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పురుషసూక్త విధానేన పూజావిధి 
 

ప్రాతః కాల దీప ప్రజ్వలన -  
ఆదౌ దీపారాధనమ్ క్ృత్వవ| 
శుభమ్ క్రోతి క్ల్యాణమ్ ఆరోగ్ామ్ ధన సంపదః 
శత్రు బుద్ధి వినాశాయ దీపర్ జ్యాతిర్ నమోస్తతతే 
 
సాయంసనాిా  దీప ప్రజ్వలన 
ఆదౌ దీపారాధనమ్ క్ృత్వవ| 
దీపం జ్యాతి పరబ్రహ్మ దీపం సరవతమోపహ్మ్ | 
దీపేన సాధాతే సరవం సంధాా దీపం నమోస్తతతే|| 
 
గ్ణానాంత్వవ గ్ణపతిగ్మ్ ...... శ్రీ మహాగ్ణాధిపతయే నమః  
ప్రణోదేవీ సరసవతి ...... శ్రీ మహాసరసవతేానమః  
గురుబ్రహ్మ గురుర్వవష్ణుర్..... శ్రీ గురుభ్యానమః  
 
అపవిత్రః పవిత్రోవా సరావవసాథంగ్తోపినా యఃసమరేత్ పుండరీకాక్షమ్ 
సబాహాాభాంతరశుుచః  
ఆచమా: 
ఓం కేశవాయ సావహాః, ఓం నారాయణాయ సావహాః, ఓం మాధవాయ సావహాః 
గోవిందాయ నమః, విషువే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, 
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వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హ్ృషీకేశాయ నమః, పదమనాభాయ నమః, 
దామోదరాయ నమః, సంక్రషణాయ నమః, వాస్తదేవాయ నమః, ప్రద్యామాాయ నమః, 
అనిరుదాాయ నమః, పురుషోతతమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసంహాయ 
నమః, అచ్యాత్వయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హ్రయే నమః, శ్రీ క్ృష్ణుయ నమః, 
శ్రీక్ృషు పరబ్రహ్మణే నమః  
 
భూతోచ్చటాన : 
ఉతితషటంతు భూతపిశాచ్చ: ఏతే భూమి భారకా: ఏత్వష్ణమవిరోధేనబ్రహ్మక్రమ సమారభే 
మంత్రానిా చద్యవుతూ అక్షతలు తలపై నంచ వెనక్ వేస్తకొవాలి.  
 
ప్రాణాయామం:  
ఓం భూః, ఓం భువః, ఓగ్ స్తవః, ఓం మహాః, ఓం జ్నః, ఓం తపః, ఓగ్ సతాం, ఓం 
తతసవితురవరేణాం భరోోదేవసా ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్|, |ఓమా 
పోజ్యాతీరసోమృతం బ్రహ్మభూరుువస్తసవరోమ్  
 
మమ ఉపాతత సమసథ ద్యర్వతక్షయ దావరా శ్రీ పరమేశవర ప్రీతారథమ్  శుభే  శోభనే 
ముహూరేత శ్రీ మహా విషోురాఞ్జేయ, ప్రవరతమానసా, అదా బ్రహ్మణః, ద్ధవతీయ పరారేి, 
స్వవతవరాహ్క్ల్పే, వైవసవతమనవనతరే, క్లియుగే, ప్రధమపాదే, జ్ంబూదీవపే, భరతవరేష, 
భరతఖండే , మేరోర్ దక్షిణ ద్ధగ్భుగే శ్రీ శైలసా ఈశానా ద్ధస్వ, క్ృష్ణు గోదావరీ పుణా నదీ 
ప్రాక్ తీరే, గ్ంగ్భ కావేర్యా మధా ప్రదేశే, (మమ సవగ్ృహే) శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏక్మ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ సనిాధానే, అసమన్ వరతమాన వాావహ్ర్వక్ చ్చన్దార మానేన ప్రభవాద్ధ షష్టట 
సంవతసర మధాాణాం .... ...సంవతసరే , ఉతతరాయణే/దక్షినాయనే _____ రుతౌ , 
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_____ మాస్వ, శుక్ల / క్ృషు పక్షే, ____  శుభ తిధౌ , వాసరః వాసరస్తత ____వాసరే  
____ శుభ నక్షత్రే, .....శుభ యోగే, ....శుభ క్రణే, ఏవంగుణవిషేషణ విశిశాటయామ్ శుభ 
తిధౌ..... అసా దేవ దేవశా, నిరుోణ, నిరంజ్న, నిర్వవక్లే, నిరామయ, నిరాఖాత  
పఞ్చాఋషేయ ప్రవరానివత, పరమశివ గోత్రోదువశా, శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏక్మ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ అనగ్రహ్త్వ ప్రీతారిం.......శ్రీమాన్ శ్రీమతః____ గోత్రోదువసా,  
___నామధేయసా ధరమపతీా సమేతసా  సకుటంబసా సపర్వవారసమేతసా,   సరవ 
భకాతనామ్ సః కుటంబాణామ్ ........  క్షేమ, స్థథరా, విజ్య, అభయ, ఆయురారోగ్ా 
ఐశవరాాభివృదారిమ్ , దరామరి కామమోక్ష చతుర్వవధ ఫల పురుష్ణరి సదారథమ్, శ్రీ 
కామక్షీ సమేత ఏక్మ్రేశవర సావమి దేవత్వ ముద్ధాసా, శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏక్మ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ ప్రీతారమి్......................... 
 
క్ల్యశారాధన 

క్లశసా ముఖే విష్ణుః క్ంఠే రుద్రః సమాశ్రితః     
మూల్ప తత్రసితో బ్రహ్మ మధేా మాతృగ్ణాః సిత్వః| 
కుక్షౌతు సాగ్రాససరేవ  సపతదీవపా వస్తంధరా| 
ఋగేవదోథయజురేవద సాసమవేదో హ్ాథరవణః|| 
అంగైశ ాసహిత్వససరేవ క్లశాంబు సమాశ్రిత్వః| 
 

గ్ంగేచ యమునే క్ృషేు గోదావర్వ సరసవతి| 
నరమదే సని కావేర్వ జ్ల్పసమన్ సనిాధిం కురు|| 
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ఓం సహ్స్ర’శీరాష పురు’షః | సహ్స్రాక్షః సహ్స్ర’పాత్ | స భూమిం’ విశవతో’ వృత్వవ | 
అతా’తిషిదాశాంగుళమ్ ||     ఆవాహ్నం సమరేయామి  
 
ఓం పురు’ష ఏవేదగ్ మ్ సరవమ్” | యద్భుతం యచా భవామ్” | ఉత్వమృ’తతవ 
స్వాశా’నః | యదనేా’నాతిరోహ్’తి ||  ఆసనం సమరేయామి  
 
ఓం ఏత్వవా’నసా మహిమా | అతో జాాయాగ్’శా పూరు’షః | పాదో”உసా విశావ’ 
భూత్వని’ | త్రిపాద’సాామృతం’ ద్ధవి ||  పాదయోః  పాదాం సమరేయామి  
 
ఓం త్రిపాద్భరివ ఉదైతుేరు’షః | పాదో”உస్వాహాஉஉభ’వాతుేనః’ | తతో విషవణ్-
వా’క్రామత్ | సాశనానశనే అభి || హ్సతయోః అర్ాం సమరేయామి  
 
ఓం తసామ”ద్ధవరాడ’జాయత | విరాజ్య అధి పూరు’షః | స జాతో అతా’ర్వచాత | పశాాద్-
భూమిమథో’ పురః ||  ముఖే ఆచమనీయం సమరేయామి  
 
ఓం యతుేరు’షేణ హ్విష్ణ” | దేవా యఙ్ఞమత’నవత | వసంతో అ’సాాసీదాజ్ామ్” | 
గ్రీషమ ఇధమశురధివిః ||  సాానం సమరేయామి  
 
 ఓం ఆపోహిష్ణి  మయోభువః సాథన ఊరే ేదధాతనా మహేరణాయ  ఛక్షస్వ యోవ:శివ 
తమోరసః తసాభాజ్యతేహ్నః  ఉశతీర్వవ మాతరః తసామ అరంగ్మామవో యస్సస 
క్షయా జినవధా ఆపో జ్నయదాచనః  ||  శుదోిదక్సాానం సమరేయామి  
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ఓం సపాతసాా’సన్-పర్వధయః’ | త్రిః సపత సమిధః’ క్ృత్వః | దేవా యదాఙ్ఞం త’నావనాః | 
అబ’ధాన్-పురు’షం పశుమ్ ||  వస్త్రయుగ్మమ్ సమరేయామి  
 
ఓం తం యఙ్ఞం బర్విష్ట ప్రౌక్షన్’ | పురు’షం జాతమ’గ్రతః తేన’ దేవా అయ’జ్ంత | 
సాధాా ఋష’యశ ాయే ||   యజ్యఞపవీతం సమరేయామి  
 
ఓంతసామ”దాఙ్ఞఞత్-స’రవహుతః’ | సంభృ’తం పృషదాజ్ామ్ | పశూగ్-సాతగ్ శా’క్రే 
వాయవాాన్’ | ఆరణాాన్-గ్రామాాశా యే ||   శ్రీగ్ంధం సమరేయామి  
 
ఓం తసామ”దాఙ్ఞఞతస’రవహుతః’ | ఋచః సామా’ని జ్ఙ్ఞఞరే | ఛందాగ్ మ్’స జ్ఙ్ఞఞరే 
తసామ”త్ | యజుసతసామ’దజాయత || ఆభరణం సమరేయామి  
 
ఓంతసామదశావ’ అజాయంత | యే కే చో’భయాద’తః | గ్భవో’ హ్ జ్ఙ్ఞఞరే తసామ”త్ | 
తసామ”జాేత్వ అ’జావయః’ || పుషేం సమరేయామి 
 
ఓంయతుేరు’షం వా’దధుః | క్తిథా వా’క్లేయన్ | ముఖం కిమ’సా కౌ బాహూ | 
కావూరూ పాదా’వుచ్యాతే || ధూపమాగ్రాపయామి  
 
ఓం బ్రాహ్మణో”உసా ముఖ’మాసీత్ | బాహూ రా’జ్నాః’ క్ృతః |ఊరూ తద’సా 
యద్థవశాః’ | పదాుాగ్ మ్ శూద్రో అ’జాయతః ||   దీపం దరుయామి  
 
ధూపదీపానంతరం  శుద ిఆచమనీయం సమరేయామి  
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నైవేదాం .....  ఓం భూరుువస్తసవః ...... అమృతమస్తత    అమృతోపసతరణమితి.......  
ఓం చంద్రమా మన’సో జాతః | చక్షః సూరోా’ అజాయత | ముఖాద్ధంద్ర’శాాగ్నాశా’ | 
ప్రాణాదావయుర’జాయత || నైవేదాం సమరేయామి 
 
ఓం ప్రాణాయసావహా   .....మధేా మధేా..... హ్సోత ,,,పాదో...శుది ఆచమనీయం  
సమరేయామి .....  
ఓం నాభాా’ ఆసీదంతర్వ’క్షమ్ | శీరోషో దౌాః సమ’వరతత | పదాుాం భూమిర్వాశః శ్రోత్రా”త్ 
| తథా’ లోకాగుమ్ అక్’లేయన్ || త్వంబూలం సమరేయామి.  
 
ఓం వేదాహ్మే’తం పురు’షం మహాంతమ్” | ఆద్ధతావ’రుం తమ’సస్తత పారే | సరావ’ణి 
రూపాణి’ విచతా ధీరః’ | నామా’ని క్ృత్వవஉభివదన్, యదాஉஉస్వత” ||   నీరాజ్నం 
సమరేయామి 
ధాత్వ పురసాతదాము’దాజ్హార’ | శక్రః ప్రవిదావన్-ప్రద్ధశశాత’స్రః | తమేవం విదావనమృత’ 
ఇహ్ భ’వతి | నానాః పంథా అయ’నాయ విదాతే || రాజాధిరాజాయ.........   
ఈశానసరవవిదాానాం  .........   || స్తవరుద్ధవా   మంత్రపుషేం  సమరేయామి 
 
పాపోహ్ం పాపక్రమణాం ......... ||  ఆతమప్రద్ధక్షిణ నమసాారాన్  సమరేయామి 
అపరాధ క్షమాపణ సోతత్రం 

అపరాధ సహ్స్రాణి, క్రియంతేఅహ్ర్వాశం మయా | 

దాసోయమితి మాం మత్వవ, క్షమసవ పరమేశవర ||…. 
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ఊరసా శిరసా దృష్ణటా మనసా వచసా తథా| 

పధాుామ్ క్రాభాామ్ క్రాుభాామ్ ప్రణమోష్ణటంగ్ ప్రముచాతే 

ఛత్రం సమరేయామి... ......  ...చ్చమరం వీచయామి .....నృతాం  దరుయామి ....గీతం 
శ్రావయామి .....ఆందోళికామారోహ్యామి   అశావనారోహ్యామి......   
గ్జ్నారోహ్యామి ........  
సమసత రాజ్యపచ్చరా, శక్త్తాపచ్చర, భక్త్తా పచ్చర , మంత్రోపచ్చర, దేవోపచ్చర , 
సరోవపచ్చర పూజాం సమరేయామి  
యసాాసమృత్వాచ........ అనాయా ధాాన ఆవాహానద్ధ షోడోశోపచ్చర పూజాయా 
భగ్వాన్ సరావతమక్ః స్తప్రీతో స్తప్రసన్నా వరదో భవతు 


