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శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ షోడశోపచార పూజ 

 

పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వోమినః 
అనుగ్రహప్రస్వద సిద్యరథం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వోమినః ప్రీత్యరథం పురుష సూక్త విధానేన 
ధాయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజం క్రిష్యయ || 

ప్రాణప్రతిషఠ – 
ఓం అసునీతే పునరస్వాసు చక్షః 
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం 
జ్యయక్పశేేమ సూరయ ముచేరనత 
మను మతే మృడయన స్ోసిత – 
అమృత్ంవై ప్రాణా అమృత్మాపః 
ప్రాణానేవ యథాస్వథన ముపహోయతే || 
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆవాహయమి స్వథపయమి పూజయమి | 
సిథర్వభవ వరదోభవ సుప్రస్నోో భవ సిథరాస్నం కురు ప్రసీద ప్రసీద | 

పీఠపూజ – 
స్పతప్రాకారం చతురావారక్ం సువరణమంటపం ధాయయేత్ | 
ఆత్ానే నమః బ్రహాణే నమః | 
ప్రాగ్ద్వారే ద్వోర శ్రీయై నమః | 
గ్ద్త్ర్యయ నమః విధాత్ర్యయ నమః | 
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దక్షిణద్వోరే ద్వోర శ్రీయై నమః | 
చండాయ నమః ప్రచండాయ నమః | 
పశిేమద్వోరే ద్వోర శ్రీయై నమః | 
భద్రాయ నమః సుభద్రాయ నమః | 
ఉత్తరద్వోరే ద్వోర శ్రీయై నమః | 
హరిచందనాయ నమః క్లపవృక్షాయ నమః | 
త్నాధేయ స్వోమినే నమః స్రోజగనాోథాయ నమః | 
హృతుపండరీక్ మధ్యస్థం దివయతేజ్యమయం విభం | 
దివయమాల్యంబరధ్రం చిద్రూపం భక్తవత్సలం | 
విభం మధేయసిథతేరస్మా క్రిణకా కేస్రాన్వోత్ం | 
దళాషాకేషు స్ంయుక్తం శేోత్మత్యంత్ న్వరాలం | 
శేోతాభ్రస్నమారూఢం గదినం చక్రిణం త్థా | 
వనమాల్ పరివృత్ం ధాయయేనాోరాయణం ప్రభం | 
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వోమినే నమః ధాయయమి | 

ధాయనం – 
శంతాకారం భజగశయనం పదానాభం సురేశం 
విశోకారం గగనస్దృశం మేఘవరణం శుభ్ంగం 
లక్ష్మీకాంత్ం క్మలనయనం యోగిహృద్వ్యనగమయం 
వందే విషుణం భవభయహరం స్రోలోకైక్నాథం | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ధాయయమి | 
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ఆవాహనం – 
స్హస్రశీరాా పురుషః | 
స్హస్రాక్షః స్హస్రపాత్ | 
స్ భూమిం విశోతో వృతాో | 
అత్యతిషఠదవశఙ్గులమ్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆవాహయమి | 

ఆస్నం – 
పురుష ఏవేదగం స్రోమ్ | 
యద్భూత్ం యచే భవయమ్ | 
ఉతామృత్త్ోస్యయశనః | 
యదనేోనాతిర్వహతి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః నవరత్ోఖచిత్ సువరణ సింహాస్నం స్మరపయమి | 

పాదయం – 
ఏతావానస్య మహిమా | 
అతో జయయగ్చ పూరుషః | 
పాదోఽస్య విశో భూతాన్వ | 
త్రిపాదస్వయమృత్ం దివి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః పాదయో పాదయం స్మరపయమి | 

అర్యం – 
త్రిపాద్భర్ా ఉదైతుపరుషః | 
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పాదోఽస్యయహాఽఽభవాతుపనః | 
త్తో విషోఙ్వోయక్రామత్ | 
స్వశనానశనే అభి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః హస్తయోః అర్యం స్మరపయమి | 

ఆచమనీయం – 
త్స్వాదిోరాడజయత్ | 
విరాజ్య అధి పూరుషః | 
స్ జతో అత్యరిచయత్ | 
పశేద్భూమిమథో పురః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ముఖే ఆచమనీయం స్మరపయమి | 

పంచామృత్ స్వోనం – 
క్షీరం – 
ఆపాయయస్ో స్మేతు తే విశోత్స్ససమ వృష్ణణయమ్ | 
భవా వాజస్య స్ంగథే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః క్షీరేణ స్ోపయమి | 

దధి – 
దధిక్రావ్ణణఅకారిషం జిషోణరశోస్య వాజినః | సురభి నో ముఖా క్రత్ప్పాణ ఆయూగంష్ణ 
తారిషత్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః దధాో స్ోపయమి | 
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ఆజయం – 
శుక్రమసి జ్యయతిరసి తేజ్యసి దేవ్ణవస్సవితోతుపనాతు 
అచిిద్రేణ పవిత్రేణ వస్ససూసరయస్య రశిాభిః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆజ్యయన స్ోపయమి | 

మధు – 
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్వత సింధ్వః | 
మాధ్వోరోః స్న్త్తాషధ్వః | 
మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పారిథవగంరజః | 
మధుద్యయరసుత నః పితా | 
మధుమానోో వనస్పతిరాధుమాగ ం అసుత సూరయః | 
మాధ్వోరాువ్ణ భవంతు నః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః మధునా స్ోపయమి | 

శరకర – 
స్వోదః పవస్ో దివాయయ జనానే | 
స్వోదరింద్రాయ సుహవీతు నామేో | 
స్వోదరిాత్ప్య వరుణాయ వాయవే | 
బృహస్పత్యే మధు మాం అద్వభయః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః శరకరేణ స్ోపయమి | 

ఫలోదక్ం – 
యః ఫలినీరాయఽఫల్ఽపుష్టపయశే పుష్ణపణః | 
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బృహస్పతి ప్రసూతాస్వతనో మునేనతాగ ంహస్ః || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఫలోదకేన స్ోపయమి | 

స్వోనం – 
యతుపరుష్యణ హవిష్ట | 
దేవా యజఞమత్నోత్ | 
వస్నోత అస్వయసీద్వజయమ్ | 
గ్రీషా ఇధ్ాశ్రద్విః | 

ఆపో హిష్టఠ మయోభవస్వత న ఊరేే దధాత్న | 
మహేరణాయ చక్షస్య | 
యో వః శివత్మో రస్స్తస్య భ్జయతే హ నః | 
ఉశతీరివ మాత్రః | 
త్స్వా అరఙ్వుమామవ్ణ యస్య క్షయయ జినోథ | 
ఆపో జనయథా చ నః | 

ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః శుదో్దక్ స్వోనం స్మరపయమి | 
స్వోనానంత్రం శుద ్ఆచమనీయం స్మరపయమి | 

వస్త్రం – 
స్పాతస్వయస్నపరిధ్యః | 
త్రిః స్పత స్మిధ్ః క్ృతాః | 
దేవా యదయజఞం త్నాోనాః | 
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అబధ్ోనుపరుషం పశుమ్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః వస్త్రయుగాం స్మరపయమి | 

యజ్యఞపవీత్ం – 
త్ం యజఞం బరిిష్ణ ప్రౌక్షన్ | 
పురుషం జత్మగ్రత్ః | 
తేన దేవా అయజనత | 
స్వధాయ ఋషయశే యే | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః యజ్యఞపవీత్ం స్మరపయమి | 

గంధ్ం – 
త్స్వాదయజఞత్సరోహుత్ః | 
స్ంభృత్ం పృషద్వజయమ్ | 
పశూగ స్వతగ శకే్రే వాయవాయన్ | 
ఆరణాయన్గ్ుామాయశే యే | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః గంధాం ధారయమి | 

ఆభరణం – 
త్స్వాదయజఞత్సరోహుత్ః | 
ఋచః స్వమాన్వ జజిఞరే | 
ఛనావగంసి జజిఞరే త్స్వాత్ | 
యజుస్తస్వాదజయత్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆభరణారథం అక్షతాన్ స్మరపయమి | 
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పుష్టపణి – 
త్స్వాదశో అజయనత | 
యే కే చోభయదత్ః | 
గ్ద్వ్ణ హ జజిఞరే త్స్వాత్ | 
త్స్వాజేతా అజవయః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః పుష్టపణి స్మరపయమి | 

ధూపం – 
యతుపరుషం వయదధుః | 
క్తిధా వయక్లపయన్ | 
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ | 
కావూరూ పాద్వవుచ్యయతే | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ధూపం ఆఘ్రాపయమి | 

దీపం – 
బ్రాహాణోఽస్య ముఖమాసీత్ | 
బాహూ రాజనయః క్ృత్ః | 
ఊరూ త్దస్య యద్మోశయః | 
పద్వూయగం శూద్రో అజయత్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః దీపం స్మరపయమి | 
ధూప దీపానంత్రం ఆచమనీయం స్మరపయమి || 
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నైవేదయం – 
చన్దవామా మనస్స జత్ః | 
చక్షః సూర్వయ అజయత్ | 
ముఖాదిన్దవాశేగిోశే | 
ప్రాణాద్వోయురజయత్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః నైవేదయం స్మరపయమి | 

ఓం భూరుూవసుసవః | త్త్సవితురోరేణయమ్ | భర్వు దేవస్య ధ్వమహి | 
ధియో యోనః ప్రచోదయత్ || 
స్త్యం తాో ఋతేన పరిష్ణంచామి (ఋత్ం తాో స్తేయన పరిష్ణంచామి) 
అమృత్మసుత | అమృతోపస్తరణమసి | 
ఓం ప్రాణాయ స్వోహా | ఓం అపానాయ స్వోహా | ఓం వాయనాయ స్వోహా | ఓం ఉద్వనాయ 
స్వోహా | ఓం స్మానాయ స్వోహా | 
మధేయ మధేయ పానీయం స్మరపయమి | ఉత్తరాపోశనం స్మరపయమి | హస్తత 
ప్రక్షాళయమి | పాద్య ప్రక్షాళయమి | శుద్వ్చమనీయం స్మరపయమి | 

తాంబూలం – 
నాభ్య ఆసీదనతరిక్షమ్ | 
శీర్వాో ద్యయః స్మవరతత్ | 
పద్వూయం భూమిరివశః శ్రోత్ప్త్ | 
త్థా లోకాగం అక్లపయన్ | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః తాంబూలం స్మరపయమి | 
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నీరాజనం – 
వేద్వహమేత్ం పురుషం మహానతమ్ | 
ఆదిత్యవరణం త్మస్సుత పారే | 
స్రాోణి రూపాణి విచిత్య ధ్వరః | 
నామాన్వ క్ృతాోఽభివదన్ యద్వస్యత | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః క్రూపర నీరాజనం స్మరపయమి | 
నీరాజనానంత్రం శుద్వ్చమనీయం స్మరపయమి | నమస్కర్వమి | 

మంత్రపుషపం – 
(విశేష మంత్రపుషపం చూ.) 
ధాతా పురస్వతదయముద్వజహార | 
శక్రః ప్రవిద్వోన్దపాదిశశేత్స్రః | 
త్మేవం విద్వోనమృత్ ఇహ భవతి | 
నానయః పనాథ అయనాయ విదయతే | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః సువరణ దివయ మంత్రపుషపం స్మరపయమి | 

ఆత్ాప్రదక్షిణ నమస్వకరం – 
యన్వకాన్వ చ పాపాన్వ జనాాంత్రక్ృతాన్వ చ 
తాన్వ తాన్వ ప్రణశయంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే | 
పాపోఽహం పాపక్రాాఽహం పాపాతాా పాపస్ంభవ | 
త్ప్హిమాం క్ృపయ దేవ శరణాగత్వత్సల్ | 
అనయథా శరణం నాసిత త్ోమేవ శరణం మమ | 
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త్స్వాతాకరుణయ భ్వేన రక్ష రక్ష జనారవన | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆత్ాప్రదక్షిణ నమస్వకరాన్ స్మరపయమి | 

స్వష్టాంగ నమస్వకరం – 
ఉరస్వ శిరస్వ దృష్టాయ మనస్వ వచస్వ త్థా | 
పద్వూయం క్రాభ్యం క్రాణభ్యం ప్రణామోష్టాంగముచయతే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః స్వష్టాంగ నమస్వకరాం స్మరపయమి | 

స్ర్వోపచారాః – 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఛత్రం ఆచాిదయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః చామరైరీోజయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః నృత్యం దర్యమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః గీత్ం శ్రావయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ఆందోళికానాోర్వహయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః అశోనార్వహయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః గజనార్వహయమి | 
స్మస్త రాజ్యపచారాన్ దేవ్ణపచారాన్ స్మరపయమి | 

క్షమా ప్రారథన – 
యస్య స్ాృతాయచ నామోకాతయ త్పః పూజ క్రియదిషు | 
న్యయనం స్ంపూరణతాం యతి స్దోయవందే త్మచ్యయత్మ్ || 
మంత్రహీనం క్రియహీనం భకితహీనం రమాపతే | 
యత్పపజిత్ం మయదేవ పరిపూరణం త్దసుతతే || 
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అనయ పురుషసూక్త విధానేన ధాయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ 
స్రాోత్ాక్ః శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వోమి సుప్రీతా సుప్రస్నాో వరద్వ భవంతు || 

తీరథప్రస్వద గ్రహణం – 
అకాలమృత్యహరణం స్రోవాయధిన్వవారణం || 
స్మస్తపాపక్షయక్రం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ పాదోదక్ం పావనం శుభం || 
శరీరే జరేరీ భూతే వాయధిగ్రస్యత క్ళేబరే | 
ఔషధ్ం జహోవీతోయం వైదోయనారాయణోహరిః || 
శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః ప్రస్వదం శీరస్వ గృహాణమి | 


