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ఓం శివాయ గురవే నమః | 

ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టి వరధనం | 
ఉర్వారుకమివ బంధనానమృత్యయరుమక్షీయ మామృతాత్ || 

ఓం పశుపతయే నమః | అస్మమన్ లంగే శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినమావాహయామి 
స్విపయామి | తతః ప్రాణ ప్రతిష్ఠపానం కర్థష్యయ || 

అస్య శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామి దేవతా ప్రాణ ప్రతిషి్ఠపన మహామంత్ర్స్య బ్రహామ ఋష్టః | 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామి దేవతా | అనుష్టిపఛందః | మమ శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార దేవతా 
ప్రాణ ప్రతిషి్ఠపనస్మదధయర్థి జపే వినియోగః || 

ఓం హ్రం శివాయ స్రాజాాయ – అంగుష్ఠిభ్యం నమః | 
ఓం హ్రం శివాయ స్రాతృపాాయ – తరజనీభ్యం నమః | 
ఓం హ్రం శివాయ నితయమలుపాశ్కాయే – మధయమాభ్యం నమః | 
ఓం హ్రం శివాయ స్రాజాానశ్కాయే – అనామికాభ్యం నమః | 
ఓం హ్రం శివాయ నితాయనందశ్కాయే – కనిష్టికాభ్యం నమః | 
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశ్క్తాశివాయ – కరతల కరపృష్ఠాభ్యం నమః | 

ఓం హ్రం శివాయ స్రాజాాయ – హృదయాయ నమః | 
ఓం హ్రం శివాయ స్రాతృపాాయ – శిరసే స్వాహా | 
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ఓం హ్రం శివాయ నితయమలుపాశ్కాయే – శిఖాయై వషట్ | 
ఓం హ్రం శివాయ స్రాజాానశ్కాయే – కవచాయ హం | 
ఓం హ్రం శివాయ నితాయనందశ్కాయే – నేత్ర్త్ర్యాయ వౌషట్ | 
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశ్క్తాశివాయ – అస్వాయ ఫట్ | 

భూరుువసుువరోమితి దిగబంధః | 

ధ్యయనం – 
కర్పూర గౌరం కరుణావతారం స్ంస్వరస్వరం భుజగేంద్ర హారం | 
స్దా రమంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ స్హితం నమామి || 

వందే మహేశ్ం సురస్మదధసేవితం, దేవాంగనా గీత సునృతయ తుషిం | 
పరయంకగం శైలసుతాస్మేతం కలూద్రుమారణయగతం ప్రస్ననమ్ | 

ధ్యయయేనినతయం మహేశ్ం రజతగిర్థనిభం చారు చంద్రావతం స్ం | 
రతనకల్పూ జాలంగం పరశు వర మృగాభీతి హస్ాం ప్రస్ననం | 

పదామసీనం స్మంతాత్ సుాతమమరగణైర్వాయఘ్రకృతిాం వస్వనం | 
విశ్వాదయం విశ్ావందయం నిఖిల భయహరం పంచవకాం త్రినేత్ర్ం | 

ఓం ఆం హ్రం క్రం, యం రం లం వం శ్ం షం స్ం హం ళం క్షం హంస్ః శ్రీ 
ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామి దేవతా స్ర్థాంద్రియాణి వాఙ్మనశ్చక్షు శ్రోత్ర్ జిహాా ఘ్రాణ ర్థత్య 
బుదాధయదీని సుఖం చిరం తిషాంతు స్వాహా | 

ఓం అసునీతే పునరస్వమసు చక్షుః 
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం 
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జ్యయకూశ్చచమ సూరయ ముచచరనా 
మను మతే మృడయాన స్ాస్మా – 
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః 
ప్రాణానేవ యథాస్విన ముపహాయతే || 

స్మిరో భవ | వరదో భవ | సుముఖో భవ | 
సుప్రస్నోన భవ | స్మిర్వస్నం కురు | 

స్వామిన్ స్రా జగనానథ యావత్పూజావస్వనకమ్ | 
తావతావం ప్రీతి భ్వేన లంగేఽస్మమన్ స్నినధం కురు | 

త్ర్యంబకమితి స్విపన ముద్రాం దరశయితాా | 

ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టి వరధనం | 
ఉర్వారుకమివ బంధనానమృత్యయరుమక్షీయ మామృతాత్ || 

ధ్యయనం – 
కైలసే కమనీయ రతన ఖచితే కలూద్రుమూలే స్మితం | 
కర్పూర స్ఫటికందు సుందర తనుం కాతాయయనీ సేవితం | 
గంగోతుాంగ తరంగ రంజిత జటా భ్రం కృపాస్వగరం | 
కంఠాలంకృత శ్చషభూషణమహం మృతుయంజయం భ్వయే | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ధ్యయయామి | 

ఆవాహనం – (ఓం స్దోయజాతం ప్రపదాయమి) 
ఓంకార్వయ నమసుాభయం ఓంకారప్రియ శ్ంకర | 
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ఆవాహనం గృహాణేదం పారాతీప్రియ వలలభ || 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ఆవాహయామి | 

ఆస్నం – (ఓం స్దోయజాతాయవై నమో నమః) 
నమసేా గిర్థజానాథ కైలస్గిర్థ మందిర | 
స్మంహాస్నం మయా దతాం సీాకురుషా ఉమాపతే | 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః నవరతన ఖచిత హేమ స్మంహాస్నం స్మరూయామి | 

పాదయం – (ఓం భవే భవేన) 
మహాదేవ జగనానథ భకాానామభయప్రద | 
పాదయం గృహాణ దేవేశ్ మమ సౌఖయం వివరధయ || 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః పాదయోః పాదయం స్మరూయామి | 

అర్యం – (ఓం అతి భవే భవస్ామాం) 
శివాప్రియ నమసేాసుా పావనం జలపూర్థతం | 
అర్యం గృహాణ భగవన్ గాంగేయ కలశ్స్మితం | 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః హస్ాయోః అర్యం స్మరూయామి | 

ఆచమనం – (ఓం భవోదువాయ నమః) 
వామాదేవ సుర్వధీశ్ వందితాంఘ్రి స్రోరుహ | 
గృహాణాచమనం దేవ కరుణా వరుణాలయ || 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం స్మరూయామి | 
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మధుపరకం | 
యమాంతకాయ ఉగ్రాయ భీమాయ చ నమో నమః | 
మధుపరకం ప్రదాస్వయమి గృహాణ తాముమాపతే | 
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః మధుపరకం స్మరూయామి | 

పంచామృతస్వననం – 
క్షీరం – 
ఆపాయయస్ా స్మేతు తే విశ్ాతస్సుమ వృష్టియమ్ | 
భవా వాజస్య స్ంగథే || 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః క్షీర్థణ స్నపయామి | 

దధ – 
దధక్రావోి అకార్థషం జిషోిరశ్ాస్య వాజినః | 
సురభి నో ముఖా కరత్ప్ూాణ ఆయూగంష్ట తార్థషత్ || 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః దధ్యన స్నపయామి | 

ఆజయం – 
శుక్రమస్మ జ్యయతిరస్మ తేజ్యస్మ దేవోవస్ువిత్యతుూనా- 
తాచిఛద్రేణ పవిత్రేణ వస్ససూురయస్య రశిమభిః | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ఆజ్యయన స్నపయామి | 

మధు – 
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరనిా స్మంధవః | 
మాధీారనః స్న్త్ావషధీః | 
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మధునకాముత్యషస్మ మధుమతాూర్థివగం రజః | 
మధుద్యయరసుా నః పితా | 
మధుమానోన వనస్ూతిరమధుమాగ ం అసుా సూరయః | 
మాధీార్వావో భవంతు నః | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి | 

శ్రకర్వ – 
స్వాదుః పవస్ా దివాయయ జనమనే | 
స్వాదుర్థంద్రాయ సుహవీతు నామేన | 
స్వాదుర్థమత్ప్య వరుణాయ వాయవే | 
బృహస్ూతయే మధుమాం అదాభయః | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః శ్రకర్థణ స్నపయామి | 

ఫల్పదకం – 
యాః ఫలనీర్వయ అఫల అపుష్ఠూయాశ్చ పుష్టూణః | 
బృహస్ూతి ప్రసూతాస్వానో మునచనావగ ం హస్ః || 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ఫల్పదకన స్నపయామి | 

శుదోధదక స్వననం – (ఓం వామదేవాయ నమః) 
ఓంకార ప్రీత మనసే నమో బ్రహామర్థచతాంఘ్రయే | 
స్వననం సీాకురు దేవేశ్ మయానీతం నదీ జలం | 
[ నమశ్శంభవే చ మయోభవేచ నమశ్శంకర్వయ చ 
మయస్కర్వయ చ నమశిశవాయ చ శివతర్వయ చ || ] 
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ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః శుదోధదక స్వననం స్మరూయామి | 
స్వననానంతరం ఆచమనీయం స్మరూయామి | 

వస్త్రం – (ఓం జ్యయష్ఠాయ నమః) 
నమో నాగవిభూష్ఠయ నారదాది సుాతాయ చ | 
వస్త్రయుగమం ప్రదాస్వయమి పార్థివేశ్ార సీాకురు | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః వస్త్రయుగమం స్మరూయామి | 
(వస్వారిం అక్షతాన్ స్మరూయామి) 

యజ్యాపవీతం – (ఓం శ్రేషా్ఠయ నమః) 
యజ్యాశ్ యజావిధాంస్ స్రాదేవ నమస్కృత | 
యజాసూత్ర్ం ప్రదాస్వయమి శోభనం చోతారీయకమ్ | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః యజ్యాపవీతం స్మరూయామి | 
(ఉపవీతారిం అక్షతాన్ స్మరూయామి) 

ఆభరణం – (ఓం రుద్రాయ నమః) 
నాగాభరణ విశ్చాశ్ చంద్రారధకృతమస్ాక | 
పార్థివేశ్ార మదదతాం గృహాణాభరణం విభో | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ఆభరణం స్మరూయామి | 

గంధం – (ఓం కాలయ నమః) 
శ్రీ గంధం తే ప్రయచాఛమి గృహాణ పరమేశ్ార | 
కసూార్థ కుంకుమోపేతం శివాశిలషి భుజదాయ | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః శ్రీగంధ్యది పర్థమళ ద్రవయం స్మరూయామి | 
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అక్షతాన్ – (ఓం కలవికరణాయ నమః) 
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివాయన్ శ్వల తుండుల మిశ్రితాన్ | 
అక్షత్యస్మ స్ాభ్వేన సీాకురుషా మహేశ్ార | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ధవళాక్షతాన్ స్మరూయామి | 

పుషూం – (ఓం బల వికరణాయ నమః) 
సుగంధీని సుపుష్ఠూణి జాజీబిలారక చంపకైః | 
నిర్థమతం పుషూమాలంచ నీలకంఠ గృహాణ భో || 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః పుషూ బిలాదళాని స్మరూయామి | 

అథాంగ పూజా – 
ఓం మహేశ్ార్వయ నమః – పాద్య పూజయామి | 
ఓం ఈశ్ార్వయ నమః – జంఘౌ పూజయామి | 
ఓం కామర్పపాయ నమః – జానునీ పూజయామి | 
ఓం హర్వయ నమః – ఊర్ప పూజయామి | 
ఓం త్రిపుర్వంతకాయ నమః – గుహయం పూజయామి | 
ఓం భవాయ నమః – కటిం పూజయామి | 
ఓం వాయఘ్రచర్వమంబరధర్వయ నమః – నాభిం పూజయామి | 
ఓం కుక్షిస్ ిబ్రహాండాయ నమః – ఉదరం పూజయామి | 
ఓం గౌరీ మనః ప్రియాయ నమః – హృదయం పూజయామి | 
ఓం పినాక్తనే నమః – హసౌా పూజయామి | 
ఓం నాగావృతభుజదండాయ నమః – భుజౌ పూజయామి | 
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ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి | 
ఓం విర్పపాక్షాయ నమః – ముఖం పూజయామి | 
ఓం త్రినేత్ప్య నమః – నేత్ప్ణి పూజయామి | 
ఓం రుద్రాయ నమః – లలటం పూజయామి | 
ఓం శ్ర్వాయ నమః – శిరః పూజయామి | 
ఓం చంద్రమౌళయే నమః – మౌళం పూజయామి | 
ఓం అరధనారీశ్ార్వయ నమః – తనుం పూజయామి | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార్వయ నమః – స్ర్వాణయంగాని పూజయామి | 

అషోితార శ్తనామావళః – 

ఓం నిధనపతయే నమః | ఓం నిధనపతానిాకాయ నమః | 
ఓం ఊర్వధవయ నమః | ఓం ఊరధవలంగాయ నమః | 
ఓం హిరణాయయ నమః | ఓం హిరణయలంగాయ నమః | 
ఓం సువర్వియ నమః | ఓం సువరిలంగాయ నమః | 
ఓం దివాయయ నమః | ఓం దివయలంగాయ నమః | 
ఓం భవాయ నమః | ఓం భవలంగాయ నమః | 
ఓం శ్ర్వాయ నమః | ఓం శ్రాలంగాయ నమః | 
ఓం శివాయ నమః | ఓం శివలంగాయ నమః | 
ఓం జాలయ నమః | ఓం జాలలంగాయ నమః | 
ఓం ఆతామయ నమః | ఓం ఆతమలంగాయ నమః | 
ఓం పరమాయ నమః | ఓం పరమలంగాయ నమః | 
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ఏతత్యుమస్య సూరయస్య స్రాలంగగాం స్విపయతి పాణిమనాం పవిత్ర్మ్ || 

ఓం భవాయ దేవాయ నమః – ఓం భవస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం శ్ర్వాయ దేవాయ నమః – ఓం శ్రాస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం ఈశ్వనాయ దేవాయ నమః – ఓం ఈశ్వనస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః – ఓం పశుపతేర్థదవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః – ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః – ఓం ఉగ్రస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం భీమాయ దేవాయ నమః – ఓం భీమస్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 
ఓం మహతే దేవాయ నమః – ఓం మహత్య దేవస్య పత్న్నయ నమః | 

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః నానా విధ పర్థమళ పత్ర్ పుష్ఠూక్షతాన్ 
స్మరూయామి | 

ధూపం – (ఓం బలయ నమః) 
దశ్వంగం ధూపముఖయం చ హయంగార వినివేశితమ్ | 
ధూపం సుగంధైరుతూననం తాాం ప్రీణయతు శ్ంకర | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి | 

దీపం – (ఓం బల ప్రమథనాయ నమః) 
యోగినాం హృదయేష్యావ జాాన దీపాంకురోహయస్మ | 
బాహయ దీపో మయాదతాః గృహయతాం భకా గౌరవాత్ | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః దీపం దరశయామి | 
ధూప దీపానంతరం శుదాధచమనీయం స్మరూయామి | 
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నైవేదయం – (ఓం స్రా భూత దమనాయ నమః) 
నైవేదయం షడ్రస్సపేతం ఘృత భక్షయ స్మనిాతం | 
భకాాయ తే స్ంప్రదాస్వయమి గృహాణ పరమేశ్ార | 

ఓం భూరుువసుువః | తతువితురార్థణయమ్ | భరాో దేవస్య ధీమహి | 
ధయో యోనః ప్రచోదయాత్ || 
స్తయం తార్థాన పర్థష్టంచామి (ఋతం తాా స్తేయన పర్థష్టంచామి) 
అమృతమసుా | అమృత్యపస్ారణమస్మ | 

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః అవస్ర్వరిం నార్థకళ కదళీఫల ఆర్దదాముదా 
గుడోదకం నివేదయామి | 
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వాయనాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ 
స్వాహా | ఓం స్మానాయ స్వాహా | 
మధేయ మధేయ పానీయం స్మరూయామి | 
అమృతాపి ధ్యనమస్మ | ఉతార్వపోశ్నం స్మరూయామి | హసౌా ప్రక్షాళయామి | పాద్య 
ప్రక్షాళయామి | శుదాధచమనీయం స్మరూయామి | 

తాంబూలం – (ఓం మనోనమనాయ నమః) 
తాంబూలం భవతాం దేవ అరూయామయదయ శ్ంకర | 
పూగీఫల స్మాయుకాం నాగవల్లల దళైరుయతం | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః తాంబూలం స్మరూయామి | 
తాంబూల చరాణానంతరం శుదధ ఆచమనీయం స్మరూయామి | 
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నీర్వజనం – 
ఓం అఘోర్థభోయఽథ ఘోర్థభోయ ఘోరఘోరతర్థభయః | 
స్ర్థాభయః స్రాశ్ర్థాభోయ నమసేా అసుా రుద్రర్పపేభయః || 
నీర్వజనమిదం దేవ కర్పూర్వమోద స్ంయుతం | 
గృహాణ పరమానంద హేరంబ వరదాయక | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః కర్పూర నీర్వజనం దరశయామి | 
నీర్వజనానంతరం శుదధ ఆచమనీయం స్మరూయామి | 

మంత్ర్పుషూం – 
ఓం తతుూరుష్ఠయ విదమహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
తనోన రుద్రః ప్రచోదయాత్ || 

ఓం స్దోయజాతం ప్రపదాయమి స్దోయజాతాయ వై నమో నమః | 
భవే భవే నాతిభవే భవస్ా మామ్ | భవోదువాయ నమః || 

ఓం వామదేవాయ నమో జ్యయష్ఠాయ నమశ్రేశాష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలయ నమః 
కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలయ నమో బలప్రమథనాయ 
నమస్ురాభూతదమనాయ నమో మనోనమనాయ నమః || 

అఘోర్థభోయఽథ ఘోర్థభోయ ఘోరఘోరతర్థభయః | 
స్ర్థాభయః స్రాశ్ర్థాభోయ నమసేా అసుా రుద్రర్పపేభయః || 

ఓం తతుూరుష్ఠయ విదమహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
తనోన రుద్రః ప్రచోదయాత్ || 



 
 

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ                                       www.HariOme.com                                            Page 13 

 

ఈశ్వనస్ురావిదాయనామీశ్ారస్ురాభూతానాం బ్రహామఽధపతిర్దబాహమణోఽధపతిర్దబాహామ శివో 
మే అసుా స్దాశివోమ్ || 

ఓం కాతాయయనాయ విదమహే కనయకుమార్థ ధీమహి | 
తనోన దుర్థాః ప్రచోదయాత్ | 

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః పాదారవిందయోః దివయ సువరి మంత్ర్ 
పుష్ఠూంజలం స్మరూయామి | 

ప్రదక్షిణం – 
ఈశ్వనస్ురావిదాయనామీశ్ారస్ురాభూతానాం బ్రహామఽధపతిర్దబాహమణోఽధపతిర్దబాహామ 
శివో మే అసుా స్దాశివోమ్ || 
పదే పదే స్రాతమో నికృనానం 
పదే పదే స్రా శుభప్రదాయకం | 
ప్రక్షిణం భక్తాయుతేన చేతస్వ 
కరోమి మృతుయంజయ రక్ష రక్ష మాం | 
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్ార స్వామినే నమః ఆతమప్రదక్షిణ నమస్వకర్వన్ స్మరూయామి | 

అథ తరూణం – 
భవం దేవం తరూయామి 
– భవస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
శ్రాం దేవం తరూయామి 
– శ్రాస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
ఈశ్వనం దేవం తరూయామి 
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– ఈశ్వనస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
పశుపతిం దేవం తరూయామి 
– పశుపతేర్థదవస్య పతీనం తరూయామి | 
రుద్రం దేవం తరూయామి 
– రుద్రస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
ఉగ్రం దేవం తరూయామి 
– ఉగ్రస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
భీమం దేవం తరూయామి 
– భీమస్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 
మహాంతం దేవం తరూయామి 
– మహత్య దేవస్య పతీనం తరూయామి | 

ఇతి తరూయితాా, అఘోర్వదిభిస్త్రిభిరమంత్రః ఘోర తనూరుపతిషాతే | 

ఓం అఘోర్థభోయఽథ ఘోర్థభోయ ఘోరఘోరతర్థభయః | 
స్ర్థాభయః స్రాశ్ర్థాభోయ నమసేా అసుా రుద్రర్పపేభయః || 
ఓం తతుూరుష్ఠయ విదమహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
తనోన రుద్రః ప్రచోదయాత్ || 
ఈశ్వనస్ురావిదాయనామీశ్ారస్ురాభూతానాం బ్రహామఽధపతిర్దబాహమణోఽధపతిర్దబాహామ శివో 
మే అసుా స్దాశివోమ్ || 

ఇతి ధ్యయతాా రుద్రగాయత్రం యథా శ్క్తా జపేత్ | 
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ఓం తతుూరుష్ఠయ విదమహే మహాదేవాయ ధీమహి | 
తనోన రుద్రః ప్రచోదయాత్ || 

ఇతి జపితాా అథైనమాశిషమాశ్వసేా | 

ఓం ఆశ్వసేాయం యజమానోసౌ | ఆయుర్వశ్వసేా | 
సుప్రజాస్ావమాశ్వసేా | స్జాతవనస్వయమాశ్వసేా | 
ఉతార్వం దేవయజాయమాశ్వసేా | భూయోహవిషకరణమాశ్వసేా | 
దివయంధ్యమాశ్వసేా | విశ్ాం ప్రియమాశ్వసేా | 
యదనేన హవిష్ఠశ్వసేా | తదస్వయతాదృధ్యయత్ | 
తదస్్మదేవార్వస్ంతాం | తదగినర్థదవో దేవేభోయ వనతే | 
వయమగేనర్వమనుష్ఠః | ఇషించ వీతంచ | 
ఉభేచనోదాయవాపృథివీ అగంహస్స్వూతాం | 
ఇహగతిర్వా మసేయదంచ | నమో దేవేభయః | 

పునః పూజాం కర్థష్యయ | ఛత్ర్మాచాఛదయామి | 
చామర్వభ్యం వీజయామి | నృతయం దరశయామి | 
గీతం శ్రావయామి | ఆందోళకానారోహయామి | 
అశ్వానారోహయామి | గజానారోహయామి | 
స్మస్ా ర్వజ్యపచార దేవోపచార భకుాయపచార శ్కుాయపచార మంత్రోపచార 
పూజాస్ుమరూయామి || 

క్షమాప్రారిన – 
యస్య స్మృతాయచ నామోకాాయ తపః పూజా క్రియాదిష్ట | 
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నూయనం స్ంపూరితాం యాతి స్దోయవందే మహేశ్ారం || 
మంత్ర్హీనం క్రియాహీనం భక్తాహీనం మహేశ్ార | 
యత్పూజితం మయాదేవ పర్థపూరిం తదసుాతే || 

అనయా ధ్యయనావహనాది (స్దోయజాత విధనా) షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ 
స్ర్వాతమకః శ్రీ ఉమామహేశ్ారస్వామి దేవః సుప్రీతః సుప్రస్నోన వరదో భవతు ఏతతఫలం 
పరమేశ్ార్వరూణమసుా | 

తీరిం – 
అకాలమృతుయహరణం స్రావాయధ నివారణం | 
స్మస్ాపాపక్షయకరం శివపాదోదకం పావనం శుభం | 

ఇతి త్రివారం పీతాా శివ నిర్వమలయ ర్పప తులసీ బిలాదళం వా దక్షిణే కరి్థ ధ్యరయేత్ | 

ఓం శ్వంతిః శ్వంతిః శ్వంతిః || 

 


