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శ్రీ పసుపు గణపతి పూజ: 

శ్లో || శుక్ోాంబరధరాం విష్ణాం శశివరణాం చతుర్భుజాం 
ప్రసన్నవదన్ాం ధ్యాయేత్ సరవ విఘ్ననపశాంతయే 
దీపతవాం బ్రహ్మరూపో సి జ్యాతిషాం ప్రభురవాయః 
సౌభాగాాం దేహి పుత్రాంశచ సర్వవన్ క్మాంశచదేహిమే 

(దీపము వెలిగాంచి దీపపు కాందెక గాంధము,కాంకమబొట్లో పెట్టవలెను.) 
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శ్లో || అగమరధాం తు దేవానాం గమనరధాం తు రక్షసాం 
కర్భఘాంటారవాం తత్ర దేవతాహ్వవన్ లాంఛన్మ్ 

(గాంట్ను మ్రోగాంచవలెను) 

ఆచమన్ాం 

ఓాం కేశవాయ సవహ్వ,ఓాం నర్వయణాయ సవహ్వ,ఓాం మధవాయ సవహ్వ, 

(అని మూడుసర్భో ఆచమన్ాం చేయాలి) 

• ఓాం గోవిాందాయ న్మః, విష్ణవే న్మః, 
• మధుసూదనయ న్మః, త్రివిక్రమయ న్మః, 
• వామనయ న్మః, శ్రీధర్వయ న్మః, 
• ఋషీకేశయ న్మః, పదమనభాయ న్మః, 
• దామోదర్వయ న్మః, సాంకరషణాయ న్మః, 
• వాసుదేవాయ న్మః, ప్రద్యామనయ న్మః, 
• అనిర్భదాాయ న్మః, పుర్భషోతతమయ న్మః, 
• అధోక్షజాయ న్మః, నరసిాంహ్వయ న్మః, 
• అచ్యాతాయ న్మః, జనరధనయ న్మః, 
• ఉపాంద్రాయ న్మః, హ్రయే న్మః, 
• శ్రీ కృషణయ న్మః 

యశిివో నమరూపాభాాాం యాదేవీ సరవమాంగళా 
తయః సాంసమరణాత్ పుాంసాం సరవతో జయమాంగళమ్ || 
లభస్తతషాం జయస్తతషాం కతస్తతషాం పర్వభవహ్ః 
యేష మాందీవర శామో హ్ృదయస్థో జనరోన్ః 
ఆపదా మపహ్ర్వతరాం దాతారాం సరవసాంపదాాం 
లోక్భిర్వమాం శ్రీర్వమాం భూయ భూయ న్మమాహ్మ్ || 
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సరవమాంగళ మాంగళ్యా శివే సర్వవరోసధికే 
శరణ్యా త్రాాంబికే దేవి నర్వయణి న్మోసుతతే || 

• శ్రీ లక్ష్మీ నర్వయణాభాాాం న్మః ఉమమహేశవర్వభాాాం న్మః 
• వాణీ హిరణాగర్వాభాాాం న్మః శచీపురాందర్వభాాం న్మః 
• అర్భాంధతీ వశిషాభాాాం న్మః శ్రీ సీతార్వమభాాాం న్మః 
• న్మససర్వవభ్యా మహ్వజనేభా న్మః 
• అయాం ముహూరతసుసముహోరతసుత 

ఉతితష్ాాంతు భూతపిశచా ఏతే భూమ భారక్ః 
ఏతేష మవిరోధేన బ్రహ్మకరమ సమరభే || 

(ప్రాణాయామాం చేసి అక్షతలు వెనుకక వేసుకొన్వలెను.) 

ప్రాణాయామము 

(కడిచేతితో ముకు పట్లటకొని యీ మాంత్రమును ముమమర్భ చెపపవలెను) 

ఓాం భూః ఓాం భువః ఓాం సువః ఓాం మహ్ః ఓాం జన్ః ఓాం తపః ఓాం సతాాం ఓాం తతసవితురవర్వణాాం భరోో దేవసా ధీమహి 
ధియ యన్ః ప్రచోదయాత్ 
ఓాం అపోజ్యాతి రస్థమృతాం బ్రహ్మ భూర్భావసుసవరోమ్ 

సాంకలపాం: 

ఓాం మమోపాతత ద్యరితక్షయ దావర్వ శ్రీ పరమేశవర ప్రీతారధాం శుభే, శ్లభేన, ముహూర్వత, శ్రీ మహ్వవిషోణ ర్వజాాయా 
ప్రవరతమన్సా అదాబ్రహ్మణః ద్వవతీయ పర్వర్వధ, శ్వవత వర్వహ్కల్పప వైవసవత మన్వాంతర్వ కలియుగే ప్రథమపాదే 
జాంబూదీవప భరతవర్వష, భరతఖాండే మేరోరధక్షిణద్వగ్భుగే, శ్రీశైలశా ఈశన్ా (మీర్భ ఉన్న ద్వకును చెపపాండి) ప్రదేశ్వ 
కృష్ణ/గాంగ్భ/గోదావరోారమదాదేశ్వ (మీర్భ ఉన్న ఊరికి ఉతతర దక్షిణములలో ఉన్న న్ద్యల పర్భో చెపపాండి) అసిమన్ 
వరతమన్ వాావహ్వరిక చాంద్రమన్ (ప్రసుతత సాంవతసరాం) సాంవతసర్వ (ఉతతర/దక్షిణ) ఆయనే (ప్రసుతత ఋతువు) 
ఋతౌ (ప్రసుతత మసము) మస్త (ప్రసుతత పక్షము) పక్షే (ఈరోజు తిథి) తిథౌ (ఈరోజు వారము) వాసర్వ (ఈ రోజు 
న్క్షత్రము) శుభ న్క్షత్రే (ప్రసుతత యగము) శుభయగే, శుభకరణ్య. ఏవాం గుణ విశ్వష్ణ విషిషాయాాం, 
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శుభతిథౌ,శ్రీమన్ (మీ గోత్రము) గోత్రసా (మీ పూరిత పర్భ) నమధేయసా, ధరమపతీన సమేతసా అసమకాం 
సహ్కట్లాంబానాం క్షేమ, స్థోరా, ధైరా, విజయ, అభయ,ఆయుర్వరోగా ఐశవర్వాభివృదారోాం, ధర్వమరా, క్మమోక్ష 
చతురివధ ఫల,పుర్భషరధ సిదాయరోాం, ధన్,కన్క,వసుత వాహ్నద్వ సమృదాయరోాం, పుత్రపౌత్రభివృదాయరధాం, సర్వవపదా 
నివారణారధాం, సకల క్రావిఘననివారణారధాం,సతసాంతాన్ సిధారధాం, పుత్రపుత్రిక్నాం సరవతో ముఖాభివృదారాాం, 
ఇష్టక్మారధ సిదధయరధాం, శ్రీ ఉష ఛాయా పద్వమని సమేత సవిత్రు శ్రీ సూరానర్వయణ సవమ దేవతా ప్రీతారధాం యావదాకిత 
ధ్యాన్,వాహ్నద్వ షోడశ్లపచార పూజాాం కరిష్యా. 

(అక్షతలు నీళళతో పళ్ళళములో వదలవలెను.) 

తదాంగతేవన్ కలశర్వధన్ాం కరిష్యా 

కలశర్వధన్ాం: 

శ్లో || కలశసాముఖే విష్ణః కాంఠేర్భద్ర ససమశ్రితః 
మూల్ప తత్రోసిోతోబ్రహ్వమ మధేామతృగణా సమృతాః 
కక్షౌ తు సగర్వ ససర్వవ సపతదీవపా వసుాంధర్వ 
ఋగేవదోథ యజుర్వవద ససమవేదోహ్ాథరవణః 
అాంగైశచ సహితాససర్వవ కలశాంబు సమశ్రితాః 

(కలశపాత్రక గాంధము,కాంకమబొట్లో పెట్టట పుషపక్షతలతో అలాంకరిాంపవలెను.కలశపాత్రపై కడి అరచేయినుాంచి ఈ 
క్రాంద్వ మాంత్రము చద్యవవలెను.) 

శ్లో || గాంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరసవతి 
న్రమదే సిాంధు క్వేరి జల్పసిమన్ సనినధిాం కర్భ 
ఆయాాంతు దేవపూజారోాం - మమ ద్యరితక్షయక్రక్ః 
కలశ్లదకేన్ పూజా ద్రవాాణి దైవమతామన్ాంచ సాంప్రోక్షయ 

(కలశములోని జలమును పుష్పముతో దేవునిపైన పూజాద్రవాములపైన్,తమపైన్ జలుోకొన్వలెను.తద్యపరి పసుపు 
వినయకనిపై జలము జలుోతూ ఈ క్రాంద్వ మాంత్రము చద్యవవలెను.) 



   

రథసప్త మి(సూరయనారాయణ స్వామి)పూజా విధానం 

మాం || ఓాం గణానాంతవ గణపతి హ్వామహే కవిాంకవీనముపమశ్రసతవాం 
జ్యాష్ార్వజాం బ్రహ్మణాాం బ్రహ్మణసపత అన్శిృణవన్ననతిభి సీసదసదన్మ్ 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః ధ్యాయామ,ఆవాహ్యామ,న్వరతన ఖచిత సిాంహ్వసన్ాం సమరపయామ 

(అక్షతలు వేయవలెను) 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః పాదయః పాదాాం సమరపయామ 

(నీళ్ళళ చలోవలెను) 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః హ్సతయః ఆర్యాం సమరపయామ 

(నీళ్ళళ చలోవలెను) 

ముఖే శుదాాచమనీయాం సమరపయామ శుదోాదకసనన్ాం సమరపయామ 

(నీళ్ళళ చలోవలెను) 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః వస్త్రయుగమాం సమరపయామ 

(అక్షతలు చలోవలెను) 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః ద్వవా శ్రీ చాందన్ాం సమరపయామ 

(గాంధాం చలోవలెను) 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః అక్షతాన్ సమరపయామ 

(అక్షతలు చలోవలెను) 

ఓాం సుముఖాయ న్మః,ఏకదాంతాయ న్మః,కపిలయ న్మః,గజకరిణక్య న్మః,లాంబోదర్వయ న్మః,వికటాయ 
న్మః,విఘనర్వజాయ న్మః,గణాధిపాయ న్మః,ధూమకేతవే న్మః,గణాధాక్షాయ న్మః, ఫాలచాంద్రాయ న్మః, 
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గజాన్నయ న్మః, వక్రతుాండాయ న్మః,శూరపకర్వణయ న్మః, హేరాంబాయ న్మః, సుాందపూరవజాయ న్మః, ఓాం 
సరవసిదా్వ ప్రదాయక్య న్మః,మహ్వగణాద్వపతియే న్మః ననవిధ పరిమళ పత్ర పుష్పపూజాాం సమరపయామ. 
మహ్వగణాధిపతేాన్మః ధూపమఘ్రాపయామ 

(అగరవతుతల ధుపాం చూపిాంచవలెను.) 

ఓాం భూర్భావసుసవః ఓాం తతసవితురవర్వణాాం భరోోదేవసా ధీమహి ధియ యన్ః ప్రచోదయాత్ 
సతాాంతవర్వతన్ పరిషిాంచామ అమృతమసుత అమృతోపసతరణమసి శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః గుడోపహ్వరాం నివేదయామ. 

(బెలోాం ముకును నివేదన్ చేయాలి) 

ఓాం ప్రాణాయసవహ్వ, ఓాం అపానయసవహ్వ, ఓాం వాానయ సవహ్వ 
ఓాం ఉదానయ సవహ్వ, ఓాం సమనయ సవహ్వ ,మధేా మధేా పానీయాం సమరపయామ. 

(నీర్భ వదలలి.) 

తాాంబూలాం సమరపయామ, నీర్వజన్ాం దరియామ. 

(తాాంబూలము నిచిచ కరూపరమును వెలిగాంచి చూపవలెను) 

ఓాం గణానాంతవ గణపతిగ్ హ్వామహే కవిాంకవీనముపమశ్రవసతవాం 
జ్యాష్ార్వజాం బ్రహ్మణాాం బ్రహ్మణసపత అన్శిృణవన్ననతిభి సీసదసదన్మ్ 
శ్రీ మహ్వగణాద్వపతయే న్మః సువరణ మాంత్రపుష్పాం సమరపయామ 
ప్రదక్షిణ న్మసుర్వన్ సమరపయామ 
అన్యా మయా కృత యధ్యశకిత పూజాయచ శ్రీ మహ్వగణాధిపతిః సుప్రీతః సుప్రసన్నన వరదో భవతు 

(అనుకొని న్మసురిాంచ్యకొని, దేవుని వదా గల అక్షతలు ,పుష్పములు శిరసుసన్ ధరిాంచవలసిన్ద్వ.) 

తద్యపరి పసుపు గణపతిని కొద్వాగ్భ కద్వలిాంచవలెను. 

శ్రీ మహ్వగణాధిపతయే న్మః యధ్యసోన్ాం ముదావసయామ. 
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(శ్రీ మహ్వగణపతి పూజ సమపతాం.) 

ప్రాణప్రతిష్ాపన్ 

అసునీతే పున్ర్వసాసుచక్షఃపున్ః ప్రాణమహ్న్న దేహిభ్యగాం జ్యాకపశ్వామ సూరాముచచరాంత మన్మతే మృడయాన్ః సవసిత 
అమృతాంవైప్రాణాః అమృతమపః ప్రాణానేవ యధ్యసోన్ముపహ్వయతే ఉపహితో భవ, సోపితోభవ, సుప్రసన్ననభవ, 
అవకాంఠితోభవ ప్రసీద ప్రసీద ప్రీతిగృహ్వణ యతిుాంచిత్ నివేద్వతాం మయా|| తదాంగ ధ్యానవాహ్నద్వ 
షోడశ్లపచారపూజాాంకరిష్యా || అధ ధ్యాన్ాం. 

రథసపతమ - సూరా నర్వయణ సవమ షోడశ్లపచార పూజ: 

ధ్యాన్ాం: 
ఓ భాసుర్వ ! ద్వవాకర్వ ! ఆద్వతాా ! మర్వతాండా ! గ్రహ్వధిపాఅపారనిధే ! జగద్రక్షక్ ! భూతభవన ! భూతేశ ! 
భాసుర్వ ! ఆరతత్రణ పర్వయణా హ్ర్వ ! అాంచితాా విశవసాంచార్వ ! హేవిషోణ ! ఆద్వభూతేశ ! ఆద్వమధ్యాసత భాసుర్వ ! 
ఓ జగత్రపరతే ! భకిత ల్పకన్నను, క్రయాశూన్ామయిన్ను, నేను చేసిన్ అరచన్క నీ సాంపూరణ కటాక్షమును చూపుము. 
(పుష్పము చేతపట్లటకొని) 
  
ఆవాహ్న్ాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః ఆవాహ్యామ  

ఆసన్ాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః పుష్పాం సమరపయామ 
(అక్షతలు వేయవలెను.) 

పాదాాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః పాదాాం సమరపయామ. 
(ఉదకమును విడవవలెను.) 

అర్యాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః అర్యాం సమరపయామ. 
(నీర్భ చలోవలెను.) 
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ఆచమన్ాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః ఆచమనీయాం సమరపయామ. 
(ఉదకమును విడువవలెను.) 

సనన్ాం : 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః శుదోధదకసనన్ాం సమరపయామ. 
(నీర్భ చలోవలెను.) 

పాంచామృతసనన్ాం 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః క్షీర్వణ సనపయామ . 
(సవమకి పాలతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః దధ్యా సనపయామ . 
(సవమకి పెర్భగుతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః అజ్యాన్న సనపయామ. 
(సవమకి నెయిాతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః / మధున సనపయామ 
(సవమకి తేనెతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః! శరుర్వన్ సనపయామ. 
(సవమకి పాంచదారతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – ఫలోదకేన్ సనపయామ 
(సవమకి కొబారినీళ్ళళతో సనన్ము చేయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – శుదోధదకసనన్ాం సమరపయామ. 
(సవమకి నీళ్ళళతో సనన్ము చేయవలెను) 



   

రథసప్త మి(సూరయనారాయణ స్వామి)పూజా విధానం 

వస్త్రాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – వస్త్రయుగమాం సమరపయామ. 

యజ్యాపవీతాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః యజ్యాపవీతాం సమరపయామ. 

గాంధాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః గాంధాం విల్పపయామ. 
(గాంధాం చలోవలెను.) 

అక్షతలు 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః అక్షతాన్ సమరపయామ. 
(అక్షతలు సమరిపాంచవలెను) 

అథాంగపూజ: 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – పాదౌ పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – జాంఘే పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – జానునీ పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – ఊర్భాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – గుహ్ాాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – కట్టాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – నభిాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – ఉదరాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – హ్ృదయాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – హ్సౌత పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – భుజౌ పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – కాంఠాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – ముఖాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – నేత్రణి పూజయామ. 
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ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – లలట్ాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – శిరః పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – మౌళాం పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – సర్వవణాాంగ్భని పూజయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – అథాంగ పూజయామ. 

శ్రీ సూరా అషోటతతరశతనమవళః 

ఓాం అర్భణాయ న్మః | 
ఓాం శరణాాయ న్మః | 
ఓాం కర్భణారససిాంధవే న్మః | 
ఓాం అసమన్బలయ న్మః | 
ఓాం ఆరతరక్షక్య న్మః | 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః | 
ఓాం ఆద్వభూతాయ న్మః | 
ఓాం అఖిలగమవేద్వనే న్మః | 
ఓాం అచ్యాతాయ న్మః | ౯ 

ఓాం అఖిలజాాయ న్మః | 
ఓాం అన్ాంతాయ న్మః | 
ఓాం ఇనయ న్మః | 
ఓాం విశవరూపాయ న్మః | 
ఓాం ఇజాాయ న్మః | 
ఓాం ఇాంద్రాయ న్మః | 
ఓాం భాన్వే న్మః | 
ఓాం ఇాంద్వర్వమాంద్వర్వపాతయ న్మః | 
ఓాం వాందనీయాయ న్మః | ౧౮ 
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ఓాం ఈశయ న్మః | 
ఓాం సుప్రసననయ న్మః | 
ఓాం సుశీలయ న్మః | 
ఓాం సువరచస్త న్మః | 
ఓాం వసుప్రదాయ న్మః | 
ఓాం వసవే న్మః | 
ఓాం వాసుదేవాయ న్మః | 
ఓాం ఉజ్వలయ న్మః | 
ఓాం ఉగ్రరూపాయ న్మః | ౨౭ 

ఓాం ఊరధవగ్భయ న్మః | 
ఓాం వివసవతే న్మః | 
ఓాం ఉదాతిురణజాలయ న్మః | 
ఓాం హ్ృషీకేశయ న్మః | 
ఓాం ఊర్సవలయ న్మః | 
ఓాం వీర్వయ న్మః | 
ఓాం నిర్ర్వయ న్మః | 
ఓాం జయాయ న్మః | 
ఓాం ఊర్భదవయాభావరూపయుకతసరథయే న్మః | ౩౬ 

ఓాం ఋషివాందాాయ న్మః | 
ఓాం ర్భగ్ాంత్రే న్మః | 
ఓాం ఋక్షచక్రచర్వయ న్మః | 
ఓాం ఋజుసవభావచితాతయ న్మః | 
ఓాం నితాసుతతాాయ న్మః | 
ఓాం ౠక్రమతృక్వరణరూపాయ న్మః | 
ఓాం ఉజ్వలతేజస్త న్మః | 
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ఓాం ౠక్షాధినథమత్రయ న్మః | 
ఓాం పుష్ుర్వక్షాయ న్మః | ౪౫ 

ఓాం లుపతదాంతాయ న్మః | 
ఓాం శాంతాయ న్మః | 
ఓాం క్ాంతిదాయ న్మః | 
ఓాం ఘనయ న్మః | 
ఓాం కన్తున్కభూషయ న్మః | 
ఓాం ఖదోాతాయ న్మః | 
ఓాం లూనితాఖిలదైతాాయ న్మః | 
ఓాం సతాాన్ాందసవరూపిణ్య న్మః | 
ఓాం అపవరోప్రదాయ న్మః | ౫౪ 

ఓాం ఆరతశరణాాయ న్మః | 
ఓాం ఏక్కినే న్మః | 
ఓాం భగవతే న్మః | 
ఓాం సృషిటసిోతాాంతక్రిణ్య న్మః | 
ఓాం గుణాతమనే న్మః | 
ఓాం ఘృణిభృతే న్మః | 
ఓాం బృహ్తే న్మః | 
ఓాం బ్రహ్మణ్య న్మః | 
ఓాం ఐశవరాదాయ న్మః | ౬౩ 

ఓాం శర్వవయ న్మః | 
ఓాం హ్రిదశవయ న్మః | 
ఓాం శౌరయే న్మః | 
ఓాం దశద్వకసాంప్రక్శయ న్మః | 
ఓాం భకతవశాయ న్మః | 
ఓాం ఓజసుర్వయ న్మః | 
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ఓాం జయినే న్మః | 
ఓాం జగదాన్ాందహేతవే న్మః | 
ఓాం జన్మమృతుాజర్వవాాధివరి్తాయ న్మః | ౭౨ 

ఓాం ఔచచసోన్ సమరూఢరథసోయ న్మః | 
ఓాం అసుర్వరయే న్మః | 
ఓాం కమనీయకర్వయ న్మః | 
ఓాం అబ్వలోభాయ న్మః | 
ఓాం అాంతరాహిః ప్రక్శయ న్మః | 
ఓాం అచిాంతాాయ న్మః | 
ఓాం ఆతమరూపిణ్య న్మః | 
ఓాం అచ్యాతాయ న్మః | 
ఓాం అమర్వశయ న్మః | ౮౧ 

ఓాం పరస్థమ జ్యాతిష్య న్మః | 
ఓాం అహ్సుర్వయ న్మః | 
ఓాం రవయే న్మః | 
ఓాం హ్రయే న్మః | 
ఓాం పరమతమనే న్మః | 
ఓాం తర్భణాయ న్మః | 
ఓాం వర్వణాాయ న్మః | 
ఓాం గ్రహ్వణాాంపతయే న్మః | 
ఓాం భాసుర్వయ న్మః | ౯౦ 

ఓాం ఆద్వమధ్యాాంతరహితాయ న్మః | 
ఓాం సౌఖాప్రదాయ న్మః | 
ఓాం సకలజగతాాంపతయే న్మః | 
ఓాం సూర్వాయ న్మః | 
ఓాం కవయే న్మః | 
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ఓాం నర్వయణాయ న్మః | 
ఓాం పర్వశయ న్మః | 
ఓాం తేజ్యరూపాయ న్మః | 
ఓాం శ్రీాం హిరణాగర్వుయ న్మః | ౯౯ 

ఓాం హ్రాం సాంపతుర్వయ న్మః | 
ఓాం ఐాం ఇషటరోదాయ న్మః | 
ఓాం అనుప్రసననయ న్మః | 
ఓాం శ్రీమతే న్మః | 
ఓాం శ్రేయస్త న్మః | 
ఓాం భకతకోట్టసౌఖాప్రదాయినే న్మః | 
ఓాం నిఖిలగమవేదాాయ న్మః | 
ఓాం నితాాన్ాందాయ న్మః | 
ఓాం శ్రీ సూరా నర్వయణాయ న్మః | ౧౦౮ 

ధూపాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః – ధూపమఘ్రాపయామ. 
(ఎడమచేతితో గాంట్ను వాయిాంచవలెను) 

దీపాం: 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః దీపాం దరియామ. 
(ఎడమచేతితో గాంట్ను వాయిాంచవలెను) 

నైవేదాాం: 
(మహ్వ నైవేదాాం కొరక ఉాంచిన్ పదారధముల చ్యట్టట నీర్భ చిలకరిాంచ్యచూ.) 

ఓాం భూర్భువ సుసవః, ఓాం త తసవితు రవర్వణాాం భరోో దేవసా ధీమహి, ధియ యన్ః ప్రచోదయాత్, సతాాం తవర్వతన్ 
పరిషిాంచామ, అమృతమసుత, అమృతోపసతరణ మసి 
(మహ్వ నైవేదా పదారధముల పై కొాంచెాం నీర్భ చిలకరిాంచి కడిచేతితో సమరిపాంచాలి.) 
(ఎడమచేతితో గాంట్ను వాయిాంచవలెను) 
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ఓాం ప్రాణాయసవహ్వ – ఓాం అపానయ సవహ్వ, 
ఓాం వాానయ సవహ్వ ఓాం ఉదనయ సవహ్వ 
ఓాం సమనయ సవహ్వ ఓాం బ్రహ్మణ్య సవహ్వ. 
తతుపర్భషయ విదమహే మహ్వదేవాయ ధీమహి తన్నన ర్భద్రఃప్రచోదయాత్ 
మధేా మధేా పానీయాం సమరపయామ. 
అమృతాభిధ్యన్మపి – ఉతతర్వపోశన్ాం సమరపయామ 
హ్సౌత పక్షాళయామ – పాదౌ ప్రక్షాళయామ – శుదాాచమనీయాం సమరపయామ. 

తాాంబూలాం: 
తాాంబూలాం చరవణాన్ాంతరాం శుదాధచమనీయాం సమరపయామ. 
ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః తాాంబూలాం సమరపయామ. 

నీర్వజన్ాం: 
(ఎడమచేతితో గాంట్ను వాయిాంచ్యచూ కడిచేతితో హ్వరతి నీయవలెను) 

ఓాం ఆద్వతాాయ న్మః నీర్వజన్ాం సమరపయామ. 
అన్ాంతరాం ఆచమనీయాం సమరపయామ. 

ఆతమప్రదక్షిణ 
(కడివైపుగ్భ 3 సర్భో ఆతమప్రదక్షిణాం చేయవలెను) 

యానిక్నిచ పాపాని జనమాంతరకృతాని చ, 
తాని తాని ప్రణశాాంతి ప్రదక్షిణ పదేపదే. 
పాపోహ్ాం పాపకర్వమహ్ాం పాపాతమ పాపసాంభవః, 
త్రహి మాం కృపయా దేవ శరణా గతవతసల. 
శ్రీ ఆద్వతాాయ న్మః ఆతమప్రదక్షిణ న్మసుర్వన్ సమరపయామ. 

అరపణాం:: 
శ్లో // యసాసమృతాాచనమోక్తయ తపః పూజా క్రయాద్వష్ 
న్నాన్ాం సాంపూరణతాాం యాతి సదోావాందేతమీశవరాం // 
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మాంత్రహీన్ాం క్రయాహీన్మ్ భకతహీన్ాం మహేశవర 
యతూపజితాం మయాదేవ పరిపూరణాం తదసుతతే // 
సుప్రీత సుసప్రసన్నన వరదోభవతు 
శ్రీ ఆద్వతాాయ ప్రసదాం శిరస గృహ్వణమ // 
(పుషపద్యలు శిరసుసన్ ధరిాంచవలెను.) 

తీరోసీవకరణాం: 
శ్లో // అక్లమృతుాహ్రణాం – సరవవాాధి నివారణాం 
సమసత పాపక్షయకరాం – ఆద్వతాాయ పాదోదకాం పావన్ాం శుభాం // 
(అనుచ్య సవమ పాద తీరోమును పుచ్యచకొన్వలెను.) 
శుభాం భూయాత్ .. 

పూజా విధ్యన్ము సాంపూరణాం. 

రథసపతమీ వ్రతకథ: 

యధిషిార్భడు కృష్ణని అడిగెను. 

” ఓ కృషణ ! రధసపతమనడు జ్యయవలసిన్ విధివిధ్యన్ము న్నుసరిాంచి, భూలోకమున్ మనుష్ాడు చక్రవరిత క్గలడని 
నీవు చెపిపయుాంట్టవి. అట్లో యెవవరికైన్న్న ప్రాపితాంచిన్దా ? ” అనగ్భ, కృష్ణడిట్లో జవాబిచెచను. 

క్ాంభ్యజదేశమున్ యశ్లవరితయను చక్రవరిత యుాండెను. ఆయన్ వృదాధపామున్ ఆయన్ కమర్భలాందర్భ సరవరోగముల 
చేత బాధపడుచ్యన్న వారైరి అట్టట కరమపరిపాకముయెాంద్య వలన్ గలెోన్నతెలుపవలసిన్దని ఒక్నొక బ్రాహ్మణ శ్రేష్ాని 
అడిగెను. అట్ోడిగన్ ర్వజుతో ” ఓర్వజా! వీర్భ వీరి పూరవజన్మలో వైశాకలమున్ జనిమాంచ మకిులి లోభులైయుాండిరి. 
అాంద్యచేత వీరిట్టట రోవములక గురిక్వలసిన్ వారైరి వారి రోగనివారణక రధసపతమ రోజున్ జర్భగు క్రాక్రమమును 
చూడవలెను. అ విధముగ్భ నవ్రతము చూచిన్ాంత మత్రమున్ దాని మహ్వతమయముచేవారి పాపములు పోవును. క్న్, 
వాాద్వతో బాధపడువారిని గొని వచిచ ఆ వ్రతవైభవము వారికి చూపవలెను. అని బ్రాహ్మణుడు చెపపగ్భ, ర్వజు అయాా! ఆ 
వ్రతమెట్లో చేయవలెన్న దాని విధివిధ్యన్మును తెలుపు” డని ప్రారిధాంచెను. 
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అాంద్యలక్ బ్రాహ్మణుడు ‘ ఓర్వజా ! ఏ వ్రతము చూచిన్ాంత మత్రమున్ జడతవము న్శిాంచిపోవున్న ఆరధసపతమ’ అని 
పర్భగల వ్రతము సర్భవలూ ఆచరిాంచదగన్ద్వ ఆ వ్రత ప్రభావమున్ సకల పాపమూలూ హ్రిాంచి. చక్రవరితతవము గలుోను. 
ఆ వ్రతవిధ్యన్మును తెలుపుచ్యననను శ్రదధగ్భ వినుము. 

మఘమసమాందలి శుకోపక్షమున్ వచ్యచ ష్షిా తిధి ద్వన్మున్ గృహ్నుత యీ వ్రతమచరిాంతున్ని తలాంపవలెను. పవిత్ర 
జలము గల న్ద్యలలోగ్భని, చెర్భవున్ాంద్య గ్భని, న్నతియాంద్యగ్భని తెలోని నువువలతో విధివిధ్యన్ముగ్భ 
సనన్మచరిాంచవలెను. ఇలవేలుపులక , కలదేవతలక, యిష్టదేవతలక మ్రొకిు పూజిాంచి అట్లపిమమట్ 
సూరాదేవాలయమున్క పోయి ఆయన్క న్మసురిాంచి పుష్పములు, ధూపములు, దీపమును అక్షితలతో 
శుభప్రాపితకొరక పూజిాంచవలెను. పిదప సవగృహ్మున్క వచిచ పాంచయజాము గ్భవిాంచి, అతిధులతో స్తవకలతో, 
బాలకలతో భక్షయభ్యజాములు ఆరగాంచవలెను. ఆద్వన్మున్ తైలము శరీరమున్క పూసుకొని సనన్ము చేయర్వద్య. 
ఆర్వత్రి వేదపారగులగు విప్రులను పిలిపిాంచి, సూరాభగవానుని విగ్రహ్వనికి నియమము ప్రక్రము పూజిాంచి, సపతమ తిధి 
రోజున్ నిర్వహ్వర్భడై, భ్యగములను విసరి్ాంచవలెను. భ్యజనలక పూరవము ” ఓ జగననధుడా ! నేను చేయబోవు ఈ 
రథసపతమీ వ్రతమును నిరివఘనముగ్భ పరిసమపిత చేయవలసిాంద్వగ్భ వేడుచ్యననను ” అని వుచచరిాంచ్యచ్య, తన్ చేతిలో గల 
జలమును నీట్టలో విడవవలెను. అట్లో నీట్టని విడిచిపెట్టట బ్రాహ్మణులు, తాను, గృహ్మున్ నేలపైన ర్వతి శయనిాంచి 
జితేాంద్రియుడై ఉాండి , ఉదయమున్ ల్పచి నితాకృతాములచరిాంచి శుచియై ఉాండవవలెను. ఒక ద్వవామైన్ సూరార్వధనిన 
ద్వవామలికలోతను, చిర్భగాంట్లతోను, సరోవపచార్వలతోను తయార్భ చేసి సర్వవాంగములును రతానలు, మణులుతో 
అలాంకరిాంచవలెను. బాంగ్భర్భతోగ్భని, వెాండితోగ్భని, గుర్రాలను, రధసరధినీ, రధమున్న తయార్భ చేసి మధ్యాహ్నవేళ 
సననద్వకములచ్య నిరివరితాంచ్యకొన్వలెను. వదరబోతులను, పాష్ాండులను, ద్యష్టలను విడిచిపెట్టట – ప్రాజుాలు 
సౌరసూకతపార్వయణ చేయుచ్యాండగ్భ నిజగృహ్ము చేరవలెను. 

పిమమట్ తన్నితాకృతాములను పూరిత చేసుకొని సవసిత బ్రాహ్మణ వాచకములతో వస్త్రమాండప మధాభాగమున్ రధమును 
సోపిాంచవలెను. కాంకమతోను, సుగాంధద్రవాములతోను, పుష్పములతోను పూజిాంచి రధమును పుష్పములతోను, 
దీపములతోను అలాంకరిాంచవలెను. అగర్భధూపములుాంచవలెను. రధమధామున్నున్న సూర్భాని సరవ సాంపూరణముగ్భ 
అరచన్ చేయవలెను. ధన్లోభము చేయర్వద్య. లోభియై ధన్మును ఖర్భచ చేయుట్క మన్ససాంగీకరిాంచనిచో వ్రతము 
వైఫలామును, దానిఅవలన్ మన్సుస నికలతవమును పాంద్యను. పిమమట్ రధ్యనీన, రధసరధిని అాంద్యగల 
సూరాభగవానునీ పుష్ప, ధూప, గాంధ, వసాలు అలాంక్ర్వలు భూష్ణాలు ననవిధ పాంచభక్షాాద్యలు గల 
నైవేదాాద్యలతో పూజిాంచి యీ క్రాంద్వ విధముగ్భ ద్వవాకర్భని స్థతత్రము చేయవలెను. 
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ఓ భాసుర్వ ! ద్వవాకర్వ ! ఆద్వతాా ! మర్వతాండా ! గ్రహ్వధిపాఅపారనిధే ! జగద్రక్షక్ ! భూతభవన ! భూతేశ ! 
భాసుర్వ ! ఆరతత్రణ పర్వయణా హ్ర్వ ! అాంచితాా విశవసాంచార్వ ! హేవిషోణ ! ఆద్వభూతేశ ! ఆద్వమధ్యాసత భాసుర్వ ! 
ఓ జగత్రపరతే ! భకిత ల్పకన్నను, క్రయాశూన్ామయిన్ను, నేను చేసిన్ అరచన్క నీ సాంపూరణ కటాక్షమును చూపుము ” పై 
విధముగ్భ మన్సుసలో తాను వేడిన్ కోరికను సఫలీకృతాం చేయవలెన్ని భాసుర్భని ప్రారిాాంచవలెను. ధన్హీనుడయిన్ను, 
విధిప్రక్రము అనిన క్రాములు చేయవలెను. రధము సరధి, గుర్రములు వివిధరక్ల రాంగులతో లిఖిాంచిన్ బొమమలు 
Yఎదయిన్ జిల్పోడుప్రతిమలతో సూరాభగవానుని శకిత కొలద్వ పూరవము చెపిపన్ట్లో విధివిధ్యన్ముగ్భ 
పూజిాంచవలెను.  ఆర్వత్రి జాగరణ చేసి, పుర్వణ శ్రావణ మాంగళగీతాలతో మాంగళవాయుధ్యాలతో పుణాకదలను 
విన్వలెను. పిమమట్ రదయాత్రక బయలెదేరి సూరిాి మన్సుసన్ ధ్యాన్మణ్యయుచ్య అరధనిమీలిత నేత్రుడై చూడవలెను. 
ప్రాతఃక్లమున్ ల్పచి విమలుడై సనన్కృతాము నిరవరితాంచ్యకొని బ్రాహ్మణులక తృపితగ్భ భ్యజన్ము పెట్టట, వివిధ 
రతనభూష్ణములతో ధ్యనాద్యలతో, వసాలతో తృపితపరచవలెను. అట్లో చేసిన్ అశవమేధయాగము చేసిన్ ఫలము 
లభిాంచ్యను. అని బ్రహ్మవిధులు చెపిపరి. పిమమట్ యధ్యశకిత దాన్ము నీయవలెను. ఈ రధమును తమ పురోహితులయిన్ 
గుర్భదేవులక రకతవస్త్ర యుగళాంతో సమరిపాంచవలెను. ఆవిధాంగ్భ చెసిన్చో యెాంద్యక జగతపతిగ్భకాండును ? క్న్, 
సరవయతనముల చేత రధసపతమ వ్రతమచరిాంచవలెను దానివల భాసుర్వనుగ్రహ్ము గలిో మహ్వతేజులు, 
బలపర్వక్రమవాంతులు అయి విపుల భ్యగములన్నుభవిాంచి ర్వజామును నిష్ుాంట్కముగ్భ చేసికొాంద్యర్భ. ఈ రధసపతమ 
వ్రతమును చేసిన్చో పుత్రపౌత్రద్యలను బడసి చివరగ్భ సూరాలోకము చేర్భను, అకుడ ఒక కలపక్లము చక్రవరిత పదవి 
న్నుభవిాంచ్యను 

కృష్ణడు చెపుపచ్యననడు : 

ఈ విధాంగ్భ ఆ ద్వవజ్యతతముడు సరవవిష్యములను చెపిప తన్ దారిని తాను పోయెను. ర్వజు ఆ బ్రాహ్మణ 
శ్రేష్ాడుపదేశిాంచిన్రీతిగ్భ ఆచరిాంచి సమసతసౌఖాముల న్నుభవిాంచెను. ఈ విధముగ్భ ఆ ర్వజపుత్రులు చక్రవరితతవమును 
పాంద్వరి. ఈ కధను భకితతో యెవర్భ విాంద్యరో వారికి భానుడు సాంతసిాంచి మాంచి ధన్ధ్యన్ా సాంపదనిచ్యచను ఈ 
విధముగ్భ బాంగ్భర్భతో చేయబడిన్ సరధి గుర్రాలతో గూడుకొనిన్ శ్రేష్ారధమును మఘమస సపతమరోజున్ యెవర్భ 
దాన్ము చేయుారో వార్భ చక్రవరితతవమును పాందగలర్భ. 

ఇతి రధసపతమీ వ్రతకధ సాంపూరణాం... 
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