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శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ 
 

పునః సంకలపం – 
పూర్వోకత ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహప్రసాద 
సిద్యరథం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యరథం శ్రీ సూకత విధనేన ధ్యయన ఆవాహనాది షోడశోపచార 
పూజం కరిష్యయ || 

ధ్యయనం – 
య సా పద్మాసనసాథ విపులకటిత్టీ పదాపత్రాయతాక్షీ | 
గంభీరా వరతనాభః సతనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయ | 
లక్ష్మీరిివ్యయరగజేన్దయిైరాణిగణ ఖచితైసానాపితా హేమకంభః | 
నిత్యం సా పదాహసాత మమ వసతు గృహే సరోమాఙ్గళ్యయుక్తత || 

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజత్నయం శ్రీరంగధ్యమేశ్ోరీమ్ | 
ద్మసీభూత్సమసత దేవ వనితాం లోకైక దీపంకరామ్ | 
శ్రీమనానికటాక్షలబ్్ విభవ బ్రహేాన్దిైగఙ్గగధరాం | 
తాోం త్రైలోకయ కటంబినం సరసిజం వనే ిముకనిప్రియమ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ధ్యయయమి | 

ఆవాహనం – 
హిరణయవరాణం హరిణం సువరణరజత్స్రజమ్ | 
చన్దిైం హిరణాయం లక్ష్మీం జత్వేదో మ ఆవహ || 
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ఓం సరోలోకసయజననం శూలహసాతం త్రిలోచనామ్ | 
సరోదేవమయమీశం దేవీమావాహయమయహమ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆవాహయమి | 

ఆసనం – 
తాం మ ఆవహ జత్వేదో లక్ష్మీమనపగామినమ్ | 
యసాయం హిరణయం వినేియం గామశ్ోం పురుష్టనహమ్ || 
ఓం త్పతక్తంచనవరాణభం ముక్తతమణివిరాజిత్మ్ | 
అమలం కమలం దివయమాసనం ప్రతిగృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః నవరత్నఖచిత్ సువరణ సింహాసనం సమరపయమి | 

పదయం – 
అశ్ోపూరాోం రథమధ్యయం హసితనాదప్రబోధినమ్ | 
శ్రియం దేవీముపహోయే శ్రీరాాదేవీరుుషతామ్ || 
ఓం గంగాదితీరథసమ్భూత్ం గంధపుష్టపక్షతైరుయత్మ్ | 
పదయం దద్మమయహం దేవి గృహాణాశు నమోఽసుత తే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః పదయః పదయం సమరపయమి | 

అర్యం – 
క్తం స్త్రసిాతాం హిరణయప్రాక్తరామార్దిైం 
జోలనతం త్ృపతం త్రపయనతమ్ | 
పదేా సిథతాం పదావరాణం తామిహోపహోయే శ్రియమ్ || 
అషాగంధసమాయుకతం సోరణపత్రప్రపూరిత్మ్ | 
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అర్యం గృహాణ మదిత్తం మహాలక్ష్మా నమోఽసుత తే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః హసతయః అర్యం సమరపయమి | 

ఆచమనయం – 
చన్దిైం ప్రభాసాం యశ్సా జోలనతం 
శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముద్మరామ్ | 
తాం పదిానమీం శ్రణమహం ప్రపదేయ- 
-ఽలక్ష్మీర్మా నశ్యతాం తాోం వృణే || 
ఓం సరోలోకసయ య శ్క్తః బ్రహావిష్టణాదిభః సుతతా | 
దద్మమాయచమనం త్స్యయ మహాక్తళ్యయ మనోహరమ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ముఖే ఆచమనయం సమరపయమి | 

పంచామృత్ సాననం – 
క్షీరం – 
ఆపయయసో సమేతు తే విశ్ోత్స్త్రనమ వృష్ణణయమ్ | 
భవా వాజసయ సంగథే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః క్షీర్మణ సనపయమి | 

దధి – 
దధిక్రావ్ణణఅక్తరిషం జిషోణరశ్ోసయ వాజినః | సురభ నో ముఖా కరత్రాపైణ ఆయూగంష్ణ 
తారిషత్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః దధ్యన సనపయమి | 
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ఆజయం – 
శుక్రమసి జ్యయతిరసి తేజ్యసి దేవ్ణవసనవితోతుపనాతు 
అచిిద్రేణ పవిత్రేణ వస్త్రసూనరయసయ రశిాభః | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆజేయన సనపయమి | 

మధు – 
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరనిత సింధవః | 
మాధ్వోరనః సన్త్తాషధ్వః | 
మధునకతముతోషసి మధుమతాపరిథవగం రజః | 
మధుద్యయరసుత నః పితా | 
మధుమానోన వనసపతిరాధుమాగ ం అసుత సూరయః | 
మాధ్వోరాగవ్ణ భవంతు నః | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః మధునా సనపయమి | 

శ్రకర – 
సాోదః పవసో దివాయయ జనానే | 
సాోదరింద్రాయ సుహవీతు నామేన | 
సాోదరిాత్రాయ వరుణాయ వాయవే | 
బ్ృహసపత్యే మధుమాం అద్మభయః | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః శ్రకర్మణ సనపయమి | 

ఫలోదకం – 
యః ఫలినరాయ అఫలా అపుష్టపయశ్చ పుష్ణపణః | 
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బ్ృహసపతి ప్రసూతాసాతనో మునచనతాగ ం హసః || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఫలోదకేన సనపయమి | 

శుదో్దక సాననం – 
ఆదిత్యవర్మణ త్పస్త్రఽధిజతో 
వనసపతిసతవ వృక్షోఽథ బిలోః | 
త్సయ ఫలాని త్పసా నుదనుత 
మాయనతరాయశ్చ బాహాయ అలక్ష్మీః || 

ఆపో హిషా్ట మయభువసాత న ఊర్ము దధ్యత్న | 
మహేరణాయ చక్షసే | 
య వః శివత్మో రససతసయ భాజయతే హ నః | 
ఉశ్తీరివ మాత్రః | 
త్సాా అరఙ్గమామవ్ణ యసయ క్షయయ జినోథ | 
ఆపో జనయథా చ నః | 

ఓం పంచామృత్ సమాయుకతం జహనవీసలిలం శుభమ్ | 
గృహాణ విశ్ోజనని సాననారథం భకతవత్నలే || 

ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః శుదో్దక సాననం సమరపయమి | 
సాననానంత్రం శుద ్ఆచమనయం సమరపయమి | 

వస్త్రం – 
ఉపైతు మాం దేవసఖః 
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కీరితశ్చ మణినా సహ | 
ప్రాదర్భూతోఽసిా రాష్యేఽసిాన్ 
కీరితమృది్ం దద్మతు మే || 
ఓం దివాయంబ్రం నూత్నం హి క్షౌమంత్ోతిమనోహరమ్ | 
దీయమానం మయ దేవి గృహాణ జగదంబికే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః వస్త్రయుగాం సమరపయమి | 

మధుపరకం – 
క్తపిలం దధి కనిేనుిధవలం మధుసంయుత్మ్ | 
సోరణపత్రసిథత్ం దేవి మధుపరకం గృహాణ భః || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః మధుపరకం సమరపయమి | 

ఆభరణం – 
క్షుతిపపసామలాం జేయష్టామలక్ష్మీం నాశ్యమయహమ్ | 
అభూతిమసమృది్ం చ సరాోం నిరుణద మే గృహాత్ || 
ఓం రత్నకంకణ వైఢూరయ ముక్తతహారాదిక్తని చ | 
సుప్రసనేనన మనసా దత్తని సీోకరుషో భః || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆభరణాని సమరపయమి | 

గంధ్యది పరిమళ్ద్రవాయణి – 
గంధద్మోరాం దరాధరాషం నిత్యపుష్టాం కరీష్ణణమ్ | 
ఈశ్ోరీగం సరోభూతానాం తామిహోపహోయే శ్రియమ్ || 
శ్రీఖండాగరుకర్భపర మృగనాభసమనిోత్మ్ | 
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విలేపనం గృహాణాశు నమోఽసుత భకతవత్నలే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః చందనం సమరపయమి | 

ఓం రకతచందనసమిాశ్రం పరిజత్ సముదూవమ్ | 
మయదత్తం గృహాణాశు చందనం గంధసంయుత్ం || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః రకతచందనం సమరపయమి | 

ఓం సిందూరం రకతవరణం చ సిందూరతిలకప్రియే | 
భక్తతయ దత్తం మయ దేవి సిందూరం ప్రతిగృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః సిందూరం సమరపయమి | 

ఓం కంకమం క్తమదం దివయం కంకమం క్తమర్భపిణమ్ | 
అఖండ క్తమసౌభాగయం కంకమ ప్రతిగృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః కంకమం సమరపయమి | 

ఓం తైలాని చ సుగంధ్వని ద్రవాయణి వివిధ్యని చ | 
మయ దతాతని లేపరథం గృహాణ పరమేశ్ోరి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః సుగంధి తైలం సమరపయమి | 

పుష్టపణి – 
మనసః క్తమమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి | 
పశూనాం ర్భపమననసయ మయి శ్రీః శ్రయతాం యశ్ః || 
ఓం మంద్మరపరిజతాదీనాపటలం కేత్కీం త్థా | 
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మరువామోగరం చైవ గృహాణాశు నమోఽసుత తే | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః పుష్టపణి సమరపయమి | 

ఓం విష్టణాదిసరోదేవానాం ప్రియం సరోసుశోభనమ్ | 
క్షీరసాగరసంభూతే దూరాోం సీోకరు సరోద్మ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః దరాోః సమరపయమి | 

పుషపమాలా – 
కరిమేన ప్రజభూతా మయి సంభవ కరిమ | 
శ్రియం వాసయ మే కలే మాత్రం పదామాలినమ్ || 
ఓం పదాశ్ంఖజపపుషయపః శ్త్పత్రైరిోచిత్రితామ్ | 
పుషపమాలాం ప్రయచాిమి గృహాణ త్ోం సుర్మశ్ోరి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః పుషపమాలామ్ సమరపయమి | 

అథాంగ పూజ – 
ఓం చపలాయై నమః – పద్య పూజయమి | 
ఓం చంచలాయై నమః – జనున పూజయమి | 
ఓం కమలాయై నమః – కటిం పూజయమి | 
ఓం క్తతాయయన్దయయ నమః – నాభం పూజయమి | 
ఓం జగనాాత్రే నమః – జఠరం పూజయమి | 
ఓం విశ్ోవలలభాయై నమః – వక్షసనథలం పూజయమి | 
ఓం కమలవాసిన్దయయ నమః – నేత్రత్రయం పూజయమి | 
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ఓం శ్రియై నమః – శిరః పూజయమి | 
ఓం మహాలక్ష్మా నమః – సరాోణయంగాని పూజయమి | 

అథ పూరాోదిక్రమేణాషాదిక్షాషాసిద్ీః పూజయేత్ | 
ఓం అణిమేన నమః | ఓం మహిమేన నమః | 
ఓం గరిమేణ నమః | ఓం లఘిమేన నమః | 
ఓం ప్రాప్తయతయ నమః | ఓం ప్రాక్తమాయయై నమః | 
ఓం ఈశితాయై నమః | ఓం వశితాయై నమః | 

అథ పూరాోదిక్రమేణాషాలక్ష్మీ పూజనమ్ | 
ఓం ఆదయలక్ష్మా నమః | ఓం విద్మయలక్ష్మా నమః | 
ఓం సౌభాగయలక్ష్మా నమః | ఓం అమృత్లక్ష్మా నమః | 
ఓం క్తమలక్ష్మా నమః | ఓం సత్యలక్ష్మా నమః | 
ఓం భగలక్ష్మా నమః | ఓం యగలక్ష్మా నమః | 

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అషోాత్తర శ్త్నామావళః చూ. 

ధూపం – 
ఆపః సృజనుత సినగా్ని చికీలత్ వస మే గృహే | 
ని చ దేవీం మాత్రం శ్రియం వాసయ మే కలే || 
ఓం వనసపతిరస్త్రత్పనోన గంధ్యఢ్యసునమనోహరః | 
ఆఘ్రేయసనరోదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహయతామ్ | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ధూపం సమరపయమి | 
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దీపం – 
ఆర్దిైం పుషకరిణం పుష్ణాం పిఙ్గలాం పదామాలినమ్| 
చన్దిైం హిరణాయం లక్ష్మీం జత్వేదో మ ఆవహ || 
ఓం కర్భపరవరితసంయుకతం ఘృత్యుకతం మనోహరమ్ | 
త్మోనాశ్కరం దీపం గృహాణ పరమేశ్ోరి || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః దీపం సమరపయమి | 

నైవేదయం – 
ఆర్దిైం యః కరిణం యష్ణాం సువరాణం హేమమాలినమ్ | 
సూరాయం హిరణాయం లక్ష్మీం జత్వేదో మ ఆవహ || 
ఓం నైవేదయం గృహయతాం దేవి భక్షయభజయసమనిోత్మ్ | 
షడ్రసైరనిోత్ం దివయం లక్ష్మీదేవి నమోఽసుత తే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః నైవేదయం సమరపయమి | 

ఓం భూరుూవసునవః | త్త్నవితురోర్మణయమ్ | భర్వగ దేవసయ ధ్వమహి | 
ధియ యనః ప్రచోదయత్ || 
సత్యం తాో ఋతేన పరిష్ణంచామి (ఋత్ం తాో సతేయన పరిష్ణంచామి) 
అమృత్మసుత | అమృతోపసతరణమసి | 
ఓం ప్రాణాయ సాోహా | ఓం అపనాయ సాోహా | ఓం వాయనాయ సాోహా | ఓం ఉద్మనాయ 
సాోహా | ఓం సమానాయ సాోహా | 
మధ్యయ మధ్యయ పనయం సమరపయమి | అమృతాపి ధ్యనమసి | ఉత్తరాపోశ్నం 
సమరపయమి | హసౌత ప్రక్షాళ్యమి | పద్య ప్రక్షాళ్యమి | 
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శీత్లం నిరాలం తోయం కర్భపర్మణ సువాసిత్మ్ | 
ఆచమయతాం మమ జలం ప్రసీద త్ోం మహేశ్ోరి || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆచమనయం సమరపయమి | 

తాంబూలం – 
తాం మ ఆవహ జత్వేదో 
లక్ష్మీమనపగామినమ్ | 
యసాయం హిరణయం ప్రభూత్ం 
గావ్ణ ద్మస్త్రయఽశోనిోనేియం పురుష్టనహమ్ || 
ఓం ఏలాలవంగకర్భపరనాగపత్రాదిభరుయత్మ్ | 
పూగీఫలేన సంయుకతం తాంబూలం ప్రతిగృహయతామ్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః తాంబూలం సమరపయమి | 

ఓం ఫలేన ఫలిత్ం సరోం త్రైలోకయం సచరాచరమ్ | 
త్సాాత్ఫలప్రద్మనేన పూరాణసననుత మనోరథాః || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఫలం సమరపయమి | 

ఓం హిరణయగరూగరూసథం హేమబీజం విభావస్త్రః | 
అనంత్పుణయఫలదం అత్ః శనితం ప్రయచిమే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః దక్షిణాం సమరపయమి | 

నరాజనం – 
ఆననిః కరిమశ్యచవ చికీలత్ ఇతి విశ్రుతాః | 
ఋషయః తే త్రయః పుత్రాః సోయం శ్రీదేవి దేవతా || 
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ఓం చక్షురిం సరోలోక్తనాం తిమిరసయ నివారణమ్ | 
ఆరితకయం కలిపత్ం భక్తతయ గృహాణ పరమేశ్ోరి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః నరాజనం సమరపయమి | 
నరాజనానంత్రం శుద్మ్చమనయం సమరపయమి | నమసకర్వమి | 

మంత్రపుషపం – 
(శ్రీ సూకతం చూ.) 
ఓం మహాదేవ్యయ చ విదాహే విష్ణణపతీన చ ధ్వమహి | 
త్నోన లక్ష్మీః ప్రచోదయత్ || 
ఓం కేత్కీజతికసుమైరాలిలక్తమాలతీభవైః | 
పుష్టపంజలిరాయదత్తసతవప్రీత్యయ నమోఽసుత తే || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః మంత్రపుష్టపంజలిం సమరపయమి | 

ఆత్ాప్రదక్షిణ నమసాకరం – 
యనిక్తని చ పపని జనాాంత్రకృతాని చ 
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే | 
పపోఽహం పపకరాాఽహం పపతాా పపసంభవ | 
త్రాహిమాం కృపయ దేవీ శ్రణాగత్వత్నలే | 
అనయథా శ్రణం నాసిత త్ోమేవ శ్రణం మమ | 
త్సాాతాకరుణయ భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్ోరీ | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆత్ాప్రదక్షిణ నమసాకరాన్ సమరపయమి | 
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ప్రారథనా – 
ఓం సురాసుర్మంద్రాదిక్రీటమౌక్తకై- 
-రుయకతం సద్మ యత్తవపద కంజనమ్ | 
పరావరం పతు వరం సుమంగళ్ం 
నమామి భక్తతయ త్వ క్తమసిద్యే || 
భవాని త్ోం మహాలక్ష్మి సరోక్తమప్రద్మయిన | 
సుపూజితా ప్రసనానసాయనాహాలక్ష్మా నమోఽసుత తే || 
నమసేత సరోదేవానాం వరద్మసి హరిప్రియే | 
య గతిసతాత్రపైపనాననాం సా మే భూయత్తాదరచనాత్ || 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ప్రారథనా నమసాకరాన్ సమరపయమి | 

సర్వోపచారాః – 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఛత్రం ఆచాిదయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః చామరైరీోజయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః నృత్యం దరశయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః గీత్ం శ్రావయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ఆందోళక్తనానర్వహయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః అశోనార్వహయమి | 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః గజనార్వహయమి | 
సమసత రాజ్ఞీయపచారాన్ దేవ్ణయపచారాన్ సమరపయమి | 
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క్షమా ప్రారథన – 
యసయ సాృతాయచ నామోక్తతయ త్పః పూజ క్రియదిష్ణ | 
నూయనం సంపూరణతాం యతి సదోయవందే త్మచ్యయత్మ్ || 
మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తహీనం మహేశ్ోరీ | 
యత్పపజిత్ం మయదేవీ పరిపూరణం త్దసుతతే || 

అనయ శ్రీసూకత విధ్యన పూరోక ధ్యయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయ భగవతీ 
సరాోతిాక్త శ్రీ మహాలక్ష్మా సుప్రీతా సుప్రసనాన వరద్మ భవంతు || 

తీరథప్రసాద గ్రహణం – 
అక్తలమృత్యహరణం సరోవాయధినివారణం || 
సమసతపపక్షయకరం శ్రీ మహాలక్ష్మీ పదోదకం పవనం శుభం || 
శ్రీ మహాలక్ష్మా నమః ప్రసాదం శీరసా గృహాణమి | 

ఉద్మోసన – 
ఓం యనుత దేవగణాః సర్మో పూజమాద్మయ మామకీమ్ | 
ఇషాక్తమప్రసిద్యరథం పునరాగమనాయ చ | 

ఓం శంతిః శంతిః శంతిః | 

 


