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శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వ్రత ప్రయోజన్మలు 
  
1. సిరి సంపదలు, శంతి సౌభాగ్యాలు సంప్రాప్తంచును. అకాల మర్ణములు 

నివారించబడును. 
  

భవిష్యాతతర పురాణం శ్రీకృష్ు జన్మమష్టమి వేడుకల విశిష్టతను గూరచ ఈ విధంగా తెలియజేస్తంది: 
   
 

న దౌరాాగా న వైధవాం న తస్ా కలహో గృహే 

స్ంతతేరవియోగశచ న పశాతి యమాలయమ్ 

 

స్ంపర్కేన్మప యః కురాాత్ కృష్ు జన్మమష్టమి వ్రతం 

చితేతపసత ఫలప్రాపతః స్పత జనమస్ జాయతే 

 

యైస్త భక్త్తా  నరః స్త్రీభిః తిథిర్కస్వ ఉపోసిత 

తేషామ్ విష్ణు ప్రస్నిస్వాత్ విష్ణు లోకశచ శాశాతః 

 

ఏ గృహ్మునందైతే కృష్ు జన్మమష్టమి వేడుకలు 

జరుపబడునో ఆ గృహ్ము నందు ఎటువంటి కొరతలు 

క్త్నీ, వైరాలు క్త్నీ, గొడవలు క్త్నీ, జీవిత భాగస్వామి మరణములు క్త్నీ స్ంభవించవు. 
  

శ్రీ కృష్ు జన్మమష్టమి తిథిన్న గూరచ తెలియకుండానే ఉపవాస్మాచరంచిన వార మనోవాంఛలను సైతం 

శ్రీకృష్ణుడు నెరవేరుచనన్న ఇందులో చెపపబడటం విశేష్ం. ఇక భక్తత శ్రదోలతో, శ్రీకృష్ణున్నపై ప్రేమతో 

జన్మమష్టమిన్న జరుపుకునే వార గురంచి ప్రతేాకంగా చెపపనవస్రంలేదు. అటిట భకుతల పటల అతాంత 

ప్రస్నుిడై తన న్నజధ్యమములోనే వారక్త స్వానము కలిపంచగలడు. 
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2. 20 కోట్ల ఏకాదశి వ్రతములను ఆచరించిన ఫలితము కలుగును.  
  
బ్రహ్మ-వైవరత పురాణంలో ఈ విధంగా చెపపబడినది,  

 

ఏక్త్దశీన్మమ్ విశంతాః కోటియో యాః పరకీరతత తభి జన్మమష్టమి తుల్ాః 
 

ఒకే జన్మమష్టమి వ్రతన్ని ఆచరంచడమంటే 20 కోటల ఏక్త్దశి వ్రతములను ఆచరంచిన దాన్నతో 

స్మానమన్న తెలుపబడెను.  

  

3. సకల ప్రయతనములలో విజయం తపపక వరించును. మర్ణ సమయము 

నందు శ్రీకృష్ణణని సార్ణం తపపక లభంచగలదు.  
  

స్ేంద పురాణంలో ఈ విధంగా తెలుపబడినది,  

 

జన్మమష్టమి వ్రతం యే వై ప్రకురాన్నత నరోతతమః క్త్రయన్నత చ విప్రేన్ర లక్ష్మీసేతషామ్ స్దా సిరా 

స్మరణం వాస్దేవస్ా మృతుాక్త్లే భవేనుమనే సిదోా న్నత స్రా క్త్రాన్న కృతే కృషాుష్టమి వ్రతే 

  

 ఎవరతే తమ బంధుమిత్రులతో కలిసి జన్మమష్టమి వ్రతమును జరుపుకుంటారో వార ఇంట అదృష్ట 

దేవతలు, లక్ష్మీదేవి కొలువైయండును. అటువంటి వారు న్మగరక జీవులలో అతుాతతమముగా 

పరగణంపబడెదరు. 

అంతేగాక, ఎవరతే జన్మమష్టమి వ్రతం ఆచరంచెదరో, వారు అన్ని వేళల్ విజయం స్వధంచెదరన్న, మరణ 

స్మయము నందు కృష్ుభగవానున్న తపపక స్మరంచగలరన్న కూడా స్ేంద పురాణం వాగా్నం చేస్తంది. 
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 జన్మాష్టమి వ్రతమును  ఏ విధంగా ఆచరంచవలెను? 

A. ఉదయం చేయవలసిన విధులు (ప్రాతః కృతయ) 

  

  
  

1. జన్మమష్టమి రోజున ప్రతి ఒకేరూ ఉదయానేి బ్రహ్మ ముహూరత ( సూరోాదయమునకు గంటనిర 

ముందు) స్మయంలో న్నద్ర లేవవలెను. 

2. న్నద్ర నుండి ఉపక్రమిస్తని స్మయంలో ఆధ్యాతిమక గురువును స్మరసూత క్రంది శ్లలకములతో 

ప్రారానచేయవలయను 

నమః  ఓం విష్ణు పాదయ కృష్ు ప్రేషాటయ  భూతలే 

శ్రీమతే  భక్తతవేదాంతస్వామిన్నతి న్మమినే 

 

నమసేత స్వరస్ాతే  దేవే గౌరవాణీ ప్రచారణే 

న్నరా శేష్ శూనావాది పాశాచతా దేశ తరణే 

 

హ్ర్క కృష్ు హ్ర్క కృష్ు కృష్ు కృష్ు హ్ర్క హ్ర్క 

హ్ర్క రామ హ్ర్క రామ రామ రామ హ్ర్క హ్ర్క 
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3. ఆ తరాాత ఆచమనము (పుక్తేలించడం), దంతధ్యవనం (దంతములను శుభ్రపరచుట) మరయ 

స్వినము ఆచరంచవలెను. స్వినము ముగిసిన తరాాత శరీరాన్ని తిలకముతో అలంకరంచు 

కొనవలెను. శరీరాన్ని తిలకముతో ఏ విధంగా అలంకరంచుకోవాలనిది చివర పేజీలోల 

(అనుబంధము-2) చూడగలరు. 

  

 తిలక ధ్యరణ గూరచ ఈ వీడియోలో చూపబడినది:  https://youtu.be/2sA95baglRo  

B. మంత్ర ధ్యానం (మహా మంత్రాన్ని జపంచడం) 

ప్రతి ఒకేరూ హ్ర్కకృష్ు మహా మంత్రాన్ని వీలైనన్నిస్వరుల ఈరోజు జపంచవలెను. 

 

 హ్ర్క కృష్ు హ్ర్క కృష్ు కృష్ు కృష్ు హ్ర్క హ్ర్క 

 హ్ర్క రామ హ్ర్క రామ రామ రామ హ్ర్క హ్ర్క 
మీరు ఈ మంత్రాన్ని 108 స్వరుల జపంచినచో ఒక మాల పూరత అయినటుట అరాం. ఈ మంత్రాన్ని 108 స్వరుల 

జపంచుటకు ఏడు నుండి ఎన్నమిది న్నమిష్ముల వరకు స్మయం పడుతుంది. ఆధ్యాతిమక గురువు 

అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రతి ఒకేరూ ఈ మహామంత్రాన్ని ప్రతిరోజూ కనీస్ం 16 మాలలు 

జపంచాలన్న చెపాపరు.  

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజు మొతతం 

C. శ్రీకృష్ణున్న స్మరంచండి (కృష్ు స్మరణ)  

 న్మలుగు ప్రామాణకమైన స్ంప్రదాయాలోల ఏద్ధ ఒక స్ంప్రదాయమునకు చెందినటువంటి ఆధ్యాతిమక 

ఆచారుాల దాారా శ్రీ కృష్ణున్న వైభవాన్ని గూరచ వినవలెనన్న శాస్ీం బోధస్తంది. శ్రీల ప్రభుపాద ( బ్రహ్మ దేవున్న 

నుండి పరంపరానుగతమైన మదా-గౌడియ స్ంప్రదాయాన్నక్త స్ంబంధంచిన ఆధ్యాతిమక గురువు) 

రచించిన ‘కృష్ు’ (భాగవత దశమ స్ేంద స్వరాంశం) అనే పుస్తకంలో స్ంపూరు కృష్ు తతతవం గూరచ 

వివరంచబడినది. భకుతలందరూ ఈ పుస్తకమును ఈ రోజు చదవగలరు. అందులో ముఖ్ాముగా  

శ్రీకృష్ణున్న అవతరణకు స్ంబంధంచిన అధ్యాయాలను తపపక చదవవలెను. భకుతలు భగవద్గతీను కూడా 

పఠంచవచుచను. 

శ్రీమదాాగవతములోన్న దశమస్ేంధము నందు మొదటి మూడు అధ్యాయములు లేదా పైన వివరంచిన 

‘కృష్ు’ పుస్తక్త్న్ని గానీ తపపక చదవండి.  

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులో ఎప్పుడైన్మ చేయవచుచను 

https://youtu.be/2sA95baglRo
https://youtu.be/2sA95baglRo
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D. ఉపవాస్ం: 

 ప్రతి ఒకేరూ జన్మమష్టమి రోజున ఉపవాస్ం ఆచరంచాలి. జన్మమష్టమి తిథి అరరోాత్ర (12:00) వరకు 

ఉపవాస్మాచరంచి, ఆ తరువాత ఉపవాస్ ద్గక్షను అనుకలప ప్రస్వదముతో (పాలు, పండుల, దుంపలు) 

విరమించడం మేలు. ధ్యనాములు గానీ, న్నషేధత క్త్యగూరలు గానీ సేవించరాదు.  

  

క్రంద తెలుపబడిన శ్లలకమును పఠంచడం దాారా మీ ఉపవాస్ ద్గక్షను ప్రారంభించండి:-  

 

వస్దేవం స్ముదిశ్ా స్రా -పాప ప్రశాంతయే  

ఉపవాస్ం కరషాామి కృషాుష్టమియమ్ నభస్ాహ్మ్ 

  

“కేవలం ఆ భగవంతున్న స్ంతృపతకొరకై, భగవంతున్న ప్రేమ మరయ కటాక్షం కోస్ం ప్రాధేయ పడుతూ 

స్రా పాపముల ప్రక్షాళన కొరకు నేను ఈ జన్మమష్టమి నందు ఉపవాస్ము ఆచరంచుచున్మిను.”  

  

ఉపవాస్ విధ్యనంలోన్న వివిధ ప్రమాణాలు :-  

 

సంఖ్ా ఉపవాస విధానం వివర్ణ 

1 స్ంపూరు ఉపవాస్ం 
ఇది పూరతగా ఉపవసించే విధ్యనం. ఏ విధమైన ధ్యన్మాలు, 

పండుల, పాలు మరయ నీరును కూడా సేవించకూడదు. 

2 నీరు మాత్రమే 
పై ఉపవాస్ విధ్యన్మన్ని అనుస్రంచలేకపోతే, నీటిన్న మాత్రమే 

సేవిసూత ఉపవాస్వన్ని ఆచరంచవచుచ. 

3 పాలు, పండుల 
పై ఉపవాస్ విధ్యన్మన్ని అనుస్రంచలేకపోతే, మీరు పండుల 

మరయ పాలను తీస్కుంటూ ఉపవాస్వన్ని ఆచరంచవచుచ. 

 

గమన్నక: ఉపవాస్ పారణ (విరమించటం) స్మయంలో (అరోరాత్ర - 12AM) హారతి ముగిసిన తరాాత 

ధ్యనాము లేన్న ప్రస్వదమును మాత్రమే తీస్కొనవలెను. కృష్ు భగవానున్నక్త నైవేదాంగా స్మరపంచిన 

ప్రస్వదం మరుస్టి రోజు తీస్కొనవలెను.  

 ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజు మొతతం. 
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E. చరణ చిహ్ిములు ( శ్రీ కృష్ణున్న పాద ముద్రలను గృహ్ంలో చిత్రంచుకొనుట ) 

 
 

ఓం తద్ విష్ణఃపరమం పదం సదా 

పశ్యంతి సూరయో దివివా చక్షురతతం తద్ 

విప్రసో విపన్యవో జాగృవంసః సమంధతే 

విష్ణర్ యత్ పరమం పదం 

“ఉతతములైన దేవతలు సైతం శ్రీ కృష్ణున్న పాద పదమముల దరశనము కొరకు పరతపంచెదరన్న ఋగ్వాదము 

నందు తెలుపబడినది.” – ఋగ్వాదము (1.22.20) 

ముందుగా మీ గృహాము ముఖ్ దాారమునుండి పూజ గది వరకు శ్రీ కృష్ణున్న పాద ముద్రలతో 

అలంకరంచండి. ఈ అలంకరణ, స్వక్షాతూత పరమాతుమడైన ఆ శ్రీకృష్ణుడే మీ గృహ్ంలోన్నక్త నడచి 

వచిచనంతటి హ్ృదామైన భావనను కలుగజేస్తంది. 

ఈ పాద ముద్రలను రంగు ముగుీలతోను, పూవులతోను అలంకరంచండి. వెలిగించిన ద్గపాలు కూడా ఈ 

ముద్రల ప్రకేన పెటిట అలంకరంచవచుచను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులోన్న ఏ స్మయములోనైన్మ ఈ అలంకరణ చేయవచుచను. 
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F. భోగము / నైవేదాం తయారీ విధ్యనము: 

“భోగ / నైవేదాముల తయారీలో వాడబడెడి వస్తవులనీి శ్రేష్ఠమైనవి అయివుండవలెను. మొదటి రకం 

న్మణాత గల బియాం, పప్పు, పళ్లల, పరమానిం, క్త్యగూరలు, మరయ వివిధ రక్త్ల ఆహార పదారాాలు 

– నములుటకు, త్రాగుటకు, చపపరంచుటకు మరయ జుర్రుటకు వీలుగా చేయబడివుండవలెను” – అన్న 

శ్రీల ప్రభుపాదులవారు పేర్కేన్మిరు.   

 

శ్రీ కృష్ు భగవానుడు భగవద్గీత 9వ అధ్యాయములో ఈ క్రంది విధంగా ఉపదేశించారు – 

 పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్తా  ప్రయచఛతి 

తద్ అహ్ం భక్తత – ఉపహ్ృతం అస్విమి ప్రయతతమనః 

“ఎవరన్మ శ్రదా ోభకుతలతో న్మకు పత్రము గానీ, పుష్పము గానీ, ఫలము గానీ, నీరు గానీ స్మరపంచిన్మ నేను 

వాటిన్న స్త్రాకరంచెదను”. 

స్వతిాకమైన ఆహారము (ఉలిల , వెలులలిల వాడకుండా) మీకు వీలైనటులగా వండి జన్మమష్టమి న్మడు శ్రీ కృష్ణున్నక్త 

స్మరపంచవచుచను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులో ఏ స్మయములోనైన్మ (వీలైతే అభిషేకమునకు ముందు). 

గమన్నక : మేము సూచిస్తనివి – పొడిగా వుండెడి రస్రహిత మిఠాయిలు, క్త్రాలు మొదలైనవి 

G. స్వామి వార పూజ (శ్రీ విగ్రహ్ సేవ): 

మీ గృహ్మునందు బాల గోపాల్ లేక లడ్డూ గోపాల్ లేక స్వలగ్రామ శిల లేక శ్రీ రాధ్యకృష్ు విగ్రహాలు 

వునిచో వాటిక్త ఈ జన్మమష్టమి న్మడు పూజ జరుపవచుచను. 

అభిషేకము (విగ్రహ్ స్వినోతసవము), శృంగారము (వస్ీ, పుష్ప, ఆభరణాలతో విగ్రహాలంకరణము), 

భోగము (వివిధ రక్త్ల ఆహార న్నవేదనము) మరయ హారతి సేవలను జరుపవచుచను. ఈ సేవలతో 

పాటుగా స్వామి వారన్న మంత్ర జపము మరయ హ్ర్కకృష్ు కీరతనలతో స్తతించుతూ సేవింపవలెను. 

 

I. జన్మమష్టమి అభిషేకము (శుద్ధదోక స్వినోతసవము): 

నంద మహారాజు, యశ్లదామాత కృష్ణున్న మొదటి జనమదిన వేడుకలను వైభవముగా జరపన విధ్యనము 

శ్రీమదాాగవతములో వివరంచబడినది. గోకులములోన్న స్త్రీ, పురుష్ణలందరూ ఈ ఉతసవములో 

విశేష్ముగా పాల్గీనుటకు ఆహాాన్నంపబడిర. చకేటి మేళ తళ వాయిదాాల నడుమ జనులు ఈ 

వేడుకనుగాంచి మహ్దానందమునందిర. ఆహాాన్నతులైన దిాజులు వేదమంత్ర పఠన్మలతో శ్రీకృష్ణున్న 
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కొన్నయాడిర. ఈ వేదపఠన్మలు, మంగళ వాదా శబ ్ తరంగాల నడుమ యశ్లదా మాత కృష్ణున్నక్త 

స్వినమాచరంచినది.   

ఈ జన్మమష్టమి పరాదిన్మన మీరున్ని మీ ఇంట ఈ అభిషేక వేడుకను జరపంచదలచితే, మీ 

బంధుమిత్రులను, ఇరుగు పొరుగు వారన్న ఈ వేడుకలో పాల్గీనవలసినదిగా ఆహాాన్నంచగలరు. అదే 

విధముగా హ్ర్కకృష్ు కీరతన, మహామంత్ర జపములకున్న ఏరాపటు చేయవలసినది. 

 

అభిషేక ఏరాపటుల : 

అభిషేకము చేయబోవు స్ాలమును మొదటగా గోమూత్రము, గోవు పేడతో శుదోపరచవలసినది. 

గోమూత్రము, పేడ లభాము క్త్న్నయెడల మంచినీటితో స్ాలమును శుభ్రపరుచవచుచను. 

కలశములనన్నింటినీ కడిగి ఈ స్ాలములో అమరుచకొనవలయను. ఈ కలశములను 

అభిషేకమునందు ఉపయోగించు వివిధ పదారాములతో ఈ క్రంద తెలిపన విధముగా న్నంప ఏరాపటు 

చేస్కొనవలయను: 

 2 కలశముల నీరు, 1 కలశము పాలు 

 1 కలశము పెరుగు, 1 కలశము తేనె 

 1 కలశము బెలలము లేక చక్కేర కలిపన నీరు 

 1 కలశము గోరు వెచచన్న నీరు 

 1 కలశము పస్పు కలిపన నీరు 

 ఒక చిని గినెిడు నెయిా 

ప్రతి కలశమునందు ఒక తులసి ఆకును వేసి సిదోము చేయవలెను. విగ్రహాల వస్ీములు మారచ 

అభిషేకమునకు తగు వస్ీధ్యరణ జరుపవలెను. (కృష్ణున్నక్త పస్పు రంగు, బలరామున్నక్త నీలము, 

రాధ్యరాణక్త ఎరుపు రంగు వస్ీములను ధరంపజేయవలెను.) పదప వీరన్న అభిషేకపు 

పళ్ళెమునందుంచవలెను. శ్రీల ప్రభుపాదుల చిత్రపటము / విగ్రహ్మును పళ్ళెము ప్రకేన వుంచవలెను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: అభిషేకమునకు ముందు.  
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II. గురు పూజ 

శ్రీ గురుదేవున్న పూజతో అభిషేక క్త్రాక్రమమును ప్రారంభించవలయను. మొటటమొదట 

అగరబతుతలతో ధూపమును (3 లేక 5 బతీతలు), తరాాత హారతిన్న, తరాాత స్గంధ పుష్పములను 

స్మరపంచవలెను. శ్రీ గురుదేవున్న పూజంచు స్మయంలో ఈ క్రంది మంత్రములతో కీరతంచవలెను. 

ఓం అజాాన తిమిరాంధస్ా జాాన్మంజన శల్కయా 

చక్షురునీమలితం యేన తస్మమ శ్రీ గురవే నమః 

 

నమః  ఓం విష్ణు పదయ కృష్ు ప్రేషాటయ  భూతలే 

శ్రీమతే  భక్తతవేదాంతస్వామిన్నతి న్మమినే 

నమసేత స్వరస్ాతే  దేవే గౌరవాణీ ప్రచారణే 

న్నరా శేష్ శూనావాది పాశాచతా దేశ తరణే 

 

హ్ర్క కృష్ు హ్ర్క కృష్ు కృష్ు కృష్ు హ్ర్క హ్ర్క 

హ్ర్క రామ హ్ర్క రామ రామ రామ హ్ర్క హ్ర్క 

 

 శ్రీ గురు పూజానంతరం శ్రీల ప్రభుపాదుల వార చిత్రపటమును గాన్న, విగ్రహ్మును గాన్న ఆస్నము పైన 

చకేన్న వస్ీమును పరచి అనువైన స్లాములో ఉంచవలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులో ఎప్పుడైన్మ చేయవచుచ. (అభిషేకమునకు ముందు) 

 

III. అభిషేకము 

 క్రంద తెలిపన వరుస్క్రమంలో వస్తవులను అరపంచవలయను: 

 శుద్ధోదక స్వినము -  ఒక పాత్ర నీరు 

 పంచామృత స్వినము -  ఒక పాత్ర పాలు, ఒక పాత్ర పెరుగు, ఒక పాత్ర తేనె మరయ ఒక పాత్ర 

బెలలం కలిపన నీరు 

 ఫలోదక స్వినము -  పంచామృత స్వినము వలె భగవానున్నక్త అభిషేకము కొరకు తయారు 

చేసిన వివిధ రక్త్ల పండల రస్వలు 

 ఉష్యుదక స్వినము -  ఒక పాత్ర గోరువెచచన్న  నీరు 
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 చూరు స్వినము -  ఒక పాత్ర పస్పు కలిపన నీరు ( శ్రీ విగ్రహ్మునకు పస్పు పొడిన్న కూడ 

రాయవలెను) 

 కరూపర హారతి -  భగవానున్నక్త ఇవావలయను 

 శుద్ధ్దక స్వినము -  ఒక పాత్రలో నీరు 

 పుష్ప వృష్టట - వివిధ రకములైన స్ందర స్గంధ పుష్పములు శ్రీ విగ్రహ్ముపై చలులట  

( ఇష్ట ప్రక్త్రము) 

చామరము మరయ నెమలి ఈకల వింజామరతో విస్రాలి ( ఇష్ట ప్రక్త్రము) 

న్నమమక్త్యతో శ్రీవిగ్రహ్ములను చకేగా రుది,్ పవిత్ర జలముతో కడిగి శుభ్రం చేయవలెను.  

తరువాత శ్రీవిగ్రహ్ములను పరశుభ్రమైన వస్ీములతో చకేగా తుడిచి, మరల వారన్న 

పూజామందిరములోన్న పీఠముపై ఉంచవలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులో ఎప్పుడైన్మ చేయవచుచ. (అయితే అరరోాత్ర హారతి ఇచేచ ముందు 

చేసేత మంచిది) 

 

IV. శృంగారము ( శ్రీ విగ్రహ్ములను  అలంకరంచుట) 

 శ్రీ రాధ్య గోవింద విగ్రహ్ములకు గాన్న లేక చిత్రపటమునకు గాన్న  స్ందర స్గంధత పుష్పములతోను,  

పూలమాలలతోను,  తులస్త్రమాలలతోను,  అందమైన ఆభరణములతోను, వస్ీములతోను చకేగా 

అలంకరంచవలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము:  అభిషేకము తరాాత 

 

V. భోగము /  నైవేదామును స్మరపంచుట: 

 వివిధ రకములైన నైవేదాములను శ్రీ విగ్రహ్ము లేక చిత్రపటం ముందు ఉంచవలయను. ప్రతి 

పదారాంపై  తులస్త్ర దళమును పెటటవలయను. 

ఎడమచేతితో గంటను మ్రోగించుచు, క్రంద తెలిపన మంత్రములను ఒకొేకేటి మూడుస్వరుల 

పఠంచవలయను. 

నమః  ఓం విష్ణు పాదయ కృష్ు ప్రేషాటయ  భూతలే 

శ్రీమతే  భక్తతవేదాంతస్వామిన్నతి న్మమినే 
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నమసేత స్వరస్ాతే  దేవే గౌరవాణీ ప్రచారణే 

న్నరా శేష్ శూనావాది పాశాచతా దేశ తరణే 

 

నమో మహా వదన్మాయ  కృష్ు ప్రేమ ప్రదాయతే 

 కృషాుయ కృష్ు చైతనా న్మమేి  గౌరతిాషే నమః 

 

 నమో బ్రహ్మణా దేవాయ గో బ్రాహ్మణ  హితయ చ 

 జగదితోయ కృషాుయ గోవిందాయ నమో నమః 

భగవానున్న ముందు 10-15  న్నమిష్ముల వరకు భోగమును అల్గ్వ ఉంచవలయను. పూజా మందిరం 

నుండి బయటకు రావలెను. పదిహేను న్నమిష్ముల తరాాత చేతులతో చపపటుల కొటిట మందిరములోన్నక్త 

వెళెవలెను. గంటను వాయించి, నైవేదాము పెటిటన పాత్రలను తీయవలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము:  రోజులో ఏ స్మయంలోనైన్మ చేయవచుచను. (అభిషేకం తరువాత 

చేయట మంచిది) 

 

భగవానున్నక్త నైవేదామును ఎల్ స్మరపంచవలెనో ఈ వీడియోలో చూడవచుచను - 

https://youtu.be/3iEpZpaWDy4  

 
వివిధ రకముల నైవేదాములను, మధుర పదారమాులను తయారు చేయటకు ఈ వీడియోను 

చూడవచుచను - https://youtu.be/46fW4XRDy6Q 

 

VI. అరచన: 

భగవానున్న పూజంచే స్మయములో మన శరీరమును పూరతగా భగవానున్న సేవలో  

విన్నయోగించవలయను. అదే విధముగా మన మనస్సను భగవానున్న దివామైన లీలలను స్మరంచుట,  

శ్రవణము చేయట, శ్రీహ్ర న్మమములను కీరతంచుట మొదలగు వాటి యందు పూరతగా లగిము 

చేయవలెను. 

తులస్త్ర దళం మాత్రేణ జలస్ా చులుకేన వా 

విక్రీణీతే స్ామాతమనమ్ భకేతభోా భకతవతసలః 

https://youtu.be/3iEpZpaWDy4
https://youtu.be/3iEpZpaWDy4
https://youtu.be/46fW4XRDy6Q
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“ఎవరు శ్రీ కృష్ు భగవానునకు ప్రేమ, భక్తత, శ్రదోలతో కేవలము ఒకే తులస్త్ర పత్రముగాన్న, కొది్ జలమును 

(అరచేతిలో పటుట జలము) గాన్న స్మరపంచెదరో, అటిట శుదో భకుతనకు భకతవతసలుడైన భగవానుడు తనకు 

తనే అముమడుపోవును.” 

 

క్త్వలసిన వస్తవులు: 108  తులస్త్ర పత్రములు మరయ పుష్పములు 

 

శ్రీకృష్ు  అష్యటతతర శతన్మమావళి నుండి భగవానున్న న్మమములను కీరతంచుచు,  పుష్పములతో స్హా 

తులస్త్ర దళములను భగవానున్న దివా పాదపదమములకు అరపంచ వలయను. (అనుబంధము – 3) 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: రోజులో ఏ స్మయంలోనైన్మ చేయవచుచను. 

శ్రీకృష్ు  అష్యటతతర శతన్మమావళి కొరకు ఈ వీడియోను చూడవలెను: https://youtu.be/K3oE-

h8Lgxk  

 
VII. హారతి: 

క్త్వలసిన వస్తవులు: గంట, పంచహారతి ప్రద్గపము, అగరుబతీతలు, నేతి వతుతలు, అగీిపెట్టట, 

అర్ామున్నవాడాన్నక్త శంఖ్ము, శంఖ్ము యొకే స్వటండు, వస్ీము, పుష్పములు ఉంచుటకు చిని  

పళ్ళలము, స్వాస్న పుష్పములు,  ఆచమనము చేయ గినెి, చామరము, నెమలి ఈకల వింజామర, పైన 

తెలిపన వస్తవులను ఉంచుటకు ఒక పెద్ పళ్ళలము. 

 

 క్రంద తెలిపన వరుస్క్రమములో  హారతిన్న ఇవావలయను: 

 ధూపము ( అగరబతీతలు) -  7 స్వరుల 

 ద్గపము ( నేతి ద్గపము) - 7 స్వరుల 

 అర్ాము ( శంఖ్ములోన్న  నీటితో) - 7 స్వరుల 

 వస్ీము - 7 స్వరుల 

 పుష్పములు - 7  స్వరుల శ్రీ విగ్రహ్ము చుటూట త్రపత ఆ పుష్పములను భగవానున్న పాద పదమముల 

చెంత ఉంచవలయను. 

 చామరము (చమరీ మృగము తోక వెంట్రుకలు నుండి తయారుచేసిన వింజామర) 

 నెమలి ఈకల వింజామర - వింజామర విస్రుటకు న్నరీుత స్ంఖ్ా లేదు. హారతి 

పూరతయగువరకు విస్రాలి. 

https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk
https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk
https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk
https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk
https://youtu.be/K3oE-h8Lgxk
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 ప్రణామము చేయట -  భగవానునకు ప్రణామము చేసి సేవ చేయ స్మయంలో తెలియక 

చేసిన అపరాధములను క్షమించవలయనన్న భగవానున్న ప్రారాంచవలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: ఉదయం మరయ అరోరాత్ర 

జన్మాష్టమి వ్రతమును  ముగంచు విధానము 

జాగరణ: 

అరోరాత్ర 12  గంటల వరకు భకుతలు మేల్గేన వలయనన్న సూచించడమైనది. 

జాగరణ చేయచూ అరరోాత్ర 12 గంటల వరకు క్రంద తెలిపన సేవలలో ఒకటి గాన్న, అంతకంటే 

ఎకుేవగానీ సేవలలో భక్తత శ్రదోలతో పాల్గీన వలయనన్న ఖ్చిచతముగా సూచించడమైనది. 

 

1.  విష్ణు స్హ్స్రన్మమ పారాయణము 

2.  శ్రీ కృష్ు అష్యటతతర శతన్మమావళి పారాయణము 

3.  శ్రీమదాాగవత  పఠన, పాఠనములు 

4.  శ్రీమదాగవద్గతీ పఠనము,  పాఠనము 

5.  శ్రీమదాాగవత ప్రవచనములను భక్తతశ్రదోలతో వినుట 

6.  శ్రీ కృష్ు భక్తత గీతములను ప్రేమ పారవశాముతో  కీరతంచుట,  భజన చేయట. 

7.  "దేవాది దేవుడు కృష్ు భగవానుడు"  అను పరమ పవిత్ర గ్రంథమును చదువుట 

 

 భగవానుడు అవతరంచిన అరోరాత్ర స్మయంలో శ్రీకృష్ణున్న ఆహాాన్నంచుచు మహాహారతిన్న 

ఇవావలయను. 

 

ఆచరంచ వలసిన స్మయము: స్వయంక్త్ల స్ంధా వేళ నుండి అరరోాత్ర వరకు 
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అనుబంధము - 1: అభిషేకమునకు క్త్వలసిన వస్తవుల జాబితను స్రచూచుట 

 

రండు పాత్రల నీరు ( అభిషేక స్మయంలో వాయించు గంట) 

ఒక పాత్ర పాలు, ఒక న్నమమక్త్య ( వితతనములు తీసివేయాలి) 

ఒక పాత్ర పెరుగు, శ్రీ విగ్రహ్ములకు అభిషేక వస్ీములు 

ఒక పాత్ర తేనె, అభిషేక పళ్ళలము, బెలలము/ చక్కేర కలిపన నీరుని పాత్ర, అగరబతీతలు, ఒక పాత్ర గోరువెచచన్న 

నీరు, వివిధ రక్త్ల పుషాపలు, ఒక పాత్ర పస్పు కలిపన నీరు, చామరము, నెమలి ఈకల వింజామరలు, 

చిని పాత్రలో నెయిా 

గురు పూజ కొరకు ఒక వతిత వుని హారతి ద్గపము 

న్నవేదన పదారాములపై వేయటకు తులస్త్ర పత్రములు 

భగవానున్న కొరకు ఒకటికంటే ఎకుేవ వతుతలు ఉని హారతి ద్గపము, కరూపరము. 

 

అనుబంధము - 2: తిలకముతో మన శరీరమును ఎల్ అలంకరంచుకోవాలి? 

 

తిలక ధ్యరణ చేయ స్మయములో 12 విష్ణు న్మమాలను జపంచుట దాారా మన శరీరమునకు రక్షణ 

కలుగజేయదుము 

దాాదశ తిలక మంత్రము 

ఏయి దాాదశన్మమ ఆచమనే 

ఏయి న్మమే స్పరి తత్ తత్ స్వాన 

మన శరీరముపై 12 స్వానములలో 12 తిలకము గురుతలను పెటుటనప్పుడు, ఆయా స్వానమునకు 

స్ంబంధంచిన 12 విష్ణు న్మమములను పలకవలయను. 

ప్రతిరోజు పూజానంతరము ఎప్పుడైన్మ మనము శరీర భాగాలను నీటితో తడిపతే శరీర భాగాలన్నింటిన్న 

తకుతూ ఈ న్మమములను ఉచచరంచాలి. 

శరీరముపై తిలక చిహ్ిములను (గురుతలను) ధరంచునప్పుడు మనము విష్ణుభగవానునకు 

స్ంబంధంచిన 12 న్మమాలను పఠంచవలయను. 

లల్టే కేశవం ధ్యాయేన్ న్మరాయణం అథోదర్క 

వక్షస్లాే మాధవంతు గోవిందం కంఠ కూపకే 

విష్ణుంచ దక్షిణే కుక్షౌ బాహౌచ మధుసూదనం 

త్రవిక్రమం కంధర్కతు వామనం వామ పారశవకే 
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శ్రీధరం వామ బాహౌతు హ్ృషీకేశంతు కంధర్క 

పృషేటచ పదమన్మభం చ కటాామ్ దామోదరం నాసేత్ 

లల్టముపై తిలకధ్యరణ చేయనప్పుడు కేశవున్న మనస్లో స్మరంచవలెను. న్మభిపైన (పొటట క్తంద) 

తిలకధ్యరణ చేయనప్పుడు న్మరాయణున్న, వక్షస్ాలంపై తిలకధ్యరణ చేయనప్పుడు మాధవున్న, కంఠము 

పై తిలకము పెటుటకొనునప్పుడు గోవిందున్న, పొటటకు కుడివైపున ధరంచునప్పుడు విష్ణువును, కుడి చేతి 

పై (మోచేతిపై) తిలకము పెటుటనప్పుడు మధుసూదనున్న, కుడి భుజం పైన తిలకము పెటుటనప్పుడు 

వామనున్న, ఎడమ మోచేతి పైన తిలకము ధరంచునప్పుడు శ్రీధరున్న, ఎడమ భుజముపై తిలకమును 

ధరంచునప్పుడు హ్ృషీకేశుడిన్న, పృష్ట భాగములో పైన తిలకము పెటుటనప్పుడు పదమన్మభున్న, పృష్ట 

భాగము క్రంద ( వెనెిముక క్తంద) తిలకము పెటుటనప్పుడు దామోదరున్న స్మరంచవలెను. 

 

1. ఓం కేశవాయ నమః (నుదుట) 

2. ఓం న్మరాయణాయ నమః (ఉదరము) 

3. ఓం మాధవాయ నమః (ఛాతి) 

4. ఓం గోవిందాయ నమః (కంఠము) 

5. ఓం విష్ువే నమః (కుడి నడుము భాగము) 

6. ఓం మధుసూధన్మయ నమః (కుడి మోచేయి) 

7. ఓం త్రవిక్రమాయ నమః (కుడి భుజము) 

8. ఓం వామన్మయ నమః (ఎడమ నడుము భాగము) 

9. ఓం శ్రీధరాయ నమః (ఎడమ మోచేయి) 

10. ఓం హ్ృషీకేశాయ నమః (ఎడమ భుజము) 

11. ఓం పదమన్మభాయ నమః (పై పృష్ట భాగము) 

12. ఓం దామోదరాయ నమః (క్రంది పృష్ట భాగము) 

 

అనుబంధము - 3: శ్రీకృష్ు అష్యటతతర శతన్మమావళి 

1. ఓం కృషాుయ నమః 

2. ఓం కమల్న్మథాయ నమః 

3. ఓం వాస్దేవాయ నమః 

4. ఓం స్న్మతన్మయ నమః 

5. ఓం వస్దేవాతమజాయ నమః 
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6. ఓం పుణాాయ నమః 

7. ఓం లీల్మానుష్ విగ్రహాయ నమః 

8. ఓం శ్రీవతస కౌస్తభధరాయ నమః 

9. ఓం యశ్లదావతసల్య నమః 

10. ఓం హ్రయే నమః 

11. ఓం చతురుాజాతత చక్రాసిగదా నమః 

12. ఓం శంఖందుాదాయధ్యయ నమః 

13. ఓం శ్రీశాయ నమః 

14. ఓం నందగోప ప్రియాతమజాయ నమః 

15. ఓం యమున్మ వేగస్ంహారణే నమః 

16. ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః 

17. ఓం పూతన్మ జీవితహ్రాయ నమః 

18. ఓం శకటాస్ర భంజన్మయ నమః 

19.  ఓం నందవ్రజ జన్మనందినే నమః 

20. ఓం స్చిచదానంద విగ్రహాయ నమః 

21.  ఓం నవనీత విలిపాతంగాయ నమః 

22.  ఓం నవనీత నటాయ నమః 

23.  ఓం అనఘాయ నమః 

24.  ఓం నవనీత నవాహారాయ నమః 

25.  ఓం ముచికుంద ప్రస్వదక్త్య నమః 

26.  ఓం ష్యడశస్త్రీ స్హ్స్రేశాయ నమః 

27.  ఓం త్రభంగినే నమః 

28.  ఓం మధురాకృతయే నమః 

29.  ఓం శుకవాగ మృతబ్ోందవే నమః 

30.  ఓం గోవిందాయ నమః 

31. ఓం యోగిన్మం పతయే నమః 

32.  ఓం వతసవాటచరాయ నమః 

33.  ఓం అనంతయ నమః 

34.  ఓం ధేనుక్త్స్రభంజన్మయ నమః 
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35.  ఓం తృణీకృత తృణావరాతయ నమః 

36.  ఓం యమళారుున భంజన్మయ నమః 

37.  ఓం ఉతతలతల భేత్రే నమః 

38. ఓం గోపగోపీశారాయ నమః 

39.  ఓం యోగినే నమః 

40.  ఓం కోటిసూరా స్మప్రభాయ నమః 

41. ఓం ఇల్పతయే నమః 

42.  ఓం పరంజ్యాతిషే నమః 

43.  ఓం యాదవేంద్రాయ నమః 

44.  ఓం యదూదాహాయ నమః 

45.  ఓం వనమాలినే నమః 

46.  ఓం పీతవాస్సే నమః 

47.  ఓం పారజాతపహారక్త్య నమః 

48.  ఓం గోవరోన్మచలోదోర్కీ నమః 

49.  ఓం గోపాల్య నమః 

50.  ఓం స్రాపాలక్త్య నమః 

51. ఓం అజాయ నమః 

52.  ఓం న్నరంజన్మయ నమః 

53.  ఓం క్త్మజనక్త్య నమః 

54.  ఓం కంజలోచన్మయ నమః 

55.  ఓం మధుఘ్ని నమః 

56.  ఓం మధురాన్మథాయ నమః 

57.  ఓం దాారక్త్న్మయక్త్య నమః 

58.  ఓం బలినే నమః 

59.  ఓం బృందావన్మంత స్ంచారణే నమః 

60. ఓం తులస్త్రదామ భూష్ణాయ నమః 

61. ఓం శామంతక మణేరహర్కీ నమః 

62.  ఓం నరన్మరాయణాతమక్త్య నమః 

63.  ఓం కుబాుకృషాుంబరధరాయ నమః 
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64.  ఓం మాయినే నమః 

65.  ఓం పరమపురుషాయ నమః 

66.  ఓం ముష్టటక్త్స్ర చాణూర మలలయదో విశారదాయ నమః 

67.  ఓం స్ంస్వరవైరణే నమః 

68.  ఓం కంస్వరయే నమః 

69.  ఓం మురారయే నమః 

70.  ఓం నరాక్త్ంతక్త్య నమః 

71. ఓం అన్మది బ్రహ్మచారణే నమః 

72.  ఓం కృషాువాస్న కరశన్మయ నమః 

73.  ఓం శిశుపాలశిరచేచత్రే నమః 

74.  ఓం దురోాధనకుల్ంతక్త్య నమః 

75.  ఓం విదురాక్రూర వరదాయ నమః 

76.  ఓం విశారూపప్రదరశక్త్య నమః 

77.  ఓం స్తావాచే నమః 

78.  ఓం స్తా స్ంకల్పయ నమః 

79.  ఓం స్తాభామారతయ నమః 

80.  ఓం జయినే నమః 

81.  ఓం స్భద్రా పూరాజాయ నమః 

82.  ఓం విష్ువే నమః 

83.  ఓం భీష్మముక్తత ప్రదాయక్త్య నమః 

84.  ఓం జగదీురవే నమః 

85.  ఓం జగన్మిథాయ నమః 

86.  ఓం వేణున్మద విశారదాయ నమః 

87.  ఓం వృష్భాస్ర విధాంసినే నమః 

88.  ఓం బాణాస్ర కరాంతక్త్య నమః 

89.  ఓం యధష్టఠర ప్రతిషాఠత్రే నమః 

90.  ఓం బరహబరాహవతంస్క్త్య నమః 

91.  ఓం పారాస్వరథయే నమః 

92.  ఓం అవాక్త్తయ నమః 
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93.  ఓం గీతమృత మహోదధయే నమః 

94.  ఓం క్త్ళీయ ఫణమాణకా రంజత 

95.  ఓం దామోదరాయ నమః 

96.  ఓం యజానభోక్ర్తత నమః 

97.  ఓం దానవేంద్ర విన్మశక్త్య నమః 

98.  ఓం న్మరాయణాయ నమః 

99.  ఓం పరబ్రహ్మణే నమః 

100. ఓం పనిగాశన వాహ్న్మయ నమః 

101.   ఓం జలక్రీడాస్మాస్కత 

102. ఓం పుణాశ్లలక్త్య నమః 

103. ఓం తీరాపాదాయ నమః 

104. ఓం వేదవేదాాయ నమః 

105. ఓం దయాన్నధయే నమః 

106. ఓం స్రాతీరాాతమక్త్య నమః 

107. ఓం స్రాగ్రహ్రూపణే నమః 

108. ఓం పరాతపరాయ నమః 


