
   

శివ పూజ విధానం 

 

శివపద మణిమాల ఆధారంగా 'శి' అనగా శివుడని 'వ' అనగా శక్తి రూపమని అరధం. అట్టి ఆ శివునిక్త 
మహాశివరాత్రి పరవదినమున చేసే అరచనాది కారయక్రమములు విశేషమైన ఫలితములను ఇస్తియి. 

అయితే నిరమలమైన మనస్సుతో శివలింగమును లేదా శివ పంచాయతనమును పూజంచు విధానము 
మంత్ర పూరవకంగా క్తంద గమనించగలరు... 

శ్రీ పస్సపు గణపతి పూజ: 

శ్లో || శుకాోంబరధరం విష్ణం శశివరణం చతురుుజం 
ప్రసననవదనం ధాయయేత్ సరవ విఘ్ననపశంతయే 
దీపతవం బ్రహ్మరూపో సి జ్యయతిషం ప్రభురవయయః 
సౌభాగయం దేహి పుత్రంశచ సరావన్ కామాంశచదేహిమే 

(దీపము వెలిగంచి దీపపు కందెక గంధము, కంకమబొట్లో పెట్ివలెను.) 

శ్లో || అగమారధం తు దేవానాం గమనారధం తు రక్షస్తం 
కరుఘంటారవం తత్ర దేవతాహావన లంఛనమ్ 

(గంట్ను మ్రోగంచవలెను) 

ఆచమనం 

ఓం కేశవాయ స్తవహా,ఓం నారాయణాయ స్తవహా,ఓం మాధవాయ స్తవహా, 

(అని మూడుస్తరుో ఆచమనం చేయాలి) 

• ఓం గోవిందాయ నమః, విషణవే నమః, 



   

శివ పూజ విధానం 

• మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, 
• వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, 
• ఋషీకేశయ నమః, పదమనాభాయ నమః, 
• దామోదరాయ నమః, సంకరషణాయ నమః, 
• వాస్సదేవాయ నమః, ప్రద్యయమానయ నమః, 
• అనిరుదాాయ నమః, పురుషోతిమాయ నమః, 
• అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, 
• అచుయతాయ నమః, జనారధనాయ నమః, 
• ఉపంద్రాయ నమః, హ్రయే నమః, 
• శ్రీ కృషణయ నమః 

యశిివో నామరూపాభాయం యాదేవీ సరవమంగళా 
తయః సంసమరణాత్ పుంస్తం సరవతో జయమంగళమ్ || 
లభసేిషం జయసేిషం కతసేిషం పరాభవహ్ః 
యేష మందీవర శయమో హ్ృదయస్థో జనారనోః 
ఆపదా మపహ్రాిరం దాతారం సరవసంపదాం 
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయ భూయ నమామయహ్మ్ || 
సరవమంగళ మాంగళ్యయ శివే సరావరోస్తధికే 
శరణ్యయ త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్సితే || 

• శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభాయం నమః ఉమామహేశవరాభాయం నమః 
• వాణీ హిరణయగరాాభాయం నమః శచీపురందరాభయం నమః 
• అరుంధతీ వశిషాభాయం నమః శ్రీ సీతారామాభాయం నమః 
• నమసుర్వవభ్యయ మహాజనేభయ నమః 
• అయం ముహూరిస్సుముహోరిస్సి 
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ఉతిిషాంతు భూతపిశచా ఏతే భూమ భారకాః 
ఏతేష మవిరోధేనా బ్రహ్మకరమ సమారభే || 

(ప్రాణాయామం చేసి అక్షతలు వెనుకక వేస్సకొనవలెను.) 

ప్రాణాయామము 

(కడిచేతితో ముకు పట్లికొని యీ మంత్రమును ముమామరు చెపపవలెను) 

ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్సవః ఓం మహ్ః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సతయం ఓం తతువితురవర్వణయం భరోో 
దేవసయ ధీమహి ధియ యనః ప్రచోదయాత్ ఓం అపోజ్యయతి రస్థమృతం బ్రహ్మ భూరుావస్సువరోమ్ 

సంకలపం: 

ఓం మమోపాతి ద్యరితక్షయ దావరా శ్రీ పరమేశవర ప్రీతయరధం శుభే, శ్లభేన, ముహూర్వి, శ్రీ మహావిషోణ 
రాజాాయా ప్రవరిమానసయ అదయబ్రహ్మణః దివతీయ పరార్వధ, శేవత వరాహ్కలేప వైవసవత మనవంతర్వ 
కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూదీవప భరతవర్వష, భరతఖండే మేరోరధక్షిణదిగాుగే, శ్రీశైలశయ ఈశనయ (మీరు 
ఉనన దికును చెపపండి) ప్రదేశే కృషణ/గంగా/గోదావరోయరమదయదేశే (మీరు ఉనన ఊరిక్త ఉతిర 
దక్షిణములలో ఉనన నద్యల పరుో చెపపండి) అసిమన్ వరిమాన వాయవహారిక చంద్రమాన (ప్రస్సిత 
సంవతురం) సంవతుర్వ (ఉతిర/దక్షిణ) ఆయనే (ప్రస్సిత ఋతువు) ఋతౌ (ప్రస్సిత మాసము) 
మాసే (ప్రస్సిత పక్షము) పక్షే (ఈరోజు తిథి) తిథౌ (ఈరోజు వారము) వాసర్వ (ఈ రోజు నక్షత్రము) 
శుభ నక్షత్రే (ప్రస్సిత యగము) శుభయగే, శుభకరణ్య. ఏవం గుణ విశేషణ విషిషాయాం, 
శుభతిథౌ,శ్రీమాన్ (మీ గోత్రము) గోత్రసయ (మీ పూరిి పరు) నామధేయసయ, ధరమపతీన సమేతసయ 
అస్తమకం సహ్కట్లంబానాం క్షేమ, స్థోరయ, ధైరయ, విజయ, అభయ,ఆయురారోగయ ఐశవరాయభివృదయరోం, 
ధరామరా, కామమోక్ష చతురివధ ఫల,పురుషరధ సిదాయరోం, ధన,కనక,వస్సి వాహ్నాది సమృదాయరంో, 
పుత్రపౌత్రభివృదాయరధం, సరావపదా నివారణారధం, సకల కారయవిఘననివారణారధం,సతుంతాన సిధయరధం, 
పుత్రపుత్రికానాం సరవతో ముఖాభివృదయరాం, ఇషికామాయరధ సిదధయరధం, శ్రీమత్ ఉమామహేశవర స్తవమ 
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దేవతా ముదిాశయ శ్రీ ఉమామహేశవర స్తవమ దేవతా ప్రీతయరధం యావదాక్తి ధాయన,వాహ్నాది 
షోడశ్లపచార పూరవక అషోితిర / పంచాయతన పూజాం కరిష్యయ... 

(అక్షతలు నీళళతో పళ్ళళములో వదలవలెను.) 

తదంగతేవన కలశరాధనం కరిష్యయ 

కలశరాధనం: 

శ్లో || కలశసయముఖే విష్ణః కంఠేరుద్ర సుమాశ్రితః 
మూలే తత్రోసిోతోబ్రహామ మధేయమాతృగణా సమృతాః 
కక్షౌ తు స్తగరా సుర్వవ సపిదీవపా వస్సంధరా 
ఋగేవదోథ యజుర్వవద స్తుమవేదోహ్యథరవణః 
అంగైశచ సహితాసుర్వవ కలశంబు సమాశ్రితాః 

(కలశపాత్రక గంధము, కంకమబొట్లో పెట్ట ిపుషపక్షతలతో అలంకరింపవలెను. కలశ పాత్రపై కడి 
అరచేయినుంచి ఈ క్రంది మంత్రము చద్యవవలెను.) 

శ్లో || గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరసవతి 
నరమదే సింధు కావేరి జలేసిమన్ సనినధిం కరు 
ఆయాంతు దేవపూజారోం – మమ ద్యరితక్షయకారకాః 
కలశ్లదకేన పూజా ద్రవాయణి దైవమాతామనంచ సంప్రోక్షయ 

(కలశములోని జలమును పుషపముతో దేవునిపైనా పూజాద్రవయములపైన,తమపైన 
జలుోకొనవలెను.తద్యపరి పస్సపు వినాయకనిపై జలము జలుోతూ ఈ క్రంది మంత్రము చద్యవవలెను.) 
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మం || ఓం గణానాంతవ గణపతి హ్వామహే కవింకవీనాముపమశ్రసివం 
జ్యయషారాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణసపత అనశిృణవన్ననతిభి సీుదస్తదనమ్ 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధాయయామ,ఆవాహ్యామ,నవరతన ఖచిత సింహాసనం సమరపయామ 
(అక్షతలు వేయవలెను) 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాదయః పాదయం సమరపయామ 
(నీళ్ళళ చలోవలెను) 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః హ్సియః ఆర్యం సమరపయామ 
(నీళ్ళళ చలోవలెను) 
ముఖే శుదాాచమనీయం సమరపయామ శుదోాదకస్తననం సమరపయామ 
(నీళ్ళళ చలోవలెను) 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః వస్త్రయుగమం సమరపయామ 
(అక్షతలు చలోవలెను) 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దివయ శ్రీ చందనం సమరపయామ 
(గంధం చలోవలెను) 
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అక్షతాన్ సమరపయామ 

(అక్షతలు చలోవలెను) 

ఓం స్సముఖాయ నమః,ఏకదంతాయ నమః,కపిలయ నమః,గజకరిణకాయ నమః,లంబోదరాయ 
నమః,వికటాయ నమః,విఘనరాజాయ నమః,గణాధిపాయ నమః,ధూమకేతవే నమః,గణాధయక్షాయ 
నమః, ఫాలచంద్రాయ నమః, గజాననాయ నమః, వక్రతుండాయ నమః,శూరపకరాణయ నమః, 
హేరంబాయ నమః, సుందపూరవజాయ నమః, ఓం సరవసిదిా ప్రదాయకాయ నమః,మహాగణాదిపతియే 
నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుషపపూజాం సమరపయామ. 
మహాగణాధిపతేయనమః ధూపమాఘ్రాపయామ 
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(అగరవతుిల ధుపం చూపించవలెను.) 

ఓం భూరుావస్సువః ఓం తతువితురవర్వణయం భరోోదేవసయ ధీమహి ధియ యనః ప్రచోదయాత్ 
సతయంతవర్విన పరిషించామ అమృతమస్సి అమృతోపసిరణమసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః 
గుడోపహారం నివేదయామ. 

(బెలోం ముకును నివేదన చేయాలి) 

ఓం ప్రాణాయస్తవహా, ఓం అపానాయస్తవహా, ఓం వాయనాయ స్తవహా 
ఓం ఉదానాయ స్తవహా, ఓం సమానాయ స్తవహా ,మధేయ మధేయ పానీయం సమరపయామ. 

(నీరు వదలలి.) 

తాంబూలం సమరపయామ, నీరాజనం దరియామ. 

(తాంబూలము నిచిచ కరూపరమును వెలిగంచి చూపవలెను) 

ఓం గణానాంతవ గణపతిగ్ హ్వామహే కవింకవీనాముపమశ్రవసివం 
జ్యయషారాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణసపత అనశిృణవన్ననతిభి సీుదస్తదనమ్ 
శ్రీ మహాగణాదిపతయే నమః స్సవరణ మంత్రపుషపం సమరపయామ 
ప్రదక్షిణ నమస్తురాన్ సమరపయామ 
అనయా మయా కృత యధాశక్తి పూజాయచ శ్రీ మహాగణాధిపతిః స్సప్రీతః స్సప్రసన్నన వరదో భవతు 

(అనుకొని నమసురించుకొని, దేవుని వదా గల అక్షతలు ,పుషపములు శిరస్సున ధరించవలసినది.) 

తద్యపరి పస్సపు గణపతిని కొదిాగా కదిలించవలెను. 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యధాస్తోనం ముదావసయామ. (శ్రీ మహాగణపతి పూజ సమాపిం.) 
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శివపూజ - శివ పంచాయతన పూజ విధానం: 

ధాయనం 

శ్లోకం: 
శంతం పదామసనసోం శశిధరమకట్ం పంచవకరం త్రినేత్రం | 
శూలం వజ్రం చ ఖడోం పరశుమభయధం దక్షభాగే వహ్ంతమ్ || 
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహ్ం స్తంకశం వామభాగే | 
నానాలంకారయుకిం సపట్టకమణినిభం పారవతీశం నమామ || 

శ్లోకం: 
ఆ పాతాళ నభ: సోలని భువన బ్రహామండ మావి: స్సపర 
జ్యయతి స్తపట్టక లింగ మౌళి విలస తూప ర్వణంద్య వానాిమృతః | 
అస్థికాపుోత మేక మీశ మనిశం - రుద్రానువాకా ఙ్ాపత్ 
దాయయే దీపిుత సిదధయే ద్రువపదం; విప్రోభిషించే చిచవమ్ || 

బ్రహామండ వాయపిదేహా, భసిత హిమరుచా, భాసమానా భుజంగైః 
కంఠేకాలః , కపరాా, ;కలితశశికల , శచన్్ కోదండ హ్స్తిః 
త్రయక్షా రుద్రాక్షమాల , స్సలలితవపుష , శింభవా , మురిిభేదా: 
రుద్ర శ్రీ రుద్ర సూకి - ప్రకట్టతవిభవా: - నః ప్రయచఛనుి సౌఖయమ్ 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | ధాయయామ | ధాయనం సమరపయామ | 

ప్రాణప్రతిషిపన మంత్రం: 
అస్సనీతే పునరాస్తమస్స చక్షః పునః ప్రాణ మహిన్న హి భొగమ్ 
జ్యయకప శేయమ సూరయ ముచచరంత మనుమతే మృడయాన సవసిి 
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అమృతం వై ప్రాణా అమృత మాపః ప్రాణానేవ యధా స్తోన ముపహ్వయతే 
సిోరోభవ | వరదోభవ | స్సప్రసన్ననభవ | సిోరాసనం కరు | 

ఆవాహ్నం 

మంత్రం: సదోయజాతం ప్రపదాయమ 

స్తవమన్ సరవ జగనానధ యావత్ పూజా వస్తవకం | తావత్ తవం ప్రీతిభావేన బింబే (లింగే) సిమన్ 
సనినధిం కరు| 
సిోరోభవ | వరదోభవ | స్సముఖోభవ | స్సప్రసన్ననభవ | సిోరాసనం కరు | (అక్షతలు) 

ఆసనం 

మంత్రం: 
సదోయ జాతాయ వై నమోనమః || 

భాసవన్మమక్తిక తొరణ్య , మరకత సింభాయుతాలంకృతే | సౌదే దూప స్సవాసితే, మణిమయె, మాణికయ 
దీపాంచితే | 
మాణికయ సింహాసనే | స్ససిోరొ భవ | శ్రీ మహేశవరాయ నమః | స్సవరణ రతనఖచితసింహాసనం 
సమరపయామ | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | ఓం మహేశవరాయ నమః | ఆసనం సమరపయామ 

పాదయమ్ 

మంత్రం: 
భవే భవే నాతి | 
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పాదయం గృహాణ దేవేశ | మమ సౌఖయం వివరాయ | భకాియ సమరిపతం దేవ | లోకనాధ నమోస్సితే | 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |  ఓం శంభవే నమః | పాదయః పాదయం సమరపయామ 

అర్యం 

మంత్రం: 
భవే భవసవ మామ్ || 

వయకాి, వయకి సవరూపాయ, హ్ృషీకపతయే నమః | మయా నివేదతో భకాియ అరో్యయం ప్రతిగ్రుహ్యతామ్ 
| 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |  హ్సియః అర్యం సమరపయామ | 

ఆచమనీయమ్ 

మంత్రం: 
భవోదాువాయ నమః | 

కరూపర వాసితం తోయం మనాాక్తనాయః సమావృతం 
మృతుయంజయ, మహాదేవ, శుదధ ఆచమనం సమరపయామ | 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |  ముఖే ఆచమనీయం సమరపయామ | 

మధుపరుం 

గుడ దదిసహితం, మధుప్రకీరణ, స్సఘృత సమనివత దేను ద్యగధయుకిం |శుభకర మధుపరుం 
సమరపయామ 

స్తిానం, పంచామృతస్తిానం , అభిష్యకం 
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మంత్రం: వామదేవాయ నమః || సనపయామ || 

శ్రీ రుద్రనమకం, చమకం సవరయుకిముగా వచిచన వారు వాట్టని చద్యవుతూ అభిష్యకము చేయవలెను. 

మంత్రం: 
ఓం నమసేి అస్సి భగవన్ విశేవశవరయ, మహాదేవాయ, త్రయంబకాయ , త్రిపురంతకాయ, త్రికాలగన 
కాలయ, కాలగన రుద్రాయ, నీలకంఠాయ, మృతుయం జయాయ, సర్వవశవరాయ, సదా శివాయ, శ్రీమన్ 
మహాదేవాయ నమః | 

హ్ర హ్ర మహాదేవ శంభ్య శంకర (గంట్ వాయిసూి ) 

మంత్రం: 
నమ స్థుమాయ చ రుద్రాయ చ, నమ స్తిమ్రాయ చారుణాయ చ. నమ శుంగాయ చ పశుపతయే 
చ,నమ ఉగ్రాయ చ భీమయ చ, నమో అగ్రేవధాయ చ దూర్వవదాయ చ, నమో హ్ంత్రే చ, హ్నీయసే 
చ, నమోవృక్షేభ్యయ హ్రి కేశేభ్యయ, నమ స్తిరాయ, నమ శుం భవే చ మయభవే చ, నమశింకరాయ చ 
మయ సురాయ చ, నమశిివాయ చ, శిివతరాయ చ, నమ సీిరాయయ చ కలయయ చ, నమ 
పారాయయ చ వారాయయ చ, నమ ప్రతరణాయ చోతిరణాయ చ, నమ ఆతారాయయ చాలదాయయ చ, 
నమ శి షపయయ చ ఫేనాయయ చ, నమ సిపకతాయయ చ ప్రవాహాయయ చ || 

మంత్రం: 
త్రయంబకాయ యజామహే స్సగంధిం పుషిి వరధనం | ఉరావరుకమవ బంధనాన్ మృతోయ రుమక్షియ 
మామృతాత్ | యరుద్రో అగ్నన య అపుు య ఓషధీష్ య రుద్రో విశవభువనా వివేశ తస్థమ 
రుద్రాయ నమో అస్సి| నమో రుద్రాయ విషణవే మృతుయర్వమ పాహి | 

(రుద్రచమకం) 
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మంత్రం: 
శం చ మే మయశచ మే | ప్రియం చ మే | కామశచ మే | సౌమనసశచ మే | భద్రం చ మే శ్రేయశచ మే 
వసయశచ మే యశశచ మే భగశచ మే ద్రవిణం చ మే | యంతా చ మే | ధరాి చ మే క్షెమశచ మే ధ్రుతిశచ 
మే విశవం చ మే మహ్శచ మే | సంవిచచ మే జాాత్రం చ మే సూశచ మే | ప్రసూశచ మే సీరం చ మే | 
లయశచ మ | ఋతం చ మే 
మృతం చ మే | యక్షమంత్రం: చ మే | అనామయశచ మే | జీవాతుశచ మే | దేరా్యుతవం చ మే | 
అనమత్రం చ మే |అభయం చ మే | స్సగంచ మే శయనం చ మే | సూష చ మే | స్సదినం చ మే | 

మంత్రం: 
ఓం సదోయ జాతం ప్రపదాయమ సదోయ జాతాయ వై నమో నమః | 
భవే భవే నాతి భవే భవసయ మాం | భావోధావాయ నమః | 

మంత్రం: 
ఓం వామదేవాయ నమో జ్యయషియ నమః శ్రేషయి నమో 
రుద్రాయ నమః కాలయ నమః కలవికరణాయ నమో 
బలవికరణాయ నమో బలయ నమో 
బలప్రమధనాయ నమసురవ భూతదమనాయ నమో 
మన్ననమనాయ నమః | 

మంత్రం: 
అఘ్నర్వభ్యయ ధఘ్నర్వభ్యయ ఘ్నర్వ ఘ్నరతర్వభయః | 
సర్వవభయః సరవశర్వవభ్యయ నమసేి అస్సి రుద్రరూపభయః | 

మంత్రం: 
ఈశన సరవ విదాయనా మీశవర సరవ భూతానాం 
బ్రహామధిపతి బ్రహ్మన్నదిపతిర్ 
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బ్రహ్మ శివో మే అస్సి సదాశివోం || 
పురుషోవై రుద్రః సనమహొ నమో నమః | విశవం భూతం భువనం చిత్రం బహుధా జాతం జాయ 
మానం చ యత్ సరోయహేయష రుద్రసిస్థమ రుద్రాయ నమో అస్సి | కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీడుషి 
మాయ తవయసే | వోచేమ శంతమగ్o హ్ృదే | సరోయహేయష రుద్రసిస్థమ రుద్రాయ నమో అస్సి | 

మహాదేవ, మహాదేవ, మహాదేవ, దయానిధే 
భవానేవ, భవానేవ, భవానేవ, గతి రమమ 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |  ఓం మహేశవరాయ నమః | పంచామృత తధా శుదోాదక 
స్తిానం సమరపయామ || 

(శివలింగానిన ఎడమచేతితో పట్లికొని ఈ క్రంది మంత్రం: త్రనిన చద్యవుతూ కడిచేతితో నీట్టని పోసూి 
కడిగ తుడిచి కంకమ, పెట్టి మళాో యధాస్తినం లో ఉంచాలి) 

ఓం ఆపో హిషి మయ భువః తా న ఊర్వే ధధాతన మహేరణాయ చక్షసే | య వః శివతమో రసః 
తసయ భాజయతే హ్ నః ఉశతీరివ మాతరః తస్తమ అరం గమామ వో యసయ క్షయాయ జనవద అపో 
జనయధా చ నః | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః  | ఓం మహేశవరాయ నమః | 
శుదోాదక స్తిానం సమరపయామ || 

వస్త్రం 

మంత్రం: 
|| జ్యయషియ నమః || 

వేదసూకి సమాయుకేి, యజా స్తమ సమనివతే | సరవవరణ ప్రదేదేశ వాససీతే, స్సనిరిమతే|| 



   

శివ పూజ విధానం 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః  | ఓం మహేశవరాయ నమః |వస్త్ర యుగమంత్రం: 
సమరపయామ 

యజ్యాపవీతం 

యజ్యాపవీతం పరమంత్రం: పవిత్రం ప్రజాపతే రయతుహ్జం పురస్తిత్ | ఆయుషయమగ్రియం ప్రతిముంచ 
శుభ్రం యజ్యాపవీతం బలమస్సి తేజః | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | ఓం మహేశవరాయ నమః | ఉపవీతం సమరపయామ 

విభూతి (భసమ ధారణ ) 

అగన రితిభసమ, వాయురితిభసమ, జలమతిభసమ, సోలమతిభసమ వోయమేతిభసమ సరవగ్o హ్వాయ ఇదగ్o 
సరవంభసమ | చితాభసమధరమ్ వామదేవరుద్రం నమామయహ్ం 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |ఓం సరావయనమః | భసమంత్రం: ధారయామ | 

ఆభరణం 

మంత్రం: 
ఓం రుద్రాయ నమః || 

రుద్రక్షమాల ఆభరణం, నాగేంద్రహార కంకణై:| భుజంగాభరణైరుయకిం గృహాణ అమరవలోభ 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |ఆభరణం సమరపయామ | 

చందనం 

మంత్రం: 
కాలయ నమః || 



   

శివ పూజ విధానం 

శ్రీ ఖండం చందనం దివయం, గoధాడయం స్సమన్నహ్రమ్ | విలేపనం స్సరశ్రేషిం, ప్రీతయరధం 
ప్రతిగ్రుహ్యతాం | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |గంధం సమరపయామ | 

అక్షతాన్ 

మంత్రం: 
| కలవికరణాయ నమః || 
ఆయనే తే పరయణె దూరావరోహ్ం తు పుషిపణీ:| హ్రదాశచ పుండరీకాణి సముద్రశచ గృహా ఇమే| 
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివాయన్, గృహాణ శివ శంకర 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |అక్షతాన్ సమరపయామ | 

శివ అషోితిర పూజ: 

• ఓం శివాయ నమః 
• ఓం మహేశవరాయ నమః 
• ఓం శమువే నమః 
• ఓం పినాక్తనే నమః 
• ఓం శశిశేఖరాయ నమః 
• ఓం వామదేవాయ నమః 
• ఓం విరూపాక్షాయ నమః 
• ఓం కపరిానే నమః 
• ఓం నీలలోహితాయ నమః 
• ఓం శంకరాయ నమః (౧౦) 
• ఓం శూలపాణయే నమః 



   

శివ పూజ విధానం 

• ఓం ఖటావఙ్గోనే నమః 
• ఓం విష్ణవలోభాయ నమః 
• ఓం శిపివిషియ నమః 
• ఓం అమాకానాథాయ నమః 
• ఓం శ్రీకణాాయ నమః 
• ఓం భకివతులయ నమః 
• ఓం భవాయ నమః 
• ఓం శరావయ నమః 
• ఓం త్రిలోకేశయ నమః (౨౦) 
• ఓం శితికణాాయ నమః 
• ఓం శివాప్రియాయ నమః 
• ఓం ఉగ్రాయ నమః 
• ఓం కపాలినే నమః 
• ఓం కౌమారయే నమః 
• ఓం అనధకాస్సర సూదనాయ నమః 
• ఓం గఙ్గోధరాయ నమః 
• ఓం లలటాక్షాయ నమః 
• ఓం కాలకాలయ నమః 
• ఓం కృపానిధయే నమః (౩౦) 
• ఓం భీమాయ నమః 
• ఓం పరశుహ్స్తియ నమః 
• ఓం మృగపాణయే నమః 
• ఓం జటాధరాయ నమః 
• ఓం క్తిలసవాసినే నమః 



   

శివ పూజ విధానం 

• ఓం కవచినే నమః 
• ఓం కఠోరాయ నమః 
• ఓం త్రిపురానికాయ నమః 
• ఓం వృషఙ్గుయ నమః 
• ఓం వృషభారూఢాయ నమః (౪౦) 
• ఓం భస్థమదూధళిత విగ్రహాయ నమః 
• ఓం స్తమప్రియాయ నమః 
• ఓం సవరమయాయ నమః 
• ఓం త్రయీమూరియే నమః 
• ఓం అనీశవరాయ నమః 
• ఓం సరవఙ్గాయ నమః 
• ఓం పరమాతమనే నమః 
• ఓం స్థమసూరాయగన లోచనాయ నమః 
• ఓం హ్విష్య నమః 
• ఓం యఙ్ామయాయ నమః (౫౦ 
• ఓం స్థమాయ నమః 
• ఓం పఞ్చవకారయ నమః 
• ఓం సదాశివాయ నమః 
• ఓం విశేవశవరాయ నమః 
• ఓం వీరభద్రాయ నమః 
• ఓం గణనాథాయ నమః 
• ఓం ప్రజాపతయే నమః 
• ఓం హిరణయర్వతసే నమః 
• ఓం ద్యరధరాషయ నమః 



   

శివ పూజ విధానం 

• ఓం గరీశయ నమః (౬౦) 
• ఓం గరిశయ నమః 
• ఓం అనఘాయ నమః 
• ఓం భుజఙ్ో భూషణాయ నమః 
• ఓం భరాోయ నమః 
• ఓం గరిధనవనే నమః 
• ఓం గరిప్రియాయ నమః 
• ఓం కృతిివాససే నమః 
• ఓం పురారాతయే నమః 
• ఓం భగవతే నమః 
• ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః (౭౦) 
• ఓం మృతుయఞ్ేయాయ నమః 
• ఓం సూక్షమతనవే నమః 
• ఓం జగదావయపినే నమః 
• ఓం జగద్యోరవే నమః 
• ఓం వోయమకేశయ నమః 
• ఓం మహాసేన జనకాయ నమః 
• ఓం చారువిక్రమాయ నమః 
• ఓం రుద్రాయ నమః 
• ఓం భూతపతయే నమః 
• ఓం స్తోణవే నమః (౮౦) 
• ఓం అహిరుుథానయయ నమః 
• ఓం దిగమారాయ నమః 
• ఓం అషిమూరియే నమః 



   

శివ పూజ విధానం 

• ఓం అనేకాతమనే నమః 
• ఓం స్తవతిిికాయ నమః 
• ఓం శుదధవిగ్రహాయ నమః 
• ఓం శశవతాయ నమః 
• ఓం ఖణ్పరశవే నమః 
• ఓం అజాయ నమః 
• ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (౯౦) 
• ఓం మృడాయ నమః 
• ఓం పశుపతయే నమః 
• ఓం దేవాయ నమః 
• ఓం మహాదేవాయ నమః 
• ఓం అవయయాయ నమః 
• ఓం హ్రయే నమః 
• ఓం పూషదనిభిదే నమః 
• ఓం అవయగ్రాయ నమః 
• ఓం దక్షాధవరహ్రాయ నమః 
• ఓం హ్రాయ నమః (౧౦౦) 
• ఓం భగనేత్రభిదే నమః 
• ఓం అవయకాియ నమః 
• ఓం సహ్స్రాక్షాయ నమః 
• ఓం సహ్స్రపాదే నమః 
• ఓం అపపరోప్రదాయ నమః 
• ఓం అననాియ నమః 
• ఓం తారకాయ నమః 



   

శివ పూజ విధానం 

• ఓం పరమేశవరాయ నమః (౧౦౮) 

బిలవషికమ్ 

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | 
త్రిజనమపాపసంహారం ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౧ || 

త్రిశఖైరిాలవపత్రైశచ హ్యచిఛద్రః కోమలైశుిభః | 
శివపూజాం కరిషయమ ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౨ || 

అఖండబిలవపత్రేణ పూజతే నందికేశవర్వ | 
శుదధయంతి సరవపాపభయః ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౩ || 

స్తలగ్రామశిలమేకాం జాతు విప్రాయ యఽరపయేత్ | 
స్థమయజామహాపుణయం ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౪ || 

దంతికోట్టసహ్స్రాణి వాజపయశతాని చ | 
కోట్టకనాయమహాదానాం ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౫ || 

పారవతాయసేుిదతోతపననం మహాదేవసయ చ ప్రియం | 
బిలవవృక్షం నమస్తయమ ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౬ || 

దరినం బిలవవృక్షసయ సపరినం పాపనాశనం | 
అఘ్నరపాపసంహారం ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౭ || 

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధయతో విష్ణరూపిణ్య | 
అగ్రతశిివరూపాయ ఏకబిలవం శివారపణమ్ || ౮ || 



   

శివ పూజ విధానం 

బిలవషిక మదం పుణయం యః పఠేచిఛవసనినధౌ | 
సరవపాపవినిరుమకిః శివలోక మవాపునయాత్ || ౯ || 

బిలవపత్రం/ పుషపం సమరపయామ 

మంత్రం: 
బలవికరణాయ నమః || 
ఓం నిధన పతయే నమ | ఓం నిధన పతాంతికాయ నమః || 
ఓం ఊరాాయ నమః | ఓం ఊరధలింగాయ నమః|| 
ఓం హిరణాయయ నమః | ఓం హిరణయ లింగాయ నమః|| 
ఓం స్సవరాణయ నమః | ఓం స్సవరణలింగాయ నమః|| 
ఓం దివాయయ నమః| ఓం దివయలింగాయ నమః|| 
ఓం భవాయ నమః | ఓం భవలింగాయ నమః || 
ఓం సరావయ నమః| ఓం సరవలింగాయ నమః || 
ఓం శివాయ నమః | ఓం శివలింగాయ నమః || 
ఓం జావలయ నమః | ఓం జవలలింగాయ నమః || 
ఓం ఆతమయ నమః| ఓం ఆతమలింగాయ నమః || 
ఓం పరమాయ నమః | ఓం పరమలింగాయ నమః || 

|| ఏతత్ స్థమసయ సూరయసయ సరవ లింగ గ్ో స్తోపయతి పాణిమంత్రం: త్రం పవిత్రం || 

ఓం భవాయ దేవయ నమః | ఓం శరావయ దేవాయ నమః | 
ఓం ఈశనాయ దేవాయ నమః | ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః || 
ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః 1 ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః || 
ఓం భీమాయ దేవాయ నమః | ఓం మహాతే దేవాయ నమః || 
ఓం భవసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః| ఓం శరవసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః || 
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ఓం ఈశనసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః | ఓం పశుపతయే దేవసయ పత్నథనయ నమః || 
ఓం రుద్రసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః | ఓం ఉగ్రసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః || 
ఓం భీమసయ దేవసయ పత్నథనయ నమః | ఓం మహ్తో దేవసయ పత్నథనయ నమః || 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | నానావిధ పరిమళ పుషపణి, బిలవపత్రణి సమరపయామ | 
(ఇకుడ శివాషోితిర శతనామావళి తో పూజ చేయవచుచను ) 

ధూపం 

మంత్రం: 
బలయ నమః || దశంగం గుగుోలోపెతం, స్సగంధం, స్సమన్నహ్రమ్ | కపిలఘ్రుత సంయుకిం, 
దూపోయం ప్రతిగృహాయతాం | 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |ధూపం ఆఘ్రాప యామ సమరపయామ | 

దీపమ్ 

మంత్రం: 
బల ప్రమథనాయ నమః || స్తజయం త్రివరిి సంయుకిం, వహిననాయజతం ప్రియమ్ | గృహాణ మంత్రం: 
గళం దీపం, నీలకంర | నమోస్సితే | 
భకాియ దీపం ప్రయచాచమ దేవాయ పరమాతమనే | త్రహి మాం నరకాత్ ఘ్నరాద్ దివయజ్యయతిరనమోస్సితే 
|| 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | దీపమ్ సమరపయామ | 

ధూప, దీపానంతరం శుదధ ఆచమనీయం సమరపయామ || 

నైవేదయం 
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మంత్రం: 
సరవభూత దమనాయ నమః|| 
నైవేదయం షడ్రస్థపతం , ఫల లడ్డ్క సంయుతం | రాజననం సూపసంయుకిం, శక చోషయ 
సమనివతం| ఘ్రుత భక్షయ సమాయుకిం నైవేదయం ప్రతి గృహాయతాం || 

ఓం భూరుావస్సువః తతువితురవర్వణయం భరోో దేవసయ ధీమహి ధియ యనః ప్రచోదయాత్ || 

సతయంతవర్వినా పరిషించామ | అమృతమస్సి | అమ్రుతొపసిరణమసి | 

ఓం సదోయజాత ముఖాయ స్తవహా | ఓం వామదేవ ముఖాయ స్తవహా | ఓం అఘ్నర ముఖాయ స్తవహా | 
ఓం తతుపరుషయ ముఖాయ స్తవహా | ఓం ఈశయ ముఖాయ స్తవహా | 

ఓం ప్రాణాయ స్తవహా | ఓం అపానాయ స్తవహా | ఓం వాయనాయ స్తవహా | ఓం ఉదానాయ స్తవహా | ఓం 
సమానాయ స్తవహా | ఓం బ్రహ్మణ్య స్తవహా | 
మధేయ మధేయ పానీయం సమరపయామ| అమృతా పిథానమసి | ఉతిరాపోశనం సమరపయామ| హ్సౌి 
ప్రక్షాళయామ | పాదౌ ప్రక్షాళ యామ | శుదధ ఆచమనీయం సమరపయామ | 

తాంబూలం 

మంత్రం: 
మన్ననమనాయ నమః|| పూగీఫల సమాయుకిం, నాగవల్లో దళరుయతం | కరూపర చూరణ సంయుకిం, 
తాంబూలం ప్రతిగృహాయతాం | 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | తాంబూలం సమరపయామ | 

కరూపర నీరజనమ్ 
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ఓం అఘ్నరెభొయ ధఘ్నర్వభ్యయ ఘ్నర ఘ్నర తర్వభయః | సర్వవభయ సురవ సర్వవ భ్యయ నమసేి అస్సి రుద్ర 
రూపభయః || 
నీరాజనం మయాదతిం కరూపర్వణ సమనివతం తుభయం దాస్తయమహ్మ్ దేవం సరవలోక పూజతే || 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః |కరూపర నీరాజనం సమరపయామ | 

మంత్రపుషపం 

ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య స్తహినే నమో వయం వైశ్రవణాయ కరమహే | సమే కామాన్ కామ 
కామాయ మహ్యం కామేశవరో వైశ్రవణొ దధాతు | కబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః | 
ఓం తద్ర రాహ్మ | ఓం తదాయయుః | ఓం తదాతామ | ఓం తతుతయం | ఓం తతురవం | ఓంతతుపరోరనమః | 
అంతశచరతి భూతేష్ గుహాయాం విశవమురిిష్ | 
తవం యజాసిిం వషటాురః తవం ఇంద్రసిిం రుద్రసిిం విష్ణసిిం బ్రహ్మతవం ప్రజాపతిః | తవం తదాప 
ఆపో జ్యయతీ రస్థమృతం బ్రహ్మ భూరుువస్సువరొమ్ | 

నమో హిరణయబాహ్వే హిరణయవరాణయ హిరణయరూపాయ హిరణయపతయెంబికా పతయ ఉమాపతయే 
పశుపతయే నమో నమః || 

ఋతగ్o సతయం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృషణపింగలమ్ | ఊరధిర్వతం విరూపాక్షం విశవరూపాయ వై 
నమో నమః | 

ఓం సవసిి స్తమ్రాజయం భ్యజయం స్తవరాజయం వైరాజయం | పారమేషియం రాజయం మహారాజయ 
మాదిపతయమయం |సoమత పరాయ ఈస్తయత్ | స్తరవభౌమ స్తురావయుషః | అందాతాపరారాధత్ 
ప్రుధివెథయ సముద్రపరయంతాయా | ఏకరాదితి తడష్యయష శ్లోకో భవతి |మరుతః పరివేషిరో మరుతిస్తయ 
వసన్న్గనరరహే | ఆవిక్షితసయ కామపయ రిశేవదేవా సుభాసద ఇతి |అదైతం విష్ణవే చరుం నిరవపతి యజ్యావై 
విష్ణః | యజా ఏవాం తతః ప్రతితిషాతి | 
సొత్రజుహొతి - విషణవే స్తవహా యజాాయ స్తవహా ప్రతిషియై స్తవహేతి || 
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ఓం తతుపరుషయ విదమహే మహాదేవాయ దిమహి తన్నన రుద్రః ప్రచోదయాత్ | 
ఓం కాతాయయనాయ విదమహే కనాయకమారి దిమహి తన్నన ద్యరిోః ప్రచోదయాత్ | 

ఈశన సురవ విదాయనాం ఈశవర సురవ భూతానాం | బ్రహ్మధిపతి ర్బ రాహ్మణొ దిపతిర్బ రాహ్మ శివోమే స్సి 
సదాశివొమ్ | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | దివయ మంత్రం: త్రపుషపం సమరపయామ | 

ఆతమ ప్రదక్షిణ నమస్తురము 

యానికాని చ పాపని జనామంతర కృతానిచ | తాని తాని ప్రనశయంతి ప్రదక్షణ పదేపదే | 
పాపోహ్ం, పాప కరమణాం, పాపాతమ, పాపసంభవ | త్రహి మాం క్రుపయదేవ శరణాగత వతుచల 
|అనయధా శరణం నాసిో తవం ఏవ శరణం మమ | తస్తమత్ కారుణయ భావేన రక్షరక్ష మహేశవర | 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | ఆతమ పూరవక నమస్తురం సమరపయామ | 

క్షమా ప్రారధన 

ఆవాహ్నం న జానామ న జానామ విసరేనం | పూజాం చైవ న జానామ క్షమసవ పరమేశవర 
అపరాధ సహ్స్రాణి క్రయంతే అహ్రినశం మయా | దాసొయమతి మాం మతావ క్షమసవ పరమేశవర | 
ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతాభ్యయ నమః | క్షమారపణ నమస్తురం సమరపయామ | 

ఛత్రం ధారయామ| చామరం వీజయామ|దరపణం దరుయామ | నృతయం దరుయామ | గీతం 
శ్రావయామ | ఆందోళికనారోహ్యామ | అశవనారోహ్యామ | గజానారొహ్యామ | సమసి 
రాజ్యపచార శకియపచార, భకియపచార మంత్రం: త్రోపచార సరోవపచార పూజాం సమరపయామ | 
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పూజా సమరపణం 

యసయ సమృతాయచ నమోకాియ తపః పూజాక్రయా ధిష్ః | న్నయనమ్ సంపూరణతాం యాతి సదోయ వందే తం 
అచుయతం | 
మంత్రం: త్రహీనం, క్రయాహీనం, భకీిహీనం మహేశవర | యతూపజతం మయా దేవ పరిపూరణం 
తదస్సి తే || 

అనయా దాయనావాహ్నాది షోడశ్లపచారపూజయా చ భగవాన్ సరావతమకః | శ్రీ ఉమామహేశవర 
దేవతాస్సప్రీత స్సుప్రసన్నన వరదో భవతు | శ్రీ స్తవమ ప్రస్తదసిదిధ రస్సి | 

శ్రీ ఉమామహేశవర దేవతా ప్రస్తదం శిరస్త గృహానమ | సవసిి || 

||సరవం శ్రీ పరమేసవరారపణమసూి || 

కాయేన వాచా మనస్ంద్రియైరావ | బుధాయతమనా వా ప్రకృతే సుిభావాత్ | కరోమ యదయత్ సకలం 
పరస్థమ |మహేశవరాయేతి సమరపయామ || 

ఓం సహ్ నావవతు | సహ్ న్మ భునకి | సహ్ వీరయం కరవావహై | తేజసివనావధీతమసూి| మా 
విదివషవహై | 

ఓం పూరణమదః పూరణమదం పూరాణత్ పూరణముదచయతే | పూరణసయ పూరణమాదాయ పూరణమేవావశిషయతే 
|| 

 ఓం శంతిః శంతిః శంతిః 

ఇతి శ్రీ ఉమామహేశవర స్తవమ సరోవపచార పూజాం సంపూరణం 
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