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శ్రీసూక్త 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 పండరీకాక్షమ్ 
సబాహాాభాంతరశుుచః  

ఆచమా: 
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ఓం కేశవాయ సావహాః, ఓం నారాయణాయ సావహాః, ఓం మాధవాయ సావహాః 
గోవిందాయ నమః, విష్ువే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, 
వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హ్ృషీకేశాయ నమః, పదమనాభాయ నమః, 
దామోదరాయ నమః, సంక్రషణాయ నమః, వాస్తదేవాయ నమః, ప్రద్యామాాయ నమః, 
అనిరుదాాయ నమః, పరుషోతతమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసంహాయ 
నమః, అచ్యాత్వయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హ్రయే నమః, శ్రీ క్ృష్ణుయ నమః, 
శ్రీక్ృష్ు పరబ్రహ్మణే నమః  

భూతోచ్చటాన : 

ఉతితష్టంతు 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 పణా నదీ 
ప్రాక్ తీరే, గ్ంగ్భ కావేర్యా మధా ప్రదేశే, (మమ సవగ్ృహే) శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏక్మ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ సనిాధానే, అసమన్ వరతమాన వాావహ్ర్వక్ చ్చన్దార మానేన ప్రభవాద్ధ ష్ష్టట 
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సంవతసర మధాాణాం .... ...సంవతసరే , ఉతతరాయణే/దక్షినాయనే _____ రుతౌ , 
_____ మాస్వ, శుక్ల / క్ృష్ు పక్షే, ____  శుభ తిధౌ , వాసరః వాసరస్తత ____వాసరే  
____ శుభ నక్షత్రే, .....శుభ యోగే, ....శుభ క్రణే, ఏవంగుణవిషేష్ణ 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 పరుష్ణరి 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 ధాాయేతేదామసనసాథం విక్సతవదనాం పదమపత్రాయత్వక్షీం హేమాభాం పీతవసారం 
క్రక్లితలసదేిమపదామం వరాంగీమ్ | సరావలంకారయుకాతం సతతమభయదాం 
భక్తనమ్రం భవానం శ్రీవిదాాం శాంతమూర్వతం సక్లస్తరనత్వం సరవసంపత్రేరదాత్రీమ్ ||  
ధాాయామి ధాానం సమరేయామి ఓం  

హిర’ణావరాుం హ్ర్వ’ణం స్తవరు’రజ్తస్ర’జామ్ | చంద్రాం హిరణమ’యం లక్ష్మం 
జాత’వేదో మ ఆవ’హ్  || ఆవాహ్నం సమరేయామి  

త్వం మ ఆవ’హ్ జాత’వేదో లక్ష్మమన’పగ్భమిన”మ్ | యసాాం హిర’ణాం విందేయం 
గ్భమశవం పరు’ష్ణనహ్మ్  || ఆసనం సమరేయామి  

అశవపూరావం ర’థమధాాం హ్సతనా”ద-ప్రబోధి’నమ్ | శ్రియం’ దేవీముప’హ్వయే శ్రీరామ 
దేవీరుే’ష్త్వమ్  || పాదయోః  పాదాం సమరేయామి 

కాం సో”సమత్వం హిర’ణాప్రాకారా’మార్దారం జ్వలం’తీం తృపాతం తరేయం’తీమ్ | పదేమ 
సథత్వం పదమవ’రాుం త్వమిహోప’హ్వయే శ్రియమ్ ||  హ్సతయోః అర్ాం సమరేయామి  

చంద్రాం ప్ర’భాసాం యశసా జ్వలం’తీం శ్రియం’ లోకే దేవజు’ష్ణటముదారామ్ | త్వం 
పద్ధమన’మం శర’ణమహ్ం ప్రప’దేాஉలక్ష్మరేమ’ నశాత్వం త్వవం వృ’ణే ||   ఆచమనయం 
సమరేయామి  

ఆద్ధతావ’రేు తపసోஉధి’జాతో వనసేతిసతవ’ వృక్షోஉథ బిలవః | తసా ఫల్య’ని 
తపసాన’దంతు మాయాంత’రాయాశా’ బాహాా అ’లక్ష్మః ||  సాానం సమరేయామి 

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్వతశా మణి’నా సహ్ | ప్రాద్యర్భుతోஉసమ’ రాషేేஉసమన్ 
కీర్వతమృ’ద్ధిం దదాద్య’ మే  || వస్త్రయుగ్మమ్ సమరేయామి  
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క్షుతిే’పాసామ’ల్యం జ్యాష్ణిమ’లక్షీం నా’శయామాహ్మ్ | అభూ’తిమస’మృద్ధిం చ 
సరావం నిరుు’ద మే గ్ృహాత్ || క్ంచ్యక్ం సమరేయామి  

గ్ంధదావరాం ద్య’రాధరాషం నితాప’ష్ణటం క్రీష్టణ”మ్ | ఈశవరీగ్ మ్’ సరవ’భూత్వనాం 
త్వమిహోప’హ్వయే శ్రియమ్  || శ్రీగ్ంధం సమరేయామి  

మన’సః కామమాకూతిం వాచః సతామ’శీమహి | పశూనాం ర్భపమనా’సా మయి శ్రీః 
శ్ర’యత్వం యశః’ ||  ఆభరణం సమరేయామి  

క్రామే’న ప్ర’జాభూత్వ మయి సంభ’వ క్రామ | శ్రియం’ వాసయ’ మే కుల్ప మాతరం’ 
పదమమాలి’నమ్  || కుంకుమ పూజ్యామి 

ఆపః’ సృజ్ంతు’ సాగ్భాని చకీలత వ’స మే గ్ృహే | ని చ’ దేవీం మాతరం శ్రియం’ 
వాసయ’ మే కుల్ప  || ధూపమాగ్రాపయామి  

ఆర్దారం పష్కర్వ’ణం పష్టటం స్తవరాుమ్ హే’మమాలినమ్ | సూరాాం హిరణమ’యం లక్ష్మం 
జాత’వేదో మ ఆవ’హ్ || దీపం దరుయామి  

ధూపదీపానంతరం  శుద ిఆచమనయం సమరేయామి  

నైవేదాం .....  ఓం భూరుువస్తసవః ...... అమృతమస్తత    అమృతోపసతరణమితి.......  

ఆర్దారం యః క్ర్వ’ణం యష్టటం పింగ్ల్యమ్ ప’దమమాలినమ్ | చంద్రాం హిరణమ’యం 
లక్ష్మం జాత’వేదో మ ఆవ’హ్ || నైవేదాం సమరేయామి 

ఓం ప్రాణాయసావహా   .....మధేా మధేా..... హ్సోత ,,,పాదో...శుద ిఆచమనయం  
సమరేయామి .....  
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త్వం మ ఆవ’హ్ జాత’వేదో లక్షీమన’పగ్భమిన”మ్ | యసాాం హిర’ణాం ప్రభూ’తం 
గ్భవో’ దాసోాஉశావ”న్, విందేయం పరు’ష్ణనహ్మ్ || త్వంబూలం సమరేయామి 

యః శుచ ప్రయతో భూత్వవ జుహుయా దాజ్ా మనవహ్ం |  శ్రీయ: పంచ దశరాంచ 
శ్రీకామ:  సతతం జ్పేత్ ||    

సమ్రజ్ఞా్ విరాజ్ఞా్  భిశ్రీరాాచనో గ్ృహే   లక్ష్మ రాష్ట్ర సాయా ముఖేతయా మాసగ్మ్ 
సృజామస  సంతత శ్రీరస్తత సమసత సనమంగ్ళాని భవంతు నితా శ్రీరస్తత నిత్వా 
మంగ్ళాని భవంతు   || క్ర్భేర నరాజ్నం సమరేయామి 

ఆనందః క్రా'మశ్థావ చక్ లీత ఇతి విశ్రుత్వః | ఋష్యస్వత త్రయః పత్రా సవయం శ్రీ దేవి 

 దేవత్వ||  పదమననే పదమఊరు పదామక్షీ పదమసంభవే|  తవంమాం భజ్సవ పదామక్షీ యేన 
సౌఖాం ల్యభామాహ్ం  || స్తవరు ద్ధవామంత్రపష్ేం  సమరేయామి 

పాపోహ్ం పాపక్రమణాం ......... || ఆతమప్రద్ధక్షిణ నమసాకరాన్  సమరేయామి 

అపరాధ క్షమాపణ సోతత్రం 

అపరాధ సహ్స్రాణి, క్రియంతేఅహ్ర్వాశం మయా | దాసోయమితి మాం మత్వవ, 
క్షమసవ పరమేశవర || 

ఊరసా శిరసా దృష్ణటా మనసా వచసా తథా| 

పధాుామ్ క్రాభాామ్ క్రాుభాామ్ ప్రణమోష్ణటంగ్ ప్రముచాతే 

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

 


