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సద్యోజాత విధానేన పూజావిధి 

ప్రాతః కాల దీప ప్రజ్వలన -  

ఆదౌ దీపారాధనమ్ కృత్వవ| 
శుభమ్ కరోతి కల్యోణమ్ ఆరోగ్ోమ్ ధన సంపదః 
శత్రు బుద్ధి వినాశాయ దీపర్ జ్యోతిర్ నమోస్తుతే 

సాయంసనాిా  దీప ప్రజ్వలన 

ఆదౌ దీపారాధనమ్ కృత్వవ| 
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సరవతమోపహ్మ్ | 
దీపేన సాధోతే సరవం సంధాో దీపం నమోస్తుతే|| 
 
గ్ణానాంత్వవ గ్ణపతిగ్మ్ ...... శ్రీ మహాగ్ణాధిపతయే నమః  
ప్రణోదేవీ సరసవతి ...... శ్రీ మహాసరసవతేోనమః  
గురుబ్రహ్మ గురుర్వవష్ణుర్..... శ్రీ గురుభ్యోనమః  

అపవిత్రః పవిత్రోవా సరావవసాథంగ్తోపినా యఃసమరేత్ పండరీకాక్షమ్ 
సబాహాోభోంతరశుుచః  

ఆచమో: 

ఓం కేశవాయ సావహాః, ఓం నారాయణాయ సావహాః, ఓం మాధవాయ సావహాః 
గోవిందాయ నమః, విష్ువే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, 
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వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హ్ృషీకేశాయ నమః, పదమనాభాయ నమః, 
దామోదరాయ నమః, సంకరషణాయ నమః, వాస్తదేవాయ నమః, ప్రద్యోమాాయ నమః, 
అనిరుదాాయ నమః, పరుషోతుమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసంహాయ 
నమః, అచ్యోత్వయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హ్రయే నమః, శ్రీ కృష్ణుయ నమః, 
శ్రీకృష్ు పరబ్రహ్మణే నమః  

భూతోచ్చటాన : 

ఉతిుష్టంతు భూతపిశాచ్చ: ఏతే భూమి భారకా: ఏత్వష్ణమవిరోధేనబ్రహ్మకరమ సమారభే 
మంత్రానిా చద్యవుతూ అక్షతలు తలపై నంచ వెనక వేస్తకొవాలి.  

ప్రాణాయామం:  

ఓం భూః, ఓం భువః, ఓగ్ స్తవః, ఓం మహాః, ఓం జ్నః, ఓం తపః, ఓగ్ సతోం, ఓం 
తతసవితురవరేణోం భరోోదేవసో ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్|, |ఓమా 
పోజ్యోతీరసోమృతం బ్రహ్మభూరుువస్తసవరోమ్  

మమ ఉపాతు సమసథ ద్యర్వతక్షయ దావరా శ్రీ పరమేశవర ప్రీతోరథమ్  శుభే  శోభనే 
ముహూరేు శ్రీ మహా విషోురాఞ్జేయ, ప్రవరుమానసో, అదో బ్రహ్మణః, ద్ధవతీయ పరారేి, 
స్వవతవరాహ్కల్పే, వైవసవతమనవనురే, కలియుగే, ప్రధమపాదే, జ్ంబూదీవపే, భరతవరేష, 
భరతఖండే , మేరోర్ దక్షిణ ద్ధగ్భుగే శ్రీ శైలసో ఈశానో ద్ధస్వ, కృష్ణు గోదావరీ పణో నదీ 
ప్రాక్ తీరే, గ్ంగ్భ కావేర్యో మధో ప్రదేశే, (మమ సవగ్ృహే) శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏకమ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ సనిాధానే, అసమన్ వరుమాన వాోవహ్ర్వక చ్చన్దార మానేన ప్రభవాద్ధ ష్ష్టట 
సంవతసర మధాోణాం .... ...సంవతసరే , ఉతురాయణే/దక్షినాయనే _____ రుతౌ , 
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_____ మాస్వ, శుకల / కృష్ు పక్షే, ____  శుభ తిధౌ , వాసరః వాసరస్తు ____వాసరే  
____ శుభ నక్షత్రే, .....శుభ యోగే, ....శుభ కరణే, ఏవంగుణవిషేష్ణ విశిశాటయామ్ శుభ 
తిధౌ..... అసో దేవ దేవశో, నిరుోణ, నిరంజ్న, నిర్వవకలే, నిరామయ, నిరాఖోత  
పఞ్చాఋషేయ ప్రవరానివత, పరమశివ గోత్రోదువశో , శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏకమ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ అనగ్రహ్త్వ ప్రీతోరిం.......శ్రీమాన్ శ్రీమతః____ గోత్రోదువసో,  
___నామధేయసో ధరమపతీా సమేతసో  సకుటంబసో సపర్వవారసమేతసో,   సరవ 
భకాునామ్ సః కుటంబాణామ్ ........  క్షేమ, స్థథరో, విజ్య, అభయ, ఆయురారోగ్ో 
ఐశవరాోభివృదోరిమ్ , దరామరి కామమోక్ష చతుర్వవధ ఫల పరుష్ణరి సదోరథమ్, శ్రీ 
కామక్షీ సమేత ఏకమ్రేశవర సావమి దేవత్వ ముద్ధాసో, శ్రీ కామక్షీ సమేత ఏకమ్రేశవర 
సావమి దేవత్వ ప్రీతోరమి్......................... 

కల్యశారాధన 
కలశసో ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః     
మూల్ప తత్రసితో బ్రహ్మ మధేో మాతృగ్ణాః సిత్వః| 
కుక్షౌతు సాగ్రాససరేవ  సపుదీవపా వస్తంధరా| 
ఋగేవద్యథయజురేవద సాసమవేద్య హ్ోథరవణః|| 
అంగైశ ాసహిత్వససరేవ కలశాంబు సమాశ్రిత్వః| 
 
గ్ంగేచ యమునే కృషేు గోదావర్వ సరసవతి| 
నరమదే సని కావేర్వ జ్ల్పసమన్ సనిాధిం కురు|| 
సద్యోజాతం ప్రపదాోమి  || ఆవాహ్యామి  
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సద్యోజాత్వయవై నమోనమః || రతా సంహాసనం సమరేయామి  

భవే భవే న  ||  పాదయోః  పాదోం సమరేయామి  

అతి భవే భవేసవమాం   ||  హ్సుయోః అర్ాం సమరేయామి 

భవోదువాయనమః ||   ముఖే ఆచమనీయం సమరేయామి  

వామదేవాయనమః  ||  సాానం సమరేయామి 

జ్యోష్ణియనమః  ||  వస్త్రయుగ్మమ్ సమరేయామి  

శ్రేష్ణియనమః || యజ్యోపవీతం  సమరేయామి  

రుద్రయానమః || విభూతిమ్ సమరేయామి  

కాల్యయనమః  ||   శ్రీగ్ంధం సమరేయామి  

కలవికరణాయనమః || అక్షత్వం  సమరేయామి  

బలవికరణాయనమః || పష్ణేణి సమరేయామి 

బల్యయనమః  || ధూపమాగ్రాపయామి  

బలప్రమథనాయనమః  ||  దీపం దరుయామి  

ధూపదీపానంతరం  శుది ఆచమనీయం సమరేయామి  

నైవేదోం .....  ఓం భూరుువస్తసవః ...... అమృతమస్తు    అమృతోపసురణమితి.......  

సరవభూతదమనాయనమః    ||నైవేదోం సమరేయామి 
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ఓం ప్రాణాయసావహా   .....మధేో మధేో..... హ్సోు ,,,పాద్య...శుద ిఆచమనీయం  
సమరేయామి .....  

మనోనమనాయనమః  || త్వంబూలం సమరేయామి 

అఘోరేభ్యో థగోరేభ్యో ఘోర ఘోర త రే భో: | సరేవభ్యో సరవ శరేవభ్యో నమస్వు ఆస్తు 
రుద్ర రూపేభో: || కరూేర నీరాజ్నం సమరేయామి 

కరూేర నీరాజ్నంతరం శుద ిఆచమనీయం సమరేయామి  

తతుేరుష్ణయివిదమహే మహాదేవాయ ధీమహి తనోా రుద్ర ప్రచోదయాత్  || స్తవరు 
ద్ధవో   మంత్రపష్ేం  సమరేయామి 

ఈశానససరవ విదాోనామీశవర ససరవభూత్వనాం బ్రహామధిపతిర్-బ్రహ్మణోஉధిపతిర్-బ్రహామ 
శివో మే అస్తు సదా శివోమ్  ||  ఆతమప్రద్ధక్షిణ నమసాారాన్  సమరేయామి 

అపరాధ క్షమాపణ సోుత్రం 

అపరాధ సహ్స్రాణి, క్రియంతేఅహ్ర్వాశం మయా | 

దాసోయమితి మాం మత్వవ, క్షమసవ పరమేశవర || 

……. 

ఊరసా శిరసా దృష్ణటా మనసా వచసా తథా| 

పధాుామ్ కరాభాోమ్ కరాుభాోమ్ ప్రణమోష్ణటంగ్ ప్రముచోతే 
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ఛత్రం సమరేయామి... ......  ...చ్చమరం వీచయామి .....నృతోం  దరుయామి ....గీతం 
శ్రావయామి .....ఆంద్యళికామారోహ్యామి   అశావనారోహ్యామి......   
గ్జ్నారోహ్యామి ........  

సమసు రాజ్యపచ్చరా, శక్త్ుాపచ్చర, భక్త్ుాపచ్చర , మంత్రోపచ్చర, దేవోపచ్చర , 
సరోవపచ్చర పూజాం సమరేయామి  

యసాోసమృత్వోచ........ అనాయా ధాోన ఆవాహానద్ధ షోడోశోపచ్చర పూజాయా 
భగ్వాన్ సరావతమకః స్తప్రీతో స్తప్రసనోా వరద్య భవతు 


