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హోమమునకు కావలిసని వస్తు వులు 
1 పసుపు 50 gm 

2 కుుంకుమ 

 

50 gm 

3 గుంధము 

 

50 gm 

4 రెకకలు వరేు చయేని పుష్పములు 

 

Small plate. 

5 ఫలములు 

 

12 

6 తమలపాకులు 

 

6 

7 వకకలు/వకక పొ డ ి

 

50 gms 

8 అక్షతలు 

 

2 cups 

9. ఉద్ధరణిె , అరవిాణుం , పుంచపాతర, కలశ పాతర 1 set 
10 జలము ఒక మడి బుందె పాతరలో  1 

11 యజఞో పవీతము 

 

1 

12 క్రొ తత  త ుండుగుడడ  , పుంచ, ఉతతరయీుం 

 

1 set 

13 కరపపరుం 

 

250 gms 

14 ఎుండుక్రబ్బరి ముకకలు  250 gms 
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15 ద్రభలు 

 

150 

16 మఱ్ఱిపులలలు/ కట్టె  పులలలు/ కట్టె  పేళ్ళు (wood chips) and  

Wood blocks (5 lb bag) 

 

5 lbs 

 

5lb 

17 బయయప్పుండ ి 1 cup 

18 బలవ ద్ళ్ములు/త లస్ ద్ళ్ములు/సబ్జా  ద్ళ్ములు 

 

50 

19 వుండని ఆననము 

 

1 cup. 

20 ధనయపు బ్స్ాత  20 lb bag 

21 నలల  నువువలు 

 

100 gms. 

22 ధనయపు వడుల  

 

100 gm 

23 నవ ధానయలు 

 

100 gm 

22 హోమ స్ామగ్ిొ 

 

500 gms 

23 సృకుక  

 

1 

24 సృవము 

 

1 

25 వస్ో దాధ ర 1 
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26 హారతి పళ్ళుము 

 

1 

27 కుంచు/ఇతతడి పాతరలు 

 

6 

28 నెయ్యయ తో కుడని పాతర (నెవైేద్యుం క్రరకు) 

 

1 cup 

29 పెరుగననుం (నెవైేద్యము క్రరకు) 

 

1 cup 

30 పూరాా హుతి క్రరకు ఎరొని పట్టె  వసత రము 

 

0.5 square meter. 

31 ఎుండని క్రబ్బర ిక్ాయలు  

 

1 

32 వట్టె  వళే్ళు  

 

100 gms 

33 నవ రతానలు  

 

1 packet 

34 ఇధముం [20 సమిథలను (పులలలను)11 ద్రభలతో కట్టెనది 1 

35 ఎరొ చుంద్నుం చకెకలు (లభిసేత ) 

 

1 

36 ఇసుక  

 

1 small bag. 

37 ఇట్టకలు 

 

37 

38 పరిసతరణలు [పద్హారు ద్రభలు కలిప్ ఒక కటె్ గ్ా కట్జె లి] 4 
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39 Aluminum trays large 6 

40  ఆవు నెయ్యయ 2 kg (8 blocks unsalted butter) 

41 పరతితతో చేస్న వసత రుం 1 

42 రాగ్ి నాణెములు 2 
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శీ్రర స్తు                                              శుభ మ స్తు                                         అవిఘ్నమస్తు                          

హోమ పరకరణ విధి 
                                                     ష్ట్జపతర పరయోగః 
హొముం చసేే పరదేశుం శుభ్రుం చసే్ పసుపు, కుుంకుమలు హొమకుుండానికి్ అలద్వలెను. 

 
హొముం చేసే యజమాని తూరుప ముఖము గ్ా ఆసీనులెై, బయయప్ుండి తో హొమకుుండుం పెైన చత రసరుం 
చితిరుంచాలి.  
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ర ెండు దరభలతో  పశ్చిమెం నతెంచి తూరపు వ ైపుగా మూడు రేఖలు గీయవలెనత , అలాగే దక్షణిెం 
నతెంచి ఉతురెం వ ైపు మూడు రేఖలు గీయవలెనత 

 

 

 

కళ్ళాపి చలిినట్లి  నీట్ిని హొమకుెండెం  మీద చిలకర ెంచాలి, మిగ లిన నీరప 
న ైరపతి లో విడిచి పటె్టా లి, చేతులు కడుగుకోవాలి,

 
 

 

 

అగ నని తెచిి హొమకుెండెం మధ్యలో పరతిషిఠ ెంచాలి ,అగ నని తచెిిన పాతరలో నీరప ,అకి్షెంతలు 
వేసి అగ న చతట్టా   పరర క్షిెంచాలి ,    దీనివలన అగ న ఎకుువ కాకుెండ నిరోధిస్తు ెంది , అగ నని 
పరజ్వలిెంప చేయాలి. 
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హొమకుుండుం లో తూరుప వెపైుగ్ా నీట్టని వద్లాలి , ఇద ితూరుప ముఖుం 

గ్ా వునన అగ్ినని , మనవెైపుకు తిపుపక్రనుట్ క్ోసుం. 
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కుడి చతేితో నీరు తీసుక్రని తూరుప నుుంచి పరా రుంభిుంచి మళ్ళు తూరుప 

వెైపుకు వచెెట్ట్టల  నీరును పరద్క్షణి పురససరుం గ్ా అలక్ాలి.  తూరుప 

వెైపున అక్షిుంతలు, పువువలతో అగ్ినని అలుంకరిుంచాలి 
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పద్హారు ద్రభలు కలిప్ ఒక కటె్ గ్ా కట్జె లి, దీనిని పరిసతరణ అుంట్జరు. 
అలా నాలుగు పరసిత రణలు చయేాలి.  

ఆ నాలుగు అగ్ిన చుట్టె  పరచాలి. తూరుప, పశ్చెముం లో ఉుంచిన 

పరిసతరణల అగొ భజగ్ాలు ఉతతర దకిుకగ్ాను , ద్క్షణిుం మరియు ఉతతర 

దికుకన వసే్న పరసిత రణల అగొ భజగ్ాలు తూరుప దికుక గ్ాను ఉుండేట్ట్టె  

చూసూక్ోవాలి .తూరుప, పశ్చెముం లో ఉుంచిన పరసిత రణలు , ద్క్షిణుం లొ 
వుుంచిన పరిసతరణల మీద్ుగ్ాను, ఉతతరుం లొ వేస్న పరసితరణల క్ిొుంద్గ్ాను 
ఉుండాలి. ఉతతరుం లొ పనెనుండు ద్రభలను పరచాలి. 

 

 

హోమకుెండెం ఉతుర భటగాన (హోమకుెండెం బయట్) 12 దరభలు పరచాలి.వాట్ి 
అగీ భగాలు తూరపు దికుు కు చూచతవిధ్ెం ఉెంచాలి. 

 
రెుండు రెుండు పాతరలు ఈ పనెనుండు ద్రభల మీద్ ఉుంచాలి , ఈ పాతరలను 
"పాతరా స్ాధన ద్రభలు" అుంట్జరు. సృకుక , ఆజయ పాతర క్ిొుంద్ పటె్జె లి. 
 

 
మధయలో, పోర క్షణ పాతర కుడి పరకకన, పూరా పాతర ఎడమ పరకకన  పటె్జె లి 
ఇధముం అనగ్ా ఇరవెై పులలలను పద్క్రుండు ద్రభల తో కట్టెనది,దీనిని 
ద్క్షిణుం వెపైు మరయిు  సృవము ఉతతరుం వెపైు ఉుంచవలయును. 
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పాతరల అమర క 
ఆ 12 దరభల మీద క్ెీంద చెపపు పాతరలు మర యు హోమానిక్ అవస్రమ ైన 
పర కరములు బొ ర ిెంచి ఉెంచాలి. 
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*దరవయము = స్ృకుు 
*ఆజ్యపాతర = ఆవునతేితో నిెంపప పాతర 
* ఇధ్మెం = 20 పులిలనత 11 దరభలతో కటాి్న కటా్. 
*స్ృవము = ఆజ్యనిన సపకర ెంచే గర ట్. 
పూరణ పాతర , పరర క్షణ పాతర ర ెండు స్తమారపగా ఆజ్యపాతర పర మాణెం లో ఉెండాలి. 
 

స్తర కుు     స్తర వము                    

                                                             ఆజ్యపాతర 

ఇధముం లో ఉుంచవలస్న ముఖయమ ైన సమిధలు. 
*.లావుగ్ా పెద్దదగి్ా (సథుండిలుం) ఒకట్ట. 
*.సననగ్ా , పొ డవుగ్ా (దీరఘము) ఒకట్ట. 
*.పొ ట్టెగ్ా ఉనన సమిధ (అనిష్ఠ గుుం , పెైన చెప్పన వాట్ట తో పో లిెతే 
ఎత త లో తకుకవది ). 
*.రెుండు మిగతావాట్టతో పొ లిెతే పొ డుగ్ాా  ఉుండేవి.  
*.మిగ్ిలిన సమిధలు అనిన ఒక్ే పరమిాణుం లో ఉుండాలి.       
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దేవపవితరుం 

 
రెుండు ద్రభలను తీసుక్రని అగ్ాొ లను పెైక్ి ఉుండేవిధుంగ్ా చూచుక్రని అగ్ాొ ల 



www.shambhoshankara.com 

ద్గార పట్టె క్రని, అకకడనుుంచి జితెత  పరిమాణుం క్ిొుంద్క్ి క్రలిచి, అకకడ 

పట్టె క్రని మరలా అకకడ నుుంచి జితెత  పరిమాణుం క్ిొుంద్క్ి క్రలవాలి. 

[అగొభ్గ్ాలనుుంచి రెుండు జితెతలు పరమిాణుం క్ిొుంద్వెైపు] తృణుం=ద్రభ ని 
క్ాష్ఠ ుం = సమిధ సహాయుం తో దేవ పవితరా నిన పళ్ళుుం మీద్ గ్ాని , పాతర 
మీద్ గ్ాని త ర ుంచాలి   

 

1 2 3 

 

ద్రభల క్రసనుుంచి 
బ్ెతెతడు ముుంద్ుకు వదిలి 
ముడివేయవలెను

 

ముడి కి్ 

బ్ెతెతడు క్ిుొంద్ 

త ర ుంచవలె
ను 
 

 

 
పెైన చూపిన విధ్ెంగా దరభ నత కొలిచి ,ఒక స్మిధ్ తో కాని, పాతర తో కాని 
దరభనత తుర ెంచాలి.(చేతితో తుెంచరాదత).చేతి గొళ్ళా తగలరాదత. తుర ెంచిన 
తరపవాత చేతులనత శుభరపరపచతకోవాలి. దేవపవితరెం నీట్ ితో శుదిి  
చెయాలి [దేవపవితరెం యొకు అగీభటగెం క్ెీందిక్ ఉెండేవిధ్ెంగా ఉెంచి 
దేవపవితరెం పెనై నీరప పడేవిధ్ెంగా నీట్ిని వదతలుతూ శుదిి  చెయాలి. 
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పరర క్షణ పాతర పెై ఈ దేవపవితరెం తో పరర క్షెించి, పరర క్షణ పాతరనత (ఈ పాతర 
బో ర ిెంచి వుననది) ఉతురాభిముఖెం గా తిరపువలెనత. 

 
పాతరనత పెైక్ ఎతిు  పర స్ు రణలకు వ లుపల అగ నక్ పరదక్షిణెం గా, చతట్లా  
తిపిు , పశ్చిమ భటగాన కరుకు ముెందత వచతి నట్లి  పెటా్వలెనత.  
పరర క్షణ పాతరలో దేవపవితరెం ఉెంచి అక్షతలు నీళ్ళా 1 వెంతు పర యవలెనత. 

 
పరర క్షణ పాతరలొ ఉనన దేవపవితరెం  యొకు అగీభటగాలు ఉతుర దికుుక్ 
చూచత విధ్ెంగా , అగీభటగాలనత యడమ చేతి బొ ట్న వేలు, ఉెంగరపు 
వేలు మర యు చిట్ిక్న వేళ్ాతో పట్లా కోవాలి, అదేవిధ్ెంగా దేవపవితరెం 
యొకు అధ్రభటగానిన కుడిచేతోు  పెైన చెపిున విధ్ెంగా పట్లా కోవాలి. 

( 3 TIMES) 

పెైన చపెిున విధ్ెంగా పట్లా కునన తరపవాత పరర క్షణపాతరలొని నీట్ిలో 
దేవపవితార నిన పశ్చిమెం వ ైపు ముెంచి, తూరపువరకు దేవపవితార నిన 

నీట్ిలోన ేతీస్తకొని రావాలి,తూరపువ ైపు దేవపవితార నిన ఎతాు లి.మరలా 
పశ్చిమెం వ ైపు ముెంచి తూరపువ ైపు తీస్తకొని రావాలి.ఇలా మూడు సారపి  
చెయాలి. 
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తరపవాత ఇదే దేవపవితరెంతో మిగ లిన పాతరలని, హోమ పర కరాలని 
స్ుృశ్చెంచాలి. 

 
మిగ లిన అనిన పాతరలనత ఉతుర ముఖెం గా తిరపిు ఉెంచవలెనత.(పరర క్షణ 
పాతరనత ఎట్టి  తీసామో అదే విధ్ెంగా మిగ లిన పాతరలనత , 
హోమపర కరాలనత తిపాులి).   
ఇధ్మెం (20 పులిలనత 11 దరభల తొ కట్ిానది) యొకు ముడి 
విపువలెనత.ఆ దరభల ముడిని అకుడ ేఉెంచాలి.   

మరలా దేవపవితరెం తో మిగ లిన అనిన పాతరలనత పరర క్షిెంచాలి (మిగ లినవి 5 

పాతరలు).(మిగ లినవి (1)దరవయము(స్ృకుు)  (2)ఆజ్యపాతర (3)పూరణపాతర 
(4)ఇధ్మెం (5)స్ృవము ) 

 
పరర క్షణ పాతర తూరపు వ ైపు గుెండా (హోమకుెండానిక్ పరదక్షిణ 
పురస్సరెంగా) తీస్తకొని వచిి దక్షణిెం లొ ఉెంచాలి. 

 
పూరాపాతరను పెైన చెప్పన విధుం గ్ా తూరుపవెపైుగ్ా తీసుక్రని వచిె 
హోమకుుండానిక్ి పశ్చెమమున వుుంచాలి.(ఆుంట్ే యజమాని లేదా 
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హోముం ఎవరు చసేుత నానరో వార ిముుంద్ు పెట్టె క్రవాలి) 

 
దేవపవితార నిన పరర క్షణ పాతర నతెంచి పూరణపాతరలో ఉెంచి ఒక వెంతు నీట్ిని, 
మర యు కొదిిగా అక్షతలు ఆ పూరణపాతరలో పర యాలి. 

 
పరర క్షణ పాతర తో చసేినట్లి , పూరణపాతర లో కుడా దేవపవితరెం  యొకు 
అగీభటగాలు ఉతుర దికుుక్ చూచత విధ్ెంగా , అగీభటగాలనత యడమ చేతి 
బొ ట్న వేలు, ఉెంగరపు వేలు మర యు చిట్ిక్న వేళ్ాతో పట్లా కోవాలి, 
అదేవిధ్ెంగా దేవపవితరెం యొకు అధ్రభటగానిన కుడిచతేోు  పెనై చపెిున 
విధ్ెంగా పట్లా కోవాలి. 
పెైన చపె్పన విధుంగ్ా పట్టె కునన తరువాత పూరణపాతర లోని నీట్టలో 
దేవపవితరా నిన పశ్చెముం వెైపు ముుంచి, తూరుపవరకు దేవపవితరా నిన 

నీట్టలోనే తీసుక్రని రావాలి,తూరుపవెపైు దేవపవితరా నిన ఎతాత లి.మరలా 
పశ్చెముం వెైపు ముుంచి తూరుపవెైపు తీసుక్రని రావాలి.ఇలా మూడు స్ారుల  

చెయాలి. 

ముఖ స్మముధ్ృతయ 
పూరాపాతరను రెుండు చేత లతో పెైక్ి ఎతిత  ముఖుం వరకు తీసుక్రని వచిె 
నమసకరిుంచి తిరిగ్ ిక్ిొుంద్ పటెె్వలెను.(దేవపవితరుం పూరాపాతర నుందే 
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వుుండును). 

 

 
ఈశానయెం నెందత ఒక పెది పళ్్ాెం నెందత, ఒక బియయపు బసాు (20 lb) పెట్ిా  
ఉెంచవలెనత.ఆ బియయపు బసాు పెైన 12 దరభలు (తూరపు అగీెంగా) 
ఉెంచవలెనత,దానిపెైన పూరణపాతరనత ఉెంచవలెనత.దానిపెైన 8 దరభలనత 
ఉెంచవలెనత. 

 
దక్షిణెంవ ైపు(హోమకుెండానిక్ దక్షిణెంవ ైపు)బరహమగార ని ఆహ్వవనిెంచి వార చేతిక్ 3 
దరభలు ఇచిి ,వార తో ఈవిధ్ెంగా చెపాులి (బరహమగారప దక్షిణెం లో కూరొిని ఉతురెం 
వ ైపు చూసాు రప)   

 
సావమి నేనత హోమెం చేస్తు నాననత.ఈ దరభలనత మీరప ఆస్నెం చేస్తకొని 
ఆసీనతలుకెండి,అని చెపాులి .తరపవాత.తరపవాత వార ని చెందన 
తిలకాదతలతో అలెంకర ెంచాలి.అలాగే పూవులనత ,అక్షతలనత వార మీద 
వేసి నమస్ుర ెంచాలి. 
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పూరణపాతరలొ ఉనన దేవపవితార నిన తీస్తకొని (పూరణపాతర బియయబసాు  పెైన 
వుననది).ఆజ్య పాతర లో ఉెంచాలి. 

 
ఆజ్యపాతరనత పరదక్షణి  పురస్సరెంగా హోమకుెండెం బయట్ నతెంచి 
తీస్తకొని వచిి హోమెం చేయువార  ముెందత ఉెంచవలెనత. 

 
చకుగా కాచిన న య్యయ (పపరపకుననద ికాకుెండా) ఆజ్యపాతరలో పర యాలి. 

 
బ్జగ్ా క్ాలుత నన నిపుప కణికను హోమకుుండుంలోుంచి తీసుక్రని 
ఆజయపాతరకు ఉతతరదికుకన, ఆజయపాతరను సృశ్చుంచే విధుంగ్ా ఉుంచాలి.(ఒక 
విధుంగ్ా ఈ నిపుప కణిక ఆజయమును గట్టెపడకుుండ ఉుంచుత ుంది). 

 
రెుండు ద్రభలు తీసుక్రని, ఆజయపాతరలోని ఆజయుంలో చిలక్ాలి[చిలక 
గలిగ్ితే ఆజయము గట్టెపడలేద్ని అరధుం] 
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ఏ ద్రభలతో చిలిక్ామో, ఆ ద్రభలను హోముంలోని అగ్ినతో వెలిగ్ిుంచి ఆ 
వెలిగ్ే ద్రభల జఞయతిని ఆజయపాతరలోని ఆజయుంలో హోముం చేయువారు 
చూడవలెను (పరతిబుంబ్ుం చూడవలెను).ఆ రెుండు ద్రభలను 
హోమకుుండుంలోని అగ్ినయుంద్ు ఉుంచవలెను. 

     
మరలా ర ెండు దరభలనత తీస్తకొని జితెు  పర మాణెం అగీభటగాలనత ఒక 
స్మిధ్ తో కాని, పాతర తో కాని దరభలనత తుర ెంచాలి.(చేతితో 
తుెంచరాదత).చేతి గొళ్ళా తగలరాదత. తుర ెంచిన దరభలయొకు అగీభటగెం 
పెైన నీరప పడేవిధ్ెంగా నీట్ిని వదతలుతూ శుదిి  చెయాలి. ఆజ్య పాతరలో 
ఉనన ఆజ్యెం నెందత ఉెంచవలెనత. చతేులనత నీట్ ితో 
శుభరపరచతకోవలెనత. (ఈ దరభలు దేవ పవితరెం కాదత)  

 
పరకున ఉెంచిన తుర ెంచగా మిగ లిన శేషానిన హోమకుెండెం నెందత అగ నతో 
వ లిగ ెంచి,ఆజ్యపాతర చతట్టా  మూడు పరాయయములు తిరపాులి, తరపవాత 
అగ నతో ఉనన దరభలని హోమకుెండెం నెందత ఉెంచాలి. 
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3 times. 

పరస్తు తెం దవేపవితరెం ఆజ్యపాతరలో ఉననది.దేవపవితరెం  యొకు 
అగీభటగాలు ఉతుర దికుుక్ చూచత విధ్ెంగా , అగీభటగాలనత యడమ చేతి 
బొ ట్న వేలు, ఉెంగరపు వేలు మర యు చిట్ిక్న వేళ్ాతో పట్లా కోవాలి, 
అదేవిధ్ెంగా దేవపవితరెం యొకు అధ్రభటగానిన కుడిచతేోు  పెనై చపెిున 
విధ్ెంగా పట్లా కోవాలి. 
దేవపవితార నిన తూరపువ ైపు ఆజ్యపాతరలోని ఆజ్యెం నెందత ముెంచి 
ఆజ్యమునెందే పశ్చిమము వ ైపు తీస్తకొని రావలెనత,మరలా 
ఆజ్యమునెందే దేవపవితార నిన తూరపువ ైపు తీస్తకొని రావలెనత,ఇపుుడు 
దేవపవితార నిన పెైక ్ఎతువలెనత. ఈ విధ్ెంగా మూడుపరాయయములు 
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చేయవలెనత. 

 

 
మూడు పరాయయములు పెైన చెపిున విధ్ెంగా చేసని తరపవాత దేవపవితరెం 
ముడి విపాులి.దేవపవితరెం యొకు అగీభటగాలు భూమిని చూచతవిధ్ెంగా 
పట్లా కొని , కుడచితేోు  ఉదిర ణతో దేవపవితరెం పెైనతెంచి వదలాలి.ఆవిధ్ెంగా 
దేవపవితార నిన శుదిి  చేసని తరపవాత , నీరప విడిపర య్యేవరకు 
దేవపవితార నిన తుడిచి , అగీభటగాలు తూరపుదికుు చూచతవిధ్ెంగా 
పట్లా కొని హోమకుెండెంలొ అగ న యెందత ఉెంచి నమస్ుర ెంచాలి. 
 

 
వామ హస్ుెం తొ స్ృకుునత, దక్షిణ హస్ుము తో స్ృవమునత పట్లా కొని , 
పరదక్షిణ పురస్సరెంగా హోమకుెండెం తూరపుదికుు నతెంచి హోమము 
చేయువార  ముెందతకు తీస్తకొని రావలయునత.[పాతరల అమర కలో 1.వ 
పరదేశములో స్ృకుు , 6.వ పరదశేము లో స్తర వము ఉననవి 
గమనిెంచగలరప] 
హోమము చేయువార  వామ హస్ుెం నెందత  స్ృకుు, దక్షిణ హస్ుము 
నెందత స్ృవమునత ఉననవి, ఆ ర ెండిెంట్ినీ హోమమునెందత ఉనన అగ న 
పెైన(అగ న తగులకుెండా ) బో ర ిెంచినట్లి గా పట్లా కొనవలయునత.[అగ న 
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యొకు వేడి స్ృకుు కు, స్ృవమునకు తగులునట్లి  కాచాలి]. 

 
స్ృకుు , స్ృవములనత వామహస్ుముతో పట్లా కొని, మూడు దరభలనత 
తీస్తకొని స్ృకుు, స్ృవముల యొకు అగీభటగాలయెందత ఉనన 
పరదేశములనత (వాట్ియెందత వునన గుెంట్లవెంట్ి పరదేశములు) 
శుభరపరచవలెనత.మరలా వామహస్ుముతో స్ృకుునత, దక్షిణ హస్ుముతో 
స్ృవమునత బో ర ిెంచినట్లి  హోమకుెండమునెందత ఉనన అగ న పెై 
తగులకుెండా పట్లా కొనవలయునత.[అగ నక్ తగులకుెండా కాచాలి, ఈ 
విధ్ెంగా 3 పరాయయములు చేయాలి]. 

 
సృకుక, సృవములను , ద్రభలతో (ఇుందాక తీసుక్రనన మూడు 
ద్రభలతో) నీట్ట తో పొర క్షిుంచాలి.ఈ ద్రభలను అగ్ినయుంద్ు అపుపడే 
వేయరాద్ు. 

 
ఆజ్యపాతర ఉతుర దికుున స్ృవమునత ఉెంచాలి. ఈ ఆజ్యపాతరకు , 
స్ృవమునకు మధ్య స్ృకుునత ఉెంచాలి. 
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స్ృకుు , స్ృవములనత పరర క్షిెంచిన మూడు దరభలయొకు అగీభటగలు 
భూమిని చూచతవిధ్ెంగా పట్లా కొని,ఉదిర ణతో నేరప తీస్తకొని 
పరర క్షిెంచి,శుభరపరచి, ఆదరభల అగీభటగాలు  తూరపు దికుు చూచతవిధ్ెంగా 
పట్లా కొని హోమకుెండమునెందలి అగ నయెందత ఉెంచవలెనత. 

 
ఇధ్మెం [20 స్మిథలనత (పులిలనత)11 దరభలతో కట్ిానది] పెైన 
కీతువునెందత 11 దరభలతో తాడుగా నతనన దరభలముడిని విపిు 
ఉెంచాము. గమనిెంచగలరప]  ఆ దరభల తాడునత (ముడివిపిు ఉెంచినది) 
తీస్తకొని,బియయపు బసాు  (లేదా బియయపు రాశ్చ) పెైన ఉనన పూరణపాతర పెైన 
ఉనన 8 దరభల పెనై ఉెంచాలి.ఇధ్మమునత పరదక్షణి పురస్సరెం గా 
తీస్తకొని వచిి హోమము చేయువార  ముెందత ఉెంచాలి. 
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లావుగా పెదిదిగా ఉనన స్మిథ(పులినత) తీస్తకొని హోమకుెండము పెైన 
(గోడలమీద) పశ్చిమమువ ైపు ఉెంచవలెనత.ఈ స్మిథ యొకు 
అగీభటగము ఉతురదికుునత చూచతవిధ్ముగా ఉెంచవలెనత.[ఈ పులినత 
స్థెండిలెం అెంట్టరప] 
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మూడొవది మిగ లిన పెైన చెపిున స్మిథలతో పర లిితే చిననది(పర ట్ిా గా 
ఉననది),హోమకుెండానిక్ ఉతురభటగమునెందత ఉెంచవలెనత.దీని అగీము 
కుడా తూరపు దికుు చూచతవిధ్ముగా ఉెంచవలెనత. 
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ర ెండు స్ననగా పర డుగాా  ఉనన స్మిధ్లనత హోమకుెండెం లోపల 
,తూరపువ ైపున [ఈశానయెం నెందత ఒకట్ి ,ఆగేనయెం నెందత ఒకట్ి] గుీ చిి 
ఉెంచాలి. వాటి్ యొకు అగీభటగాలు ఆకాశమునత చూచతవిధ్ెంగా ఉెండాలి. 

 
అగ న పర షిెంచనెం చేయవలెనత. 
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కుడి చతేి యెందత జ్లము తీస్తకొని  హోమకుెండెం యొకు 
న ైఋతినతెండి మొదలుకొని,ఆగేనయెం వరకు ఋషి తీరథము వలే ధారగా 
నీట్ిని హోమకుెండము వ లుపల వదలవలెనత.   

 

 
ర ెండవసార  మరలా జ్లము కుడిచెతోు  తీస్తకొని ,హోమకుెండెం 
న ైఋతినతెండి మొదలుకొని, వాయవయెం వరకు ధ్రగా నీట్ిని విడిచిపెట్టా లి. 

 

 
మూడొవసార  మరలా జ్లము కుడిచతేితో తీస్తకొని హొమకుెండము 
వాయవయెం మొదలుకొని ,ఈశానయము వరకు ధారగా నీరపనత విడిచి 
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పెట్టా లి.   

 

 
నాలుగ్ొవస్ారి మరలా క్రుంచము ఎకుకవ జలము తీసుక్రని, 
హోమకుుండము యొకక ఈశానయము మొద్లుక్రని పరద్క్షిణ 
పురససరముగ్ా హోమకుుండుం చుట్టె  నీట్టని విడిచిపటె్జె లి. 
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హొమెం చేయువార  ముెందత ఉనన ఇధ్మెం నత పూజ్ చేయవలెనత. పస్తపు, 
కుెంకుమ , చెందనెం  ఇధ్మమునకు పెట్ిా  పూవులు , అక్షతలు వేసి 
నమస్ుర ెంచవలేనత. ఇధ్మమునత వామ హస్ుముతో పట్లా కొవాలి.

 

హొమెం చేయువారప కూడా కుెంకుమ ,చెందనెం తో అలెంకర ెంచతకొవాలి. 

 
బరహమగార ని కూడా కుెంకుమ ,చెందనెం అలెంకర ెంచతకొమమని పరా ర థెంచాలి 
 

స్ృవేణేధ్మమభిఘ్ారయ 
స్ృవము తో కొెంచము ఆజ్యము తీస్తకొని, వామ హస్ుము 
నెందత ఉనన ఇధ్మము మీద వేయాలి.స్ృవము ఎకుడ 
నతెంచి తీసారో అకుడ ేమరలా పెట్ిా వేయవలెనత. 
ఆస్నాత్ క్ెంచిదతథాయ 
హోముంచేయువారు ఇధమమును (మిగ్ిలిన 15 సమిధలు)రెుండు 
చేత లతో పట్టె క్రని కూరుెనన ఆసనము మీద్నుుంచి మొక్ాళ్ువరకు 
లేవాలి (అలా లేవలేనివారు పూరితగ్ా లేచినుుంచోవచుెను) 
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అసిమన్ హోమకరమణి బరహమన్, ఇధామనాధాసపయ 
హోమము చేయువారు బ్రహమ గ్ారిని ఉదేదశ్చుంచి "స్ావమి నేను హోమము 
చేయుచునానను ,నా చేతియుంద్ు ఉనన ఇధమమును హోమకుుండము 
నుంద్లి అగ్ిన యుంద్ు ఉుంచవచుెనా?" అని 

అడుగవలెను.(ముంతరపురససరముగ ఆడుగవలెను). 

అపుపడు బ్రహమగ్ారు ఆధ్తసవ  అని అనుమతి ఇస్ాత రు. 

బ్రహమగ్ారి  అనుమతి తో యజమాని ఇధమమును హొమము నుంద్ు 
ఉుంచి నమసకరిుంచవలెను. 
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బరహమ గారప అక్షతలతో (మెంతర పురస్సరెం గా ) హోమము చేయు 
దెంపతులనత ఆశ్రరవదిెంచవలెనత.పరజ్ాపతిశవరపని---హోమము 
చేయువారప, హోమము దగార ఉననవారప మనస్తనెందత ధాయనిెంచవలెనత. 
 

 

 

 

 
స్ృవముతో ఆజ్యముని తీస్తకొని (మెంతరపురస్సరము గా) వాయవయము 
మొదలుకొని, హోమకుెండము నెందత ఆగేనయము వరకు ఆజ్యమునత 
ధారగా విడిచి పెట్టా లి. పరజ్ాపతయ ఇదెం నమమ అని పరజ్ాపతిని ధాయనెం 
చేయాలి. 

              స్ృవముతో 
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మరలా స్ృవముతో అజ్యము తీస్తకొని, స్ృకుులో పర సి, నిఋఋతి 
మొదలుకొని ,ఈశానయెం వరకు అజ్యమునత ధారగా విడిచి పెట్టా లి. 
ఇెందార య్యేదెం నమమ అని ధాయనెం చయేాలి. 

                   స్ృకుుతో 
 

 
తూరపు వ ైపు హోమకుెండము లోపల ర ెండు భటగాలు 
గుర ుెంచాలి.(హోమకుెండెం ఒక ముఖము గా భటవిెంచినట్్లి త,ేఆ 
ముఖములో కనతనలు ఎకుడ ఉెంట్టయో ఆ భటగాలనత గుర ుెంచాలి) 
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స్ృవముతో ఆజ్యమునత తీస్తకొని, స్ృకుులో ఐదతసారపి  వేస్తకొని(మెంతర 
పురస్సరెం గా) , హోమకుెండములో ఎడమ వ ైపు తూరపు-ఉతురారి 
భటగము ( అకుడ ఉనన అఘ్ార స్మిధ్లకు కొెంచెం క్ెీందగా) ఆజ్యముతో 
ఒక కనతన (గుెండరముగా) గీయాలి.( క్ెీంద ిమెంతరము చెపిున తరపవాత 
కనతన గీయాలి.) 

 
 

 
అదేవిధ్ెంగా మరలా ఐదతసారపి  ఆజ్యమునత స్ృవముతో తీస్తకొని, 
స్ృకుులో పర సి దక్షణిారి-పూరవరిెం లో ర ెండొవ కనతన 
గీయాలి.[మెంతరపురస్సరెంగా] , ర ెండు కళ్ళా స్మానెంగా ఉెండేట్ట్లి  
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చూచతకొవాలి.  
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                                                    శ్రొ గురుభయయ నమః    
                                    Viswanadh Vadlamannati                          


