
 
 

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ                             www.HariOme.com                                       Page 1 

 

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ 
 

లలితాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యరథం యవచ్ఛక్తి ధ్యయనావాహనాది షోడశోపచార పూజం కరిష్యయ || 

పీఠపూజ – 
ఆధ్యరశ్క్త్ిై  నమః | వరాహాయ నమః | 
దిగ్గజేభ్యయ నమః | పత్రేభ్యయ నమః | 
కేసరేభ్యయ నమః | కరిికాయై నమః | 
ఆత్మనే నమః | బ్రహమణే నమః | 
సపిప్రాకారం చ్తురావారకం సువర ిమండపం పూజయేత్ | 
ప్రాగామ్నాయమయ పూరవద్వవరే ద్వవర శ్రియై నమః | 
దక్షిణామ్నాయమయ దక్షిణద్వవరే ద్వవర శ్రియై నమః | 
పశ్చిమ్నమ్నాయమయ పశ్చిమద్వవరే ద్వవర శ్రియై నమః | 
ఉత్ిరామ్నాయమయ ఉత్ిరద్వవరే ద్వవర శ్రియై నమః | 
త్నమధ్యయ క్షీరసాగ్రాయ నమః | 
క్షీరసాగ్రమధ్యయ రత్ాద్వవపాయ నమః | 
రత్ాద్వవపమధ్యయ కలపవృక్షవాటికాయై నమః | 
త్నమధ్యయ రత్ాసంహాసనాయ నమః | 
రత్ాసంహాసనోపరిసథత్ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవతాయై నమః | 
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ధ్యయనం – 
అరుణాం కరుణాత్రంగితాక్షీం 
ధృత్పాశంకుశ్పుష్పబాణచాపామ్ | 
అణిమ్నదిభిరావృతాం మయూఖై- 
రహమిత్యయవ విభావయే భవానీమ్ || 

ధ్యయయేత్పద్వమసనసాథం వికసత్వదనాం పదమపత్రాయతాక్షీం 
హేమ్నభాం పీత్వసారం కరకలిత్లసదేేమపద్వమం వరాంగీమ్ | 
సరావలంకారయుకాిం సత్త్మభయద్వం భకినమ్రం భవానీం 
శ్రీవిద్వయం శంత్మూరిిం సకలసురనుతాం సరవసంపత్పపరద్వత్రీమ్ || 
ఏహేయహి దేవదేవేశ్చ త్రిపురే దేవపూజిత్య 
పరామృత్ప్రియే శీఘ్రం సాన్నాధయం కురు సదేిదే | 
ఇతి బందుపీఠగ్త్ న్నరివశేష్ బ్రహామత్మక శ్రీమతాామేశ్వరాంకే శ్రీలలితాంబకాం 
ఆవాహయేత్ | 
ఓం శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ దేవ్్య నమః ధ్యయయామి | 

ప్రాణప్రతిష్ఠ – 
ఓం అసునీత్య పునరసామసు చ్క్షః 
పునః ప్రాణ మిహనో ధ్యహి భ్యగ్ం 
జ్యయకపశేిమ సూరయ ముచ్ిరని 
మను మత్య మృడయాన సవసి – 
అమృత్ంవై ప్రాణా అమృత్మ్నపః 



 
 

శ్రీ లలితా షోడశోపచార పూజ                             www.HariOme.com                                       Page 3 

 

ప్రాణానేవ యథాసాథన ముపహవయత్య || 
ఆవాహితా భవ సాథపితా భవ | 
సుప్రసనోా భవ వరద్వ భవ | 
సథరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద | 

సకుంకుమవిలేపనామళికచంబకసూిరికాం 
సమందహసత్యక్షణాం సశ్రచాపపాశంకుశమ్ | 
అశేష్జనమోహినీం అరుణమ్నలయభూషంబరాం 
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ సమరేదంబకామ్ || 

ఆవాహనం – 
ఓం హిరణయవరాిం హరిణం సువరిరజత్స్రజమ్ | 
చ్న్దవరం హిరణమయం లక్ష్మం జత్వేదో మ ఆవహ || 
సహస్రదళపదమసాథం సవసాథం చ్ సుమనోహరాం | 
శంతాం చ్ శ్రీహరేః కాంతాం తాం భజే జగ్తాం ప్రసూమ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఆవాహయామి | 

ఆసనం – 
తాం మ ఆవహ జత్వేదో లక్ష్మమనపగామినీమ్ | 
యసాయం హిరణయం వినేవయం గామశ్వం పురుషనహమ్ || 
అమూలయ రత్ాసారం చ్ న్నరిమత్ం విశ్వకరమణా | 
ఆసనం చ్ ప్రసనాం చ్ మహాదేవి ప్రగ్ృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః నవరత్ాఖచిత్ సువర ిసంహాసనం సమరపయామి | 
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పాదయం – 
అశ్వపూరావం రథమధ్యయం హసినాదప్రబోధినీమ్ | 
శ్రియం దేవీముపహవయే శ్రీరామదేవీరుుష్తామ్ || 
శుదేగ్ంగోదకమిదం సరవవందిత్మీపిిత్ం | 
పాపేధమవహిారూపం చ్ గ్ృహయతాం పరమేశ్వరి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః పాదయః పాదయం సమరపయామి | 

అర్ైం – 
కాం సోసమతాం హిరణయప్రాకారా- 
-మ్నర్దవరం జవలనీిం త్ృపాిం త్రపయనీిమ్ | 
పదేమ సథతాం పదమవరాిం 
తామిహోపహవయే శ్రియమ్ || 
పుష్పచ్ందనదూరావదిసంయుత్ం జహావీజలం | 
శ్ంఖగ్రభసథత్ం శుదేం గ్ృహయతాం పదమవాసన్న || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః హసియః అర్ైం సమరపయామి | 

ఆచ్మనీయం – 
చ్న్దవరం ప్రభాసాం యశ్సా జవలనీిం 
శ్రియం లోకే దేవజుషాముద్వరామ్ | 
తాం పదిమనీమీం శ్రణమహం ప్రపదేయ- 
-ఽలక్ష్మరేమ నశ్యతాం తావం వృణే || 
పుణయతీరాథదికం చైవ విశుదేం శుదేిదం సద్వ | 
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గ్ృహయతాం కృష్ికాంత్య చ్ రమయమ్నచ్మనీయకమ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ముఖే ఆచ్మనీయం సమరపయామి | 

పంచామృత్ సాానం – 
క్షీరం – 
ఆపాయయసవ సమేతు త్య విశ్వత్సోిమ వృష్ణియమ్ | 
భవా వాజసయ సంగ్థే || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః క్షీరేణ సాపయామి | 

దధి – 
దధిక్రావ్ణిఅకారిష్ం జిషోిరశ్వసయ వాజినః | సురభి నో ముఖా కరత్రాపరణ ఆయూగంష్ణ 
తారిష్త్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః దధ్యా సాపయామి | 

ఆజయం – 
శుక్రమస జ్యయతిరస త్యజ్యస దేవ్ణవసివితోతుపనాతు 
అచిఛద్రేణ పవిత్రేణ వసోసూిరయసయ రశ్చమభిః | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఆజేయన సాపయామి | 

మధు – 
మధువాతా ఋతాయత్య మధుక్షరన్ని సంధవః | 
మ్నధ్వవరాః సన్త్ిాష్ధ్వః | 
మధునకిముతోష్స మధుమతాపరిథవగం రజః | 
మధుద్యయరసుి నః పితా | 
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మధుమ్ననోా వనసపతిరమధుమ్నగ ం అసుి సూరయః | 
మ్నధ్వవరాగవ్ణ భవంతు నః | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః మధునా సాపయామి | 

శ్రారా – 
సావదుః పవసవ దివాయయ జనమనే | 
సావదురింద్రాయ సుహవీతు నామేా | 
సావదురిమత్రాయ వరుణాయ వాయవే | 
బృహసపత్యే మధుమ్నం అద్వభయః | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః శ్రారేణ సాపయామి | 

ఫలోదకం – 
యాః ఫలినీరాయ అఫలా అపుషపయాశి్ పుష్ణపణః | 
బృహసపతి ప్రసూతాసాినో మునినిాగ ం హసః || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఫలోదకేన సాపయామి | 

శుదోేదక సాానం – 
ఆదిత్యవరే ిత్పసోఽధిజతో 
వనసపతిసివ వృక్షోఽథ బలవః | 
త్సయ ఫలాన్న త్పసా నుదనుి 
మ్నయానిరాయాశ్ ిబాహాయ అలక్ష్మః || 
సుగ్ంధి విష్ణితైలంచ్ సుగ్ంధ్యమలకీజలం | 
దేహ సందరయ బీజం చ్ గ్ృహయతాం శ్రీహరప్రియే | 
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ఓం శ్రీ లలిత్ దేవ్్య నమః శుదోేదక సాానం సమరపయామి | 
సాానానంత్రం శుద ేఆచ్మనీయం సమరపయామి | 

వస్త్రం – 
ఉపైతు మ్నం దేవసఖః కీరిిశి్ మణినా సహ | 
ప్రాదురూభతోఽసమ రాష్యేఽసమన్ కీరిిమృదిేం దద్వతు మే || 
సందరయముఖాయలంకారం సద్వ శోభావివరేనం | 
కారాపసజం చ్ క్రిమిజం వసనం దేవి గ్ృహయతాం | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః వస్త్రయుగ్మం సమరపయామి | 

వయజనచామరం – 
క్షతిపపాసామలాం జేయషఠమలక్ష్మం నాశ్యామయహమ్ | 
అభూతిమసమృదిేం చ్ సరావం న్నరుిద మే గ్ృహాత్ || 
శ్చవవాయుప్రదే చైవ దేహే చ్ సుఖదే వరే | 
కమలే గ్ృహయతాం చేమే వయజనశేవత్చామరే | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః వయజనచామరాభాయం వీజయామి | 

గ్ంధం – 
గ్ంధద్వవరాం దురాధరాషం న్నత్యపుషాం కరీష్ణణమ్ | 
ఈశ్వరీగం సరవభూతానాం తామిహోపహవయే శ్రియమ్ || 
మలయాచ్లసంభూత్ం వృక్షసారం మనోహరం | 
సుగ్ంధయుకిం సుఖదం చ్ందనం దేవి గ్ృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః శ్రీ గ్ంధ్యన్ ధ్యరయామి | 
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ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః హరిద్రా కుంకుమ కజుల కసూిరీ గోరోజనాది సుగ్ంధ ద్రవాయణి 
సమరపయామి | 

ఆభరణం – 
మనసః కామమ్నకూతిం వాచ్ః సత్యమశీమహి | 
పశూనాం రూపమనాసయ మయి శ్రీః శ్రయతాం యశ్ః || 
రత్ాసవరివికారం చ్ దేహాలంకారవరేనం | 
శోభాద్వనం శ్రీకరం చ్ భూష్ణం ప్రతిగ్ృహయతామ్ | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః సరావభరణాన్న సమరపయామి | 

పుషపణి – 
కరవమేన ప్రజభూతా మయి సంభవ కరవమ | 
శ్రియం వాసయ మే కులే మ్నత్రం పదమమ్నలినీమ్ || ౧౧ || 
నానా కుసుమ న్నరామణం బహుశోభాప్రదం పరం | 
సరవభూత్ప్రియం శుదేం మ్నలయం దేవి ప్రగ్ృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః నానావిధ పరిమళ పత్ప పుషపణి సమరపయామి | 

శ్రీ లలితా అషోాత్ిర శ్తానామ్నవళిః చూ. 
శ్రీ లలితా సహస్రనామ సోిత్పం చూ. 
శ్రీ లలితా సహస్రనామ్నవళిః చూ. 

ధూపం – 
ఆపః సృజనుి సాగాేన్న చికీీత్ వస మే గ్ృహే | 
న్న చ్ దేవీం మ్నత్రం శ్రియం వాసయ మే కులే || 
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వృక్షన్నరాయసరూపం చ్ గ్ంధద్రవాయది సంయుత్ం | 
శ్రీకృష్ికాంత్య ధూపం చ్ పవిత్పం ప్రతిగ్ృహయతామ్ | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి | 

ద్వపం – 
ఆర్దవరం పుష్ారిణం పుష్ణాం పిఙ్గలాం పదమమ్నలినీమ్| 
చ్న్దవరం హిరణమయం లక్ష్మం జత్వేదో మ ఆవహ || 
జగ్చ్ిక్షః సవరూపం చ్ ప్రాణరక్షణకారణం | 
ప్రద్వపం శుదేరూపం చ్ గ్ృహయతాం పరమేశ్వరి || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ద్వపం సమరపయామి | 

నైవేదయం – 
ఆర్దవరం యః కరిణం యష్ణాం సువరాిం హేమమ్నలినీమ్ | 
సూరాయం హిరణమయం లక్ష్మం జత్వేదో మ ఆవహ || 
నానోపహారరూపం చ్ నానారససమన్నవత్ం | 
నానాసావదుకరం చైవ నైవేదయం ప్రతిగ్ృహయతామ్ || 

ఓం భూరుభవసుివః | త్త్ివితురవరేణయమ్ | భరోగ దేవసయ ధ్వమహి | 
ధియ యనః ప్రచోదయాత్ || 
సత్యం తావ ఋత్యన పరిష్ణంచామి (ఋత్ం తావ సత్యయన పరిష్ణంచామి) 
అమృత్మసుి | అమృతోపసిరణమస | 
ఓం ప్రాణాయ సావహా | ఓం అపానాయ సావహా | ఓం వాయనాయ సావహా | ఓం ఉద్వనాయ 
సావహా | ఓం సమ్ననాయ సావహా | 
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మధ్యయ మధ్యయ పానీయం సమరపయామి | అమృతాపి ధ్యనమస | ఉత్ిరాపోశ్నం 
సమరపయామి | హసి ప్రక్షాళయామి | పాద్య ప్రక్షాళయామి | శుద్వేచ్మనీయం 
సమరపయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః నైవేదయం సమరపయామి | 

తాంబూలం – 
తాం మ ఆవహ జత్వేదో లక్ష్మమనపగామినీమ్ | 
యసాయం హిరణయం ప్రభూత్ం గావ్ణ ద్వసోయఽశవ- 
-న్నవనేవయం పురుషనహమ్ || 
తాంబూలం చ్ వరం రమయం కరూపరాది సువాసత్ం | 
జిహావజడయచేఛదకరం తాంబూలం దేవి గ్ృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః తాంబూలం సమరపయామి | 

నీరాజనం – 
సంమ్రజం చ్ విరాజంచాభిశ్రీర్ యా చ్ నో గ్ృహే | 
లక్ష్మ రాష్ట్రసయ యా ముఖే త్యా మ్న సంసృజమస | 
కరూపరద్వపత్యజసిాం అజానతిమిరాపహ | 
దేవీప్రీతికరం చైవ మమ సఖయం వివరేయ || 
సంత్త్ శ్రీరసుి సమసి మంగ్ళాన్న భవంతు | 
న్నత్య శ్రీరసుి న్నత్యమంగ్ళాన్న భవంతు || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః కరూపర నీరాజనం సమరపయామి | 
నీరాజనానంత్రం శుద్వేచ్మనీయం సమరపయామి | నమసారోమి | 
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మంత్పపుష్పం – 
(దురాగ సూకిం చూ.) 
సద్వభవపుషపణాయద్వయ సహజప్రేమరూపిణే | 
లోకమ్నత్రే దద్వమయదయ ప్రీతాయ సంగ్ృహయతాం సద్వ || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః మంత్పపుషపణి సమరపయామి | 

ఆత్మప్రదక్షిణ నమసాారం – 
యాన్నకాన్న చ్ పాపాన్న జనామంత్రకృతాన్న చ్ 
తాన్న తాన్న ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే | 
పాపోఽహం పాపకరామఽహం పాపాతామ పాపసంభవ | 
త్రాహిమ్నం కృపయా దేవీ శ్రణాగ్త్వత్ిలే | 
అనయథా శ్రణం నాసి త్వమేవ శ్రణం మమ | 
త్సామతాారుణయ భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమసాారాన్ సమరపయామి | 

సాషాంగ్ నమసాారం – 
ఉరసా శ్చరసా దృషాై మనసా వచ్సా త్థా | 
పద్వభైం కరాభాయం కరాిభాయం ప్రణామోఽషాంగ్ముచ్యత్య || 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః సాషాంగ్ నమసాారాన్ సమరపయామి | 

సరోవపచారాః – 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఛత్పం ఆచాఛదయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః చామరైరీవజయామి | 
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ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః నృత్యం దరశయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః గీత్ం శ్రావయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః ఆందోళికానాారోహయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః అశవనారోహయామి | 
ఓం శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః గ్జనారోహయామి | 
యదయద్రవరవయమపూరవం చ్ పృథివాయమతిదురీభమ్ | 
దేవభూపారహభ్యగ్యం చ్ త్ద్రవరవయం దేవి గ్ృహయతాం || 
శ్రీ లలితా దేవ్్య నమః సమసి రాజ్ఞాయపచారాన్ దేవ్ణయపచారాన్ సమరపయామి | 

క్షమ్న ప్రారథన – 
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంత్యఽహరిాశ్ం మయా | 
ద్వసోఽయమితి మ్నం మతావ క్షమసవ పరమేశ్వరీ | 
ఆవాహనం న జనామి న జనామి విసరునం | 
పూజవిధిం న జనామి క్షమసవ పరమేశ్వరీ | 
మంత్పహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ | 
యత్పపజిత్ం మయా దేవీ పరిపూరిం త్దసుిత్య | 

అనయా శ్రీసూకి విధ్యన పూరవక ధ్యయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగ్వతీ 
సరావతిమకా శ్రీ లలితా దేవీ సుప్రీతా సుప్రసనాా వరద్వ భవంతు || 

తీరథప్రసాద గ్రహణం – 
అకాలమృత్యహరణం సరవవాయధిన్నవారణం || 
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సమసిపాపక్షయకరం శ్రీ లలితా దేవీ పాదోదకం పావనం శుభం || 
ఓం శ్రీ లలిత్ దేవ్్య నమః ప్రసాదం శీరసా గ్ృహాిమి | 

ఓం శంతిః శంతిః శంతిః || 

 


