపయామి| 
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Light a small camphor piece in a plate and show it to the fire while saying the following. In the end, you can throw the camphor piece into 

fire. 

  

ఓం ల్క్ష్మమనారరయణే నమః| నీరరజ్నం సమరపయామి| 

  

If one has time, a panchopachara pooja can also be done as the punah pooja. But the above two things will suffice. 

  

15. ఉత్తరరంగణం (Vote of Thanks) 

  

Now, offer one drop of ghee to Prajapati, then the controllers of the three worlds (bhuh – fire god, bhuvah – wind god, who controls space 

too, suvah – sun god for all the non-material spiritual realms), to Agni who processes the food for gods and makes it consumable and finally 

Prajapati again. Read the following and offer a drop of ghee at each “swaahaa”. 

  

ఓం పాజ్ా|పతే న త్వద్ేతానానోా విశరవ| జ్ాతాని పరన తా బ|భూవ| యతాక|మాసయత  జ్మహుమసతనోే| అసుత  

వ|యగ్ం స్రా|మ పత్|యో రయాణామ్| స్రవహా||| పాజ్ాపత్య ఇద్ం న మమ|| 

ఓం భూః స్రవహా||| అగేయ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం భువః స్రవహా||| వరయవ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం సువః స్రవహా||| సురరాయ ఇద్ం న మమ|| 

యద్|సా కరమణోఽత్ార్|రనచం యద్ావనూా|నమిహాక|రమ్| అగ్నేషటత్ సివషటకృద్ధవద్ావన్ సరవం సివ|షటం 

సుహు|త్ం కరోత్్ స్రవహా| అగేయే సివషటకృత్ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం భూరభువసుువః స్రవహా|| పాజ్ాపత్య ఇద్ం న మమ|| 

  

Now do pranaayaamam again. The procedure of pranaayaamam is explained earlier. Now, make three offerings to the fire god, asking for 

forgiveness for any mistakes committed knowingly or unknowingly, while using fire as the medium. Read the following and offer a drop of 

the ghee in the fire at each “swaahaa”. Next, three offerings are made to the fire god, wind god and sun god, the controllers of the three 

worlds. Read the following and offer a drop of the ghee in the fire at each “swaahaa”. 
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అనా||జ్ాఞ త్ం యద్ాజ్ాఞ |త్ం యజ్ఞసా క్్రయతే మిథు|| అగ్ేే|| త్ద్|సా కల్పయ త్వగ్o  హి వేతా్| యథాత్థం| 

స్రవహా||| అగేయ ఇద్ం న మమ|| 

పురభ|షసంమితో యజ్ఞఞ  యజ్ఞః పురభ|షసంమిత్ః| అగ్ేే|| త్ద్|సా కల్పయ త్వగ్o హి వేతా్| యథాత్థం| 

స్రవహా||| అగేయ ఇద్ం న మమ|| 

యతాప|కతాా  మనస్ర ద్ీనద్|క్ష్ష న| యజ్ఞసా| మనవతే| మరరత |సః| అగ్నేషటద్ధ్ తా|| కరత్్విద్ధవ|జ్ానన్| 

యజి|ష్ోా ద్ేవరన్ ఋత్్శో య|జ్ాతి| స్రవహా||| అగేయ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం భూః స్రవహా|| అగేయ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం భువః స్రవహా||| వరయవ ఇద్ం న మమ|| 

ఓం సువః స్రవహా||| సురరాయేద్ం న మమ|| 

  

One final offering to Prajapati is made to beg for forgiveness for various mistakes made in the homam, with respect to pronunciation, 

actions, procedure, devotion, materials used etc. Read the following and offer of drop of ghee. 

  

అసిమన్ హో మకరమణి మధ్ేా సంభ్ావిత్ సమసత  మంతా్ల్ ప త్ంతా్ల్ ప క్్రయాల్ ప భక్్తల్ ప శ్రద్ాి ల్ ప 
నియమల్ ప నిష్రా ల్ ప దా్వాల్ ప్రద్ధ సమసత  ద్ధష ప్రాయశిితాత రాం సరవ ప్రాయశిితాత హుతిం హో ష్రామి| ఓం 
భూరభువసుువః స్రవహా||| పాజ్ాపత్య ఇద్ం న మమ|| 

  

An offering to Vishnu and an offering to Rudra must be made. Read the following two lines and offer a drop of ghee for each line. Think of 

Vishnu and Shiva. 

  

ఓం శ్రర విషా|వే స్రవహా||| విషావే పరమాత్మన ఇద్ం న మమ|| 

  

ఓం నమో రభద్ాా య| పశుపత్|యే స్రవహా||| రభద్ాా య పశుపత్య ఇద్ం న మమ|| 

  

After making an offering to Rudra, wash the hand once. You can simply sprinkle a little bit of water on the right palm for that purpose. 
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16. శుద్ాి నే బలి (Sacrifice of Pure Rice) 

  

Now, we have to offer bali (sacrifice to other associated beings). Get the cooked white rice (or banana slices or some other fruit slices or 

raisins). Just place a small token amount as bali. You need to place bali in six different places outside the homa kundam. First, place it on the 

east of the homa kundam. Then on the west, then on the north, then on the south and finally two more on the east (a little north to the 

previous bali(s) placed in the east). The order and positions can be found in Figure 3. While offering balis in six places, the following sentence 

can be said: 

  

ఓం ప్రరేద్ేభ్యా నమః| బలిం సమరపయామి| 

 

The rice remaining after offering balis should be thrown away and not consumed. If cooked rice is not available, small banana slices or some 

other fruit slices can be used. Again, any fruit pieces left over after Bali should be thrown away and not consumed. 

  

17. వశోరరి ర (Stream of excellence) 

  

Take a little ghee into the ladle and pour it slowly on the burning dry coconut pieces in the homa kundam while reading the third verse from 

“Rudra Chamakam”. It is given below. Don’t pour too much ghee if you don’t want much smoke. Just take one teaspoonful of ghee in the 
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wooden ladle and manage with it slowly. This ghee should be just enough to make the pieces burn well so that poornaahuti (about to be 

offered) burns well. 

  

ఓం శ్ం చ| మే మయ|శ్ి మే ప్ిాయం చ| మేఽనుక్రమశ్ి| మ ేక్రమ|శ్ి మే స్రమనసశ్ి| మే భదా్ం చ| మే 
శయరయ|శ్ి మే వసా|శ్ి మే యశ్|శ్ి మే భగ|శ్ి మే దా్వి|ణం చ మే యంతా చ| మే ధరరత  చ| మే 

  

క్ష్ేమశ్ి| మే ద్ృతి|శ్ి మే విశ్వం చ మే మహ|శ్ి మే సంవిచి| మే జ్ాఞ తా్ం| చ మే సూశ్ి| మే పాసూశ్ి| మే 
సరరం| చ మే ల్యశ్ి| మఋత్ం చ| మేఽమృత్ం| చ మేఽయక్షమం చ మేఽనా|మయచి మ ే

  

జీవరత్్|శ్ి మే ద్ీరరా యుత్వం చ| మేఽనమితా్ం చ మేఽభ|యం చ మే సుగం చ| మ ేశ్య|నం చ మే సూష్ర 
చ| మ ేసుద్ధనం| చ మే|| 

  

18. పూరరా హుతి (Poornaahuti) 

  

Now, we have to prepare a package for poornaahuti (“complete offering”). The normal procedure is to place a full dry coconut, some metal 

coins, some turmeric, some sandalwood, some kumkum, some akshatas, samples of some of the materials used in homam as offerings in a 

cloth and tie the cloth. For a simple homam with a small fire, you may take a dry coconut half and place a few akshatas, one coin, little 

sandalwood powder, turmeric powder, kumkum powder and samples of materials offered earlier in it. If you do a small homam everyday in 

a western country and need to minimize the smoke, you may put just a small coconut piece as poornaahuti. If you are doing homam in a big 

firepit that is dug in ground, you may want to experiment with a regular full coconut that has little water. It is a more accurate 

representation of the ego of a normal person. Place the poornaahuti on the wooden ladle, say the mantra below and then place the 

poornaahuti in fire carefully with hand (if you drop it on a small fire from the wooden ladle, it can extinguish the fire and also loose 

materials can spill everywhere in the homa kundam). 

  

ఓం పూరరా హుతిము|త్తమాం జ్మ|హో తి| సరవం వ్య పూ||రరా హుతిః| సరవ|మేవరప్ో ే|తి| అథధ | ఇయం వ్య 
పూ||రరా హుతిః| అస్రామేవ పాతి|తిషాతి| 

ఓం పూరామద్ః పూరామిద్ం పూరరా త్రపరాముద్చాతే| పూరాసా పూరామాద్ాయ పూరామేవరశిషాతే|| 

ఓం ల్క్ష్మమనారరయణే నమః| పూరరా హుతిం సమరపయామి| 

  

While (or after) placing the poornaahuti in the fire, say the following mantra 
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ఓం బాహామరపణం బాహమహవిర్ బాహామగ్తే బాహమణా హుత్ం| బాహ ైమవ తేన గంత్వాం బాహమ కరమ సమాధ్ధనా|| 

  

Imagine that you are completely surrendering yourself to Vishnu. Poornaahuti basically means “complete surrender”. The full (or half) 

coconut used in the poornaahuti is a symbol of one’s head, i.e. ego (“I-ness”), which is to be sacrificed (surrendered) to Vishnu. Think of 

Vishnu as a manifestation of the Supreme Cosmic Being who fills the whole universe and who is the true owner of your body, mind, 

existence, thoughts, knowledge and actions. Surrender to Him fully. Without that inner sense of complete surrender, an elaborate 

poornaahuti ritual with pristine materials has no meaning. Most Vedic rituals are symbolic of certain inner changes that you bring about 

within yourself, to remove obstacles within your sookshma sareera that are blocking self-knowledge. The purpose of Veda is the knowledge 

of self (Aatman) and all rituals are ultimately for that purpose. Doing rituals blindly is a good starting point, but at some stage, one has to 

wonder about the inner meaning. 

  

19. అగ్నే పూజ్ మరనయు ధ్ాానం (Final prayer to Agni and Meditation) 

  

The fire god (Agni) has carried all our offerings to various gods. So the final offering is to him. Read the following and offer a drop of ghee in 

the fire. 

  

సపత  తే| అగ్ేే సమిధః| సపతజిహావః సపత  ఋష|యసుపత ః ధ్ామ| ప్ిాయాణి|| సపత  హో తాా | సపత  ధ్ాతావ 

యజ్నితసపతయోనీరరపృ|ణస్రవ ఘ్ృతేన స్రవహా||| అగేయే సపతవత్ ఇద్ం న మమ|| 

  

Take some water in a spoon and sprinkle it around the homa kumdam as shown in the following figure. This is similar to what we did at the 

beginning, but the mantras to say are slightly different. Instead of the four mantras used earlier, use the following four mantras when 

sprinkling water along the four arrows marked as 1, 2, 3, and 4 in Figure: 

  

అద్ధతేనవ|మంస్రా ః| (SOUTH) 

అను|మతేఽనవ|మంస్రా ః| (WEST) 

సర|సవతేఽనవ|మంస్రా ః| (NORTH) 

ద్ేవ| సవిత్ః ప్రాస్ర|వీః|(EAST) 
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The ritual of homam cleanses one internally. The powerful divine presence in the fire has a great ability to cleanse one. Especially, a sincerely 

offered poornaahuti creates a lot of positive energy as it burns. One can take advantage of it by meditating in front of the fire as the 

poornaahuti burns. The time when the poornaahuti burn is the best time to meditate. 

  

Sit still with a straight back in front of the fire and meditate. Make sure that the back is erect and yet not too tight. Make sure that the neck 

and head are also erect. Close the eyes, imagine your favorite deity in a form you like and meditate on that form with your favorite mantra. 

You can meditate on Vishnu also. It can be the mantra with which you did homam or any other mantra of any deity. Try to forget about the 

your body and what you are doing and get into the mantra fully. Think that the deity you are imagining is a manifestation of Supreme 

Cosmic Being and think that all beings and all objects of this world are expressions of the play of that deity. Think that that deity is the true 

Doer of all actions by all beings of this world. Your chances of losing consciousness of your body and immersing in the mantra fully are the 

maximum at this point of time than any other (while the poornaahuti is burning)! Take advantage and meditate for atleast 5-10 minutes with 

maximum focus now. Consider this an essential part of the homam. 

  

20. రక్ష (Raksha) 

  

Now, take the darbhas placed at the beginning outside the homa kundam on the western side (or new darbhas, if you did not place any 

darbhas along the boundaries due to lack of darbhas), apply a little ghee to them and place the tips in fire. When they catch fire, remove 

them from the fire, place them in a container and let the whole darbhas burn. The black ash you get is called “rakshaa” (protection). At the 

end of the homam, you can apply a little rakshaa to the forehead of the idol and then a little to your own forehead and the foreheads of 

others. This is believed to protect from evil forces. You can store the rakshaa for future use on important occasions. If your fire is too small 

and does not last till this point, you may consider taking rakshaa before meditation. It is not necessary to take raksha. One can skip this step. 

Alternately, one can skip now and later mix the ashes of the materials burnt in the homa kundam with ghee and use that as rakshaa. 

  

21. ఉద్ావసన (Goodbye) 

  

Take a couple of darbhas in your right hand and a couple more darbhas with your left hand. Take some flowers or akshatas also if available. 

Hold the darbhas with the tips facing away from you and the bases in your hands. Now touch the two sides of the homakundam with the 
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darbhas in the two hands. Then touch the idol with those darbhas and leave the akshatas and flowers on the god. Imagine that the energy 

from the homakundam has been transferred into the idol. To simplify this, you can also place your fists containing a few akshatas on top of 

the northern and southern sides of homa kundam and then deposit the akshatas in those fists at the feet of the idol. Say the following and 

show your heart with your hands. Imagine that Sri Mahaganapathi has exited the fire and came back into your heart. 

  

అస్రమద్గ్ేేః శ్రరమహాగణపతిం యథాస్రా నం పాతిష్రా పయామి| 

  

Say the following and show your heart with your hands. Imagine that Lord Vishnu and Goddess Lakhsmi has exited the fire and the idols 

and came back into your heart. 

  

అస్రమనుమరేతశ్ి అగ్ేేశ్ి శ్రరల్క్ష్మమనారరయణ ద్ేవతా యథాస్రా నం పాతిష్రా పయామి| 

  

Now, we have to say goodbye to the fire god too. Say the following and bow to the fire god. 

  

అగ్ేే నయ| సుపథా| రరయే అస్రమన్ విశరవని| ద్ేవ వయునా|ని విద్ావన్| యుయోధా|సమజ్మజ |హురరణమేనో 
భూయష్రా ం| తే నమ| ఉక్్తం విధ్ేమ| అగేయే నమః|| 

  

22. మంగళం (Conclusion) 

  

Say the following three verses. Think of Krishna and imagine that you are not the doer and Krishna is the doer who is acting through you. 

While you do it, place a few akshatas on the tips of the ring and middle fingers of the right hand, place the palm on the small deposit bowl 

and wash it such that the water and akshatas are deposited in the deposit bowl. 

  

మంతా్హ్నం క్్రయాహ్నం భక్్తహ్నం హుతాశ్న| యద్ుి త్ంత్్ మయా ద్ేవ పరనపూరాం త్ద్సుత తే|| 

ప్రాయశిితాత నాశయష్రణి త్పః కరరమత్మక్రని వ్య| యాని తేష్రమశయష్రణాం శ్రర కృషాసమరణం పరం|| శ్రర కృషా కృషా 
కృషా| 

క్రయేన వరచా మనసయంద్ధాయ ైరరవ బుద్ాి ాత్మనా వర పాకృతేః సవభ్ావరత్| కరోమి యద్ాత్ సకల్ం పరస యమ 
నారరయణాయేతి సమరపయామి|| 
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Say the following finally. Imagine that Lord Vishnu and Goddess Lakshmi became pleased with your homam. Surrender the doership of the 

homam to Krishna and pray for peace. 

  

అనేన ద్ధవా మంగళ హో మేన భవవరన్ సరరవత్మకః మహావిష్ా ః ప్రాయతామ్ | ఓం త్త్ుత్| సరవం శ్రర 
కృష్రా రపణమసుత | ఓం శరంతిః శరంతిః శరంతిః| 

  

After this, you should not think of yourself as the doer of the homam just finished, for you have surrendered the doership to Krishna! The 

naivedyam (food) you offered can be eaten now and served to others. The rakshaa (holy ash) can be mixed with a drop of ghee and applied 

on the forehead as a dot or a line. If you used a kalasam (water pot) in addition to an idol to invoke the god, you can take a bath with the 

water in the kalasam. Pour the water on yourself after you finish your bath, while saying a mantra of Vishnu. After pouring that water on 

yourself, don’t pour any more regular water. The water from kalasam should be the last water you pour on yourself in the bath. In other 

words, you should absorb the energy in that water for a while. 
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