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శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార్ పూజ 
 

పునః సంకల్పం – 
పూర్వోకత ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తతషయమాన 
వాత పితత కఫోద్భవ నానా కార్ణ జనిత జోర్ క్షయ పండు కుషఠ శూలాఽతిసార్ 
ధాతుక్షయ వ్రణ మేహ భగంద్రాది సమసత ర్వగ నివార్ణార్థం, భూత బ్రహమ హత్యయది 
సమసత పప నివృతతయర్థం, క్షిప్రమేవ శరీరార్వగయ సిద్్యర్థం, హర్తహర్బ్రహ్మమతమకసయ, మిత్రాది 
ద్వోద్శనామాధిపసయ, అరుణాది ద్వోద్శ మాసాధిపసయ, ద్వోద్శావర్ణ సహితసయ, 
త్రయీమూరేతర్భగవతః శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమి 
పర్బ్రహమణః ప్రసాద్ సిద్్యర్థం, శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమి దేవత్యం ఉదిిశయ, సంభవదిభః 
ద్రవ్యః, సంభవిత నియమేన, సంభవిత ప్రకారేణ పురుషసూకత విధానేన యవచ్ఛక్తత ధాయన 
ఆవాహనాది షోడశోపచార్ పూజం కర్తష్యయ || 

అసిమన్ బంబే శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినం ఆవాహయమి సాథపయమి పూజయమి || 

ప్రాణప్రతిషఠ – 
ఓం అసునీతే పునర్సామసు చ్క్షః 
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం 
జ్యయకపశేేమ సూర్య ముచ్ేర్నత 
మను మతే మృడయన సోసిత – 
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః 
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ప్రాణానేవ యథాసాథనముపహోయతే || 
ఆవాహితో భవ సాథపితో భవ | 
సుప్రసనోో భవ వర్దో భవ | 

ధాయనం – 
ధేయయససద్వ సవితృమండల్మధ్యవరీత 
నారాయణససర్సిజసన సనిోవిషాః | 
కేయూర్వాన్ మకర్కుండల్వాన్ క్తరీటీ 
హ్మరీ హిర్ణమయవపుః ధ్ృతశంఖచ్క్రః || 

పద్వమసనః పద్మకర్ః పద్మగర్భసమద్యయతిః 
సపతశోర్థ సంసథశే దిోభుజః సాయతసద్వ ర్విః || 

శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ధాయయమి | 

ఆవాహనం – 
సహస్రశీరాా పురుషః | 
సహస్రాక్షః సహస్రపత్ | 
స భూమిం విశోతో వృత్యో | 
అతయతిషఠద్ిశాఙ్గుల్మ్ | 
ఓం పత్రైరాిాద్శభిరుయతే సువిమలే కంఠంత వరో్వజ్ాలే 
హృతపదేమ కనకప్రభేఽనిశ మహం శ్రీపదిమనీ వల్లభం | 
ఛాయోష్ట సహితం ప్రభాకర్మముం ఆవాహయమాయద్రాత్ 
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ధాయత్యోఽజాన తమోఽపహం దినకర్ం శ్రీసూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ఆవాహయమి | 

ఆసనం – 
పురుష ఏవేద్గం సర్ోమ్ | 
యద్భభతం యచ్ే భవయమ్ | 
ఉత్యమృతతోస్యయశానః | 
యద్నేోనాతిర్వహతి | 
ఓం శ్రీమద్రతోమయూఖజల్ వితతం హైమం సుపీఠం విభో 
భకాతయహం మనసాఽర్పయమి తర్ణే సంసాథపయంఘ్రిద్ోయం | 
హైర్ణాయసనమారురుహయ సతతం సంర్క్షలోకానిమాన్ 
అజానాంధ్ విభావసో దినమణే శ్రీసూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః నవర్తోఖచిత 
సువర్ ోసింహ్మసనం సమర్పయమి | 

పద్యం – 
ఏత్యవానసయ మహిమా | 
అతో జయయగ్చ పూరుషః | 
పదోఽసయ విశాో భూత్యని | 
త్రిపద్సాయమృతం దివి | 
ఓం పద్యం హృద్యమమోఘపుణయఫల్ద్ం భకాతయ మయ కల్పపతం 
కర్పపరాగురు చ్ంద్నాది సహితం క్షేమంకర్ం స్వోకురు | 
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తోత్యపద్వంబురుహోద్భవామృతమిద్ం గృహ్మోమి సోర్ుప్రద్ం 
అజానాంధ్ తమిస్రహన్ దినమణే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః పద్యో పద్యం 
సమర్పయమి | 

అర్్యం – 
త్రిపద్భర్్ా ఉదైతుపరుషః | 
పదోఽస్యయహ్మఽఽభవాతుపనః | 
తతో విషోఙ్వోయక్రామత్ | 
సాశనానశనే అభి | 
ఓం భో సాోమిన్ కృపయ మయర్తపతమిద్ం తోర్్యం సుపుష్టపనిోతం 
ద్భరాోగంధ్కుశాదిభిరుయత మహో స్వోకుర్తోతి ప్రార్థయే | 
సద్భకాతఘనివార్కం భవహర్ం సాయుజయ ముక్తతప్రద్ం- 
తోజానాంధ్ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః హసతయోః అర్్యం 
సమర్పయమి | 

ఆచ్మనీయం – 
తసామదిోరాడజయత | 
విరాజ్య అధి పూరుషః | 
స జతో అతయర్తచ్యత | 
పశాేద్భభమిమథో పుర్ః | 
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ఓం శ్రీజతీఫల్గంధ్ సంయుతమిద్ం మాణికయపత్రేసిథతం 
జతీ చ్ంపక మల్పలకాది కుసుమః సంవాసితం చాఽమృతం | 
సోచ్ఛం చ్ చ్మనార్థమర్తపతమిద్ం దివయం గృహ్మణేతి త్యోం 
అజానాంధ్ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ముఖే 
ఆచ్మనీయం సమర్పయమి | 

మధుపర్కం – 
ఓం మధాోజేయన సమనిోతం చ్ ద్ధినా సద్రతోపత్రే సిథతం 
భకాతయ తే మధుపర్కమర్తపతమిద్ం హస్యత తవ స్వోకురు | 
శ్రీమద్భకత జనావన వ్రత హరే శ్రీ భాసకరేతయనోహం 
అజానాంధ్ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః మధుపర్కం 
సమర్పయమి | 

పంచామృత సాోనం – 
ఓం గోక్షీరేణ సమర్పయమి ద్ధినా క్షౌద్రేణ గో సర్తపష్ట 
సాోనం శర్కర్య తవాహ మధునా శ్రీ నార్తకేళోద్కః | 
సోచ్్ఛశేేక్షర్సైశే కల్పపతమిద్ం తతతాం గృహ్మణార్క భో 
అజానాంధ్ తమిస్రహన్ హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 

ఆపయయసో సమేతు తే విశోతసోసమ వృష్ణోయమ్ | 
భవా వాజసయ సంగథే || 



 
 

శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార్ పూజ                               www.HariOme.com                                     Page 6 

 

ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః క్షీరేణ సోపయమి 
| 

ద్ధిక్రావ్ణోఅకార్తషం జిషోోర్శోసయ వాజినః | 
సుర్భి నో ముఖా కర్త్రాపాణ ఆయూగంష్ణ త్యర్తషత్ || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ద్ధాో సోపయమి 
| 

శుక్రమసి జ్యయతిర్సి తేజ్యసి దేవ్ణవససవితోతుపనాతు 
అచిఛద్రేణ పవిత్రేణ వసోసూసర్యసయ ర్శిమభిః | 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ఆజేయన 
సోపయమి | 

మధువాత్య ఋత్యయతే మధుక్షర్నిత సింధ్వః | 
మాధ్వోర్ోః సన్త్తాషధ్వః | 
మధునకతముతోషసి మధుమత్ పర్తథవగంర్జః | 
మధుద్యయర్సుత నః పిత్య | 
మధుమానోో వనసపతిర్మధుమాగ ం అసుత సూర్యః | 
మాధ్వోరాువ్ణ భవంతు నః | 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః మధునా 
సోపయమి | 

సాోద్యః పవసో దివాయయ జనమనే | 
సాోద్యర్తంద్రాయ సుహవీతు నామేో | 
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సాోద్యర్తమత్రాయ వరుణాయ వాయవే | 
బృహసపతయే మధుమాం అద్వభయః | 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః శర్కరేణ 
సోపయమి | 

యః ఫల్పనీరాయ అఫలా అపుష్టపయశే పుష్ణపణః | 
బృహసపతి ప్రసూత్యసాతనో మునేనతాగ ం హసః || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ఫలోద్కేన 
సోపయమి | 

ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః పంచామృత 
సాోనం సమర్పయమి. 

శుదో్ద్క సాోనం – 
యతుపరుష్యణ హవిష్ట | 
దేవా యజామతనోత | 
వసనోత అసాయస్వద్వజయమ్ | 
గ్రీషమ ఇధ్మశ్ర్ద్్విః | 

ఆపో హిష్టఠ మయోభువసాత న ఊర్ే ద్ధాతన | 
మహేర్ణాయ చ్క్షస్య | 
యో వః శివతమో ర్ససతసయ భాజయతే హ నః | 
ఉశతీర్తవ మాతర్ః | 
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తసామ అర్ఙ్వుమామవ్ణ యసయ క్షయయ జినోథ | 
ఆపో జనయథా చ్ నః | 

ఓం గంగా సింధు సర్సోతీ సు యమునా గోద్వవరీ నర్మద్వ 
తోయై ససాచ్ఛతరః సుపుషప సహితః కసూతర్తకాద్యనిోతః | 
భకాతయఽహం సోపయమి తేఽంంగమతుల్ం శ్రీభాసకరేతయనోహం 
అజానంధ్ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః శుదో్ద్క సాోనం 
సమర్పయమి | 

సాోనానంతర్ం శుద్ ్ఆచ్మనీయం సమర్పయమి | 

వస్త్రం – 
సపతసాయసనపర్తధ్యః | 
త్రిః సపత సమిధ్ః కృత్యః | 
దేవా యద్యజాం తనాోనాః | 
అబధ్ోనుపరుషం పశుమ్ | 
ఓం భకాతయ తే మనసార్పయమి తర్ణే సుక్షౌమ వస్త్రద్ోయం 
దివాయంగం పర్తధాయ మామవ విభో దేవాధిస్యనార్తేత | 
ద్యష్పపత్రం తు యథా పిత్య కరుణయ ర్క్షేతతథామాం ర్వే 
అజానాంధ్ విముకతమాశు కురు భో శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః వస్త్రయుగమం 
సమర్పయమి | 
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యజ్యాపవీతం – 
తం యజాం బర్తిష్ణ ప్రౌక్షన్ | 
పురుషం జతమగ్రతః | 
తేన దేవా అయజనత | 
సాధాయ ఋషయశే యే | 
ఓం సౌవర్ోం మనసార్పయమి తర్ణే యజ్యాపవీతం శుభం 
భకాతయ కల్పపతమాదిదేవ కలుషం మతకర్మ బంధ్ం హరే | 
ఆదితయం పర్మేశోర్ం భవహర్ం కారుణయ పూరేోక్షణం 
అజానాంధ్ తమో హర్ం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః యజ్యాపవీతం 
సమర్పయమి | 

గంధ్ం – 
తసామద్యజాతసర్ోహుతః | 
సంభృతం పృషద్వజయమ్ | 
పశూగ సాతగ శకే్రే వాయవాయన్ | 
ఆర్ణాయన్గ్ుామాయశే యే | 
ఓం కసూతరీ ఘనసార్ కుంకుమ జటా గోర్వచ్నాద్యనిోతం 
దివయం చాగురు దేవద్వరు సహితం శ్రీ చ్ంద్నం తే విభో | 
భకాతయఽహం సువిలేపయమి మనసా సరాోంగమిత్యయద్రాత్ 
అజానాంధ్ తమో హరేతి ప్రజపన్ శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
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ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః దివయ శ్రీ చ్ంద్నం 
సమర్పయమి | 

ఆభర్ణం – 
తసామద్యజాతసర్ోహుతః | 
ఋచ్ః సామాని జజిారే | 
ఛనాిగంసి జజిారే తసామత్ | 
యజుసతసామద్జయత | 
ఓం దివయం ర్తోక్తరీట కుండల్ యుగం గ్రైవేయ హ్మరావళం 
హైమం తేఽంంగద్ యుగమమంబుజపతే హసాతర్తపతే కంకణే | 
సౌవరో్ం కటిసూత్రమర్తపతమిద్ం మంజీర్ యుగమం ప్రభో 
స్వోకురాోద్ర్ మేద్యరేణ మనసా శ్రీసూర్యనారాయణ || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః సరాోభర్ణాని 
సమర్పయమి | 

పుష్టపణి – 
తసామద్శాో అజయనత | 
యే కే చోభయద్తః | 
గావ్ణ హ జజిారే తసామత్ | 
తసామజ్త్య అజవయః | 
ఓం జతీ చ్ంపక మల్పలకా కుర్వకర్మంద్వర్ నీలోతపలః 
పునాోగైర్ోకుళైర్శోక కుసుమః సౌవర్ ోపద్మః శుభః | 
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చామంత్యయది సుమశ ేపూజితమిద్ం భకాతయ తవాంఘ్రి ద్ోయం 
అజానాంధ్ తమోఽపహం భవహర్ం శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః నానావిధ్ పర్తమళ 
పత్ర పుష్టపణి సమర్పయమి | 

అంగపూజ – 
ఓం మారాతండాయ నమః – పద్య పూజయమి | 
ఓం భానవే నమః – గుల్ఫౌ పూజయమి | 
ఓం ఆదిత్యయయ నమః – జనునీ పూజయమి | 
ఓం హంసాయ నమః – ఊర్ప పూజయమి | 
ఓం దివాకరాయ నమః – నాభిం పూజయమి | 
ఓం తపనాయ నమః – హృద్యం పూజయమి | 
ఓం భాసకరాయ నమః – కంఠం పూజయమి | 
ఓం జగచ్ేక్షష్య నమః – నేత్రే పూజయమి | 
ఓం అరాకయ నమః – ల్లాటం పూజయమి | 
ఓం సరాోతమనే నమః – శిర్ః పూజయమి | 
ఓం జగనాోథాయ నమః – సరాోణయంగాని పూజయమి | 

ద్వోద్శ నామపూజ- 
ఓం మిత్రాయ నమః | 
ఓం ర్వయే నమః | 
ఓం సూరాయయ నమః | 
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ఓం భానవే నమః | 
ఓం ఖగాయ నమః | 
ఓం పూషో్య నమః | 
ఓం హిర్ణయగరాభయ నమః | 
ఓం మరీచ్యే నమః | 
ఓం విషోవే నమః | 
ఓం సవిత్రే నమః | 
ఓం అరాకయ నమః | 
ఓం భాసకరాయ నమః | 

శ్రీ సూర్య అషోాతతర్శతనామావళః చూ. || 

ఆదితయ హృద్యం చూ. || 

సూరాయషాకం చూ. || 

ఆదితయ కవచ్ం చూ. || 

ధూపం – 
యతుపరుషం వయద్ధుః | 
కతిధా వయకల్పయన్ | 
ముఖం క్తమసయ కౌ బాహూ | 
కావూర్ప పద్వవుచ్యయతే | 
ఓం కర్పపరాగరు ర్వచ్నాది సహితం గోసర్తపష్ట లోడితం 



 
 

శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార్ పూజ                               www.HariOme.com                                     Page 13 

 

లాక్షాగుగుులు మిశ్రితం పర్మహో భకాతయనుమయ నిర్తమతం | 
ధూపం స్వోకురు భాసకరేతి సతతం సంప్రార్థయమాయద్రాత్ 
అజానాంధ్ తమోవినాశ నిపుణం శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ధూపం 
ఆఘ్రాపయమి | 

దీపం – 
బ్రాహమణోఽసయ ముఖమాస్వత్ | 
బాహూ రాజనయః కృతః | 
ఊర్ప తద్సయ యద్ోశయః | 
పద్వభయగం శూద్రో అజయత | 
ఓం అజానాంధ్ తమోవినాశకమిద్ం సాజయం త్రివర్తయనిోతం 
ర్త్యోల్ంకృత హేమపత్ర నిహితం సాోంతేన సంకల్పపతం | 
దీపం స్వోకురు భకతవతసల్ ర్వే మాం పహి పహీతయహం 
అజానాంధ్ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః దీపం ద్ర్్యమి | 

నైవేద్యం – 
చ్న్దిామా మనసో జతః | 
చ్క్షః సూర్వయ అజయత | 
ముఖాదిన్దిాశాేగ్నోశే | 
ప్రాణాద్వోయుర్జయత | 
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ఓం ముకాత విద్రుమ పద్మరాగ ఖచితే సౌవర్ోపత్రే సిథతం 
శాల్యనోం ఘృత సూప పయస ఘృత్య పూపది భక్ష్యయరుయతం | 
ఏలా జీర్క హింగు నాగర్యుతశా్కరుయతం భుజయత్యం 
అజానాంధ్ తమో వినాశక ర్వే శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః మహ్మనైవేద్యం 
సమర్పయమి | 

ఓం భూరుభవసుసవః | తతసవితుర్ోరేణయమ్ | 
భర్వు దేవసయ ధ్వమహి | 
ధియో యోనః ప్రచోద్యత్ || 
సతయం త్యో ఋతేన పర్తష్ణంచామి 
(సాయంత్రం – ఋతం త్యో సతేయన పర్తష్ణంచామి) 
అమృతమసుత | అమృతోపసతర్ణమసి | 
ఓం ప్రాణాయ సాోహ్మ | ఓం అపనాయ సాోహ్మ | 
ఓం వాయనాయ సాోహ్మ | ఓం ఉద్వనాయ సాోహ్మ | 
ఓం సమానాయ సాోహ్మ | 
మధేయ మధేయ పనీయం సమర్పయమి | ఉతతరాపోశనం సమర్పయమి | 
హసౌత ప్రక్షాళయమి | పద్య ప్రక్షాళయమి | 
శుద్వ్చ్మనీయం సమర్పయమి | 

త్యంబూల్ం – 
నాభాయ ఆస్వద్నతర్తక్షమ్ | 
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శీర్వాో ద్యయః సమవర్తత | 
పద్వభయం భూమిర్తిశః శ్రోత్రాత్ | 
తథా లోకాగం అకల్పయన్ | 
ఓం కసూతరీ ఘనసార్ కుంకుమ ల్వంగైలా సుపూగీఫలః 
ముకాతచూర్ోయుతః సువర్ో కల్పతసాతంబూల్ పర్ోః శుభః| 
యుకతం కల్పపతమాతమనార్తపతమిద్ం త్యంబూల్మాస్యవయత్యత్ 
అజానాంధ్ తమోర్తపుర్తినకర్ం శ్రీ సూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః త్యంబూల్ం 
సమర్పయమి | 
త్యంబూల్ చ్ర్ోణానంతర్ం శుద్వ్చ్మనీయం సమర్పయమి || 

నీరాజనం – 
వేద్వహమేతం పురుషం మహ్మనతమ్ | 
ఆదితయవర్ోం తమససుత పరే | 
సరాోణి ర్పపణి విచితయ ధ్వర్ః | 
నామాని కృత్యోఽభివద్న్ యద్వస్యత | 
ఓం శ్రీమనామసన ర్తోపత్ర విహితః కర్పపర్ దీపళభిః 
బ్రహోమపంద్ర మహేంద్ర శంకర్ముఖైరేివైః క్తరీటోల్లసత్ | 
ర్త్్ోరీిపిత పద్పద్మయుగళం నీరాజితం చాతమనా 
ధాయత్యోఽజాన తమోహర్ం హృద్యగం శ్రీసూర్యనారాయణం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః కర్పపర్ నీరాజనం 
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సమర్పయమి | 
నీరాజనానంతర్ం శుద్వ్చ్మనీయం సమర్పయమి | నమసకర్వమి | 

మంత్రపుషపం – 
ధాత్య పుర్సాతద్యముద్వజహ్మర్ | 
శక్రః ప్రవిద్వోన్దపాదిశశేతస్రః | 
తమేవం విద్వోనమృత ఇహ భవతి | 
నానయః పనాథ అయనాయ విద్యతే | 

ఓం భాసకరాయ విద్మహే మహది్యయతికరాయ ధ్వమహి | 
తనోో ఆదితయః ప్రచోద్యత్ || 

ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః సువర్ో దివయ 
మంత్రపుషపం సమర్పయమి | 

ఆతమప్రద్క్షిణ నమసాకర్ం – 
ఓం శ్రీ సంక్రంద్న ముఖయదైవత క్తరీటోద్యనమయూఖా వృతం 
పద్వంభోరుహ యుగమమంబర్మణే వందేఽనిశం తే విభో | 
యద్విత్రా ల్పఖితం ద్యర్క్షర్ తతిం హంతీతయహం నిశేయత్ 
అజానాంధ్ తమోఽపహం హృది భజే త్యోం సూర్యనారాయణం || 

యనికాని చ్ పపని జనామంతర్కృత్యని చ్ 
త్యని త్యని ప్రణశయంతి ప్రద్క్షిణ పదే పదే | 
పపోఽహం పపకరామఽహం పపత్యమ పపసంభవ | 
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త్రాహిమాం కృపయ దేవ శర్ణాగతవతసలా | 
అనయథా శర్ణం నాసిత తోమేవ శర్ణం మమ | 
తసామత్యకరుణయ భావేన ర్క్ష ర్క్ష జనార్ిన | 

ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ఆతమప్రద్క్షిణ 
నమసాకరాన్ సమర్పయమి | 

సాష్టాంగ నమసాకర్ం – 
ఉద్యనోద్యవివసాోనార్వహనుోతతరాం దివం దేవః | 
హృద్రోగం మమ సూర్వయ హర్తమాణం చాఽఽశు నాశయతు || 

ఓం శ్రీ సూరాయయ నమో నమో గుణవతే మిత్రాయ తే భానవే 
ఆదిత్యయయ మరీచ్యే ద్యయమణయే సూరాయయ హంసాయతే | 
న్త్మి శ్రీపద్ పంకజం కల్పమల్ ప్రధ్ోంస ద్క్షం తవ 
అజానంధ్ తమోర్తపో గ్రహపతే శ్రీ సూర్యనారాయణ || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః సాష్టాంగ 
నమసాకరాం సమర్పయమి | 

అర్్యం – 
సపతసపితవహప్రీత సపతలోకప్రదీపన | 
సపతమీ సహితో దేవ గృహ్మణార్్యం దివాకర్ || 

ఓం మిత్రాయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం ర్వయే నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
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ఓం సూరాయయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం భానవే నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం ఖగాయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం పూషో్య నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం హిర్ణయగరాభయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం మరీచ్యే నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం ఆదిత్యయయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం సవిత్రే నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం అరాకయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 
ఓం భాసకరాయ నమః ఇద్మర్్యం సమర్పయమి | 

సర్వోపచారాః – 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః | 
ఛత్రం ఆచాఛద్యమి | 
చామరరీోజయమి | 
నృతయం ద్ర్్యమి | 
గీతం శ్రావయమి | 
ఆందోళకానాోర్వహయమి | 
అశాోనార్వహయమి | 
గజనార్వహయమి | 
సమసత రాజ్యపచారాన్ దేవ్ణపచారాన్ సమర్పయమి | 
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నమసాకర్ం – 
ఏకచ్క్రో ర్థోయసయ దివయః కనకభూష్ణతః 
స మే భవతు సుప్రీతః పద్మహసోత దివాకర్ః || 

క్షమా ప్రార్థన – 
యసయసమృత్యయ చ్ నామోకాతయ తపః పూజ క్రియదిష్ప | 
న్యయనం సంపూర్ోత్యం యతి సదోయ వందే తమచ్యయతం || 
మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తతహీనం జనార్ినా | 
యత్పపజితం మయ దేవ పర్తపూరో్ం తద్సుతతే | 

అనయ పురుషసూకత విధాన పూర్ోక ధాయన ఆవాహనాది షోడశోపచార్ పూజయ 
భగవాన్ సరాోతమకః శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమి సుప్రీత్య 
సుప్రసనాో వర్ద్వ భవంతు || 

తీర్థప్రసాద్ గ్రహణం – 
అకాల్మృతయహర్ణం సర్ోవాయధినివార్ణం || 
సమసతపపక్షయకర్ం శ్రీ సూర్యనారాయణ పదోద్కం పవనం శుభం || 
ఓం శ్రీ ఉష్టపదిమనీఛాయ సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ సాోమినే నమః ప్రసాద్ం శీర్సా 
గృహ్మోమి | 

ఓం సహ నావవతు | సహ న్త్ భునకుత | 
సహ వీర్యం కర్వావహై | 
తేజసిోనావధ్వతమసుత మా విదిోష్టవహై || 
ఓం శానితః శానితః శానితః || 


