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శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ 
 

పూర్వవకత ఏవేం గుణ విశేషణ విశిష్టాయేం శుభ తిథౌ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినః 
అనుగ్రహప్రస్వద సిద్యరథేం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినః ప్రీత్యరథేం (పురుష సూకత విధాన 
పూజనేన) ధాయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజేం కరిష్యయ || 

ప్రాణప్రతిషఠ – 
ఓేం అసునీతే పునరస్వాసు చక్షః 
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగేం 
జ్యయకపశేేమ సూరయ ముచేరనత 
మను మతే మృడయన స్వసిత – 
అమృత్ేంవై ప్రాణా అమృత్మాపః 
ప్రాణానేవ యథాస్వథన ముపహవయతే || 
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ఆవాహయమి స్వథపయమి పూజయమి | 
సిథర్వభవ వరదోభవ సుప్రస్నోో భవ సిథరాస్నేం కురు ప్రసీద ప్రసీద | 

ధాయనేం – 
శేంతాకారేం భుజగశ్యనేం పదానాభేం సురేశ్ేం 
విశవకారేం గగనస్దృశ్ేం మేఘవరణేం శుభేంగేం 
లక్ష్మీకాేంత్ేం కమలనయనేం యోగిహృద్ధ్్యనగమయేం 
వేందే విష్ణేం భవభయహరేం స్రవలోకైకనాథేం | 
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ఓేం నమో దేవదేవాయ పూరవదేవాయ ఖడ్గినే 
శ్రీవతాసేంకాయ చ నమః పరస్మా పరమాత్ానే | 
నమః పరస్మావ్యయహవ్యయహేంత్ర విభూతిమ్ 
విభవాయ నమస్తస్మా విశవేంత్రాయమినేఽణవ | 
ప్రసీద పుేండరీకాక్ష ప్రసీద పురుషోత్తమ 
ప్రసీద పరమానేంద ప్రసీద పరమేశ్వర | 
ప్రసీద కమలాకాేంత్ ప్రసీద కరుణాకర 
ప్రసీద భకాతరితహర ప్రసీద విబుధరషభ | 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ధాయయమి || 

ఆవాహనేం – 
స్హస్రశీరాష పురుషః | 
స్హస్రాక్షః స్హస్రపాత్ | 
స్ భూమిేం విశ్వతో వృతావ | 
అత్యతిషఠదదశఙ్గిలమ్ | 
ఆవాహయమి దేవశ్ సిద్గేంధరవ సేవిత్ | 
యద్రహస్యమిదేం పుణయేం స్రవపాపహర్వహరః || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ఆవాహయమి || 

ఆస్నేం – 
పురుష ఏవదగేం స్రవమ్ | 
యద్భూత్ేం యచే భవయమ్ | 
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ఉతామృత్త్వసేయశనః | 
యదనేోనాతిర్వహతి | 
దేవ దేవ జగనాోథ ప్రణత్ః కే్లశ్నాశ్క || 
రత్ో సిేంహస్నేం దివయేం గృహణ మధుసూదన || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ఆస్నేం స్మరపయమి || 

పాదయేం – 
ఏతావానస్య మహిమా | 
అతో జయయగ్చ పూరుషః | 
పాదోఽస్య విశవ భూతాని | 
త్రిపాదస్వయమృత్ేం దివి | 
వాేంఛిత్ేం కురు మే దేవ దుషకృత్ేం చ వినాశ్య | 
పాదయేం గృహణ భగవాన్ మాతురుత్సేంగ స్ేంసిథత్ || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః పాదయోః పాదయేం స్మరపయమి 
| 

అర్యేం – 
త్రిపాద్భర్వ ఉదైతుపరుషః | 
పాదోఽసేయహఽఽభవాతుపనః | 
త్తో విషవఙ్వవయక్రామత్ | 
స్వశ్నానశ్నే అభి | 
కురుషవమే దయేం దేవ స్ేంస్వరారిత భయపహ | 
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దధిక్షీర ఫలోపేత్ేం గృహణార్యేం నమోఽసుత తే || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః హస్తయోరర్యేం స్మరపయమి || 

ఆచమనీయేం – 
త్స్వాదివరాడజయత్ | 
విరాజ్య అధి పూరుషః | 
స్ జతో అత్యరిచయత్ | 
పశేద్భూమిమథో పురః | 
నమః స్తాయయ శుద్ధ్్య నితాయయ జానరూపిణే | 
గృహణాచమనేం దేవ స్రవలోకైక నాయక || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ముఖే ఆచమనీయేం 
స్మరపయమి || 

పేంచామృత్ స్వోనేం – 
పేంచామృత్ేం మయనీత్ేం పయోదధిఘృత్ేం మధు | 
శ్రకరా స్హిత్ేం చైవ దేవ త్వేం ప్రతిగృహయతాేం || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః పేంచామృత్ స్వోనేం 
స్మరపయమి || 

స్వోనేం – 
యతుపరుష్యణ హవిష్ట | 
దేవా యజామత్నవత్ | 
వస్నోత అస్వయసీద్ధ్జయమ్ | 
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గ్రీషా ఇధాశ్్రద్విః | 
నారిక్లళోదకేం గేంగా యమునాది స్మనివత్ేం | 
శుదో్దకేం గృహణేశ్ స్వోనేం కురు యథా విధి || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః శుదో్దక స్వోనేం స్మరపయమి || 

వస్త్రేం – 
స్పాతస్వయస్నపరిధయః | 
త్రిః స్పత స్మిధః కృతాః | 
దేవా యదయజాేం త్నావనాః | 
అబధోనుపరుషేం పశుమ్ | 
త్పతకాేంచన స్ేంకాశ్ేం పీతాేంబరమిదేం హరే | 
సుగృహణ జగనాోథ శ్రీనివాస్ నమోఽసుత తే || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః వస్త్రయుగాేం స్మరపయమి || 

యజ్యాపవీత్ేం – 
త్ేం యజాేం బరిిషి ప్రౌక్షన్ | 
పురుషేం జత్మగ్రత్ః | 
తేన దేవా అయజనత | 
స్వధాయ ఋషయశ్ే యే | 
యజ్యాపవీత్ేం పరమేం పవిత్రేం 
ప్రజపతేరయత్సహజేం పురస్వతత్ 
ఆయుషయమగ్రయేం ప్రతిముేంచశుభ్రేం 
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యజ్యాపవీత్ేం బలమసుత తేజః || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః యజ్యాపవీత్ేం స్మరపయమి || 

గేంధేం – 
త్స్వాదయజాత్సరవహుత్ః | 
స్ేంభృత్ేం పృషద్ధ్జయమ్ | 
పశూగస్్వతగశ్్కే్రే వాయవాయన్ | 
ఆరణాయన్గ్ిామాయశ్ే యే | 
చేందనాగరు కసూతరీ ఘనస్వర స్మనివత్ేం | 
గేంధ గృహణ గోవిేంద నానాగేంధాేంశ్ే ధారయ || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః దివయ పరిమళ గేంధాన్ 
స్మరపయమి || 

అక్షతాన్ – 
త్స్వాదయజాత్సరవహుత్ః | 
ఋచః స్వమాని జజ్ఞారే | 
ఛనాదగేంసి జజ్ఞారే త్స్వాత్ | 
యజుస్తస్వాదజయత్ | 
గోవిేంద పరమానేంద హరిద్రా స్హితాక్షతాన్ | 
విశేవశ్వర విశలాక్ష గృహణ పరమేశ్వర || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః అక్షతాన్ స్మరపయమి || 
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పుషపేం – 
త్స్వాదశవ అజయనత | 
యే క్ల చోభయదత్ః | 
గావో హ జజ్ఞారే త్స్వాత్ | 
త్స్వాజాతా అజవయః | 
సుగేంధీని సుపుష్టపణి జజీకుేందముఖాని చ | 
మాలతీ వకుళాదీని పూజరథేం ప్రతిగృహయతామ్ || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః పుషపేం స్మరపయమి || 

అథాేంగ పూజ – 
ఓేం శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయమి | 
ఓేం శ్రీ వేంకటాచలాధీశయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయమి | 
ఓేం శ్రీ ప్రద్ధ్యకాయ నమః – జనునీ పూజయమి | 
ఓేం పద్ధ్ావతీపత్యే నమః – జేంఘే పూజయమి | 
ఓేం జానప్రద్ధ్య నమః – ఊరుేం పూజయమి | 
ఓేం శ్రీనివాస్వయ నమః – కటేం పూజయమి | 
ఓేం మహభగాయ నమః – నాభిేం పూజయమి | 
ఓేం నిరాలాయ నమః – ఉదరేం పూజయమి | 
ఓేం విశలహృదయయ నమః – హృదయేం పూజయమి | 
ఓేం పరిశుద్ధ్్త్ానే నమః – స్తనౌ పూజయమి | 
ఓేం పురుషోత్తమాయ నమః – భుజౌ పూజయమి | 
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ఓేం స్వరణహస్వతయ నమః – హస్తత పూజయమి | 
ఓేం వరప్రద్ధ్య నమః – కేంఠేం పూజయమి | 
ఓేం లోకనాథాయ నమః – స్కేంధౌ పూజయమి | 
ఓేం స్రేవశ్వరాయ నమః – ముఖేం పూజయమి | 
ఓేం రస్జాయ నమః – నాసికాేం పూజయమి | 
ఓేం పుణయశ్రవణకీరతనాయ నమః – శ్రోత్రే పూజయమి | 
ఓేం పులాేేంబుజ విలోచనాయ నమః – నేత్రే పూజయమి | 
ఓేం వరేసివనే నమః – లలాటేం పూజయమి | 
ఓేం రమయ విగ్రహయ నమః – స్రావణయేంగాని పూజయమి | 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః దివయసుేందర విగ్రహేం పూజయమి 
|| 

అషోాత్తర శ్త్నామావళః – 
శ్రీ వేంకటేశ్వర అషోాత్తర శ్త్నామావళః చూ. 
శ్రీ పద్ధ్ావతీ అషోాత్తర శ్త్నామావళ చూ. 

ధూపేం – 
యతుపరుషేం వయదధుః | 
కతిధా వయకలపయన్ | 
ముఖేం కిమస్య కౌ బాహూ | 
కావ్యరూ పాద్ధ్వుచ్యయతే | 
దశేంగేం గుగుిలోపేత్ేం గోఘృతేన స్మనివత్ేం | 
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ధూపేం గృహణ దేవశ్ స్రవలోక నమస్కృతా || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ధూపమాఘ్రాపయమి || 

దీపేం – 
బ్రాహాణోఽస్య ముఖమాసీత్ | 
బాహూ రాజనయః కృత్ః | 
ఊరూ త్దస్య యద్మవశ్యః | 
పద్ధ్ూయగేం శూద్రో అజయత్ | 
త్రిలోక్లశ్ మహదేవ స్రవజాన ప్రద్ధ్యక | 
దీపేం ద్ధ్స్వయమి దేవశ్ రక్షమాేం భకతవత్సల || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః దీపేం దర్యమి || 

నైవదయేం – 
చన్దదామా మనసో జత్ః | 
చక్షః సూర్వయ అజయత్ | 
ముఖాదిన్దదాశేగిోశ్ే | 
ప్రాణాద్ధ్వయురజయత్ | 
స్రవభక్షైశ్ే భోజ్మయశ్ ేరసైషషడ్గూః స్మనివత్ేం | 
నైవదయేం తు మయనీత్ేం గృహణ పురుషోత్తమ | 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః నైవదయేం స్మరపయమి || 

ఓేం భూరుూవసుసవః | త్త్సవితురవరేణయమ్ | భరి్వ దేవస్య ధీమహి | 
ధియో యోనః ప్రచోదయత్ || 
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స్త్యేం తావ ఋతేన పరిషిేంచామి (ఋత్ేం తావ స్తేయన పరిషిేంచామి) 
అమృత్మసుత | అమృతోపస్తరణమసి | 
ఓేం ప్రాణాయ స్వవహ | ఓేం అపానాయ స్వవహ | ఓేం వాయనాయ స్వవహ | ఓేం ఉద్ధ్నాయ 
స్వవహ | ఓేం స్మానాయ స్వవహ | ఓేం పరబ్రహాణే స్వవహ | 
మధేయ మధేయ పానీయేం స్మరపయమి | ఉత్తరాపోశ్నేం స్మరపయమి | హస్తత 
ప్రక్షాళయమి | పాదౌ ప్రక్షాళయమి | శుద్ధ్్చమనీయేం స్మరపయమి | 

తాేంబూలేం – 
నాభయ ఆసీదనతరిక్షమ్ | 
శీర్వషో దౌయః స్మవరతత్ | 
పద్ధ్ూయేం భూమిరిదశ్ః శ్రోత్రాత్ | 
త్థా లోకాగేం అకలపయన్ | 
పూగీఫలః స్కరూపరః నాగవల్లేదళైరుయత్ేం | 
ముకాత చూరణ స్మాయుకతేం తాేంబూలేం ప్రతిగృహయతాేం || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః తాేంబూలేం స్మరపయమి || 

నీరాజనేం – 
వద్ధ్హమేత్ేం పురుషేం మహనతమ్ | 
ఆదిత్యవరణేం త్మస్సుత పారే | 
స్రావణి రూపాణి విచిత్య ధీరః | 
నామాని కృతావఽభివదన్ యద్ధ్సేత | 
శ్రియః కాేంతాయ కళాయణ నిధయే నిధయేరిథనాేం | 
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శ్రీ వేంకటనివాస్వయ శ్రీనివాస్వయ మేంగళేం | 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః నీరాజనేం స్మరపయమి 
(దర్యమి) || 
నీరాజనానేంత్రేం పునరాచమనీయేం స్మరపయమి | 

మేంత్రపుషపేం – 
(విశేష మేంత్రపుషపేం చూ.) 
ధాతా పురస్వతదయముద్ధ్జహర | 
శ్క్రః ప్రవిద్ధ్వన్దపాదిశ్శే్త్స్రః | 
త్మేవేం విద్ధ్వనమృత్ ఇహ భవతి | 
నానయః పనాథ అయనాయ విదయతే | 
వేంకటేశ్ రమాకాేంత్ వరాహవదనాఽచ్యయత్ | 
నారాయణ రమాధీశ్ కృపాేం కురు కృపానిధే || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః సువరణ దివయ మేంత్రపుషపేం 
స్మరపయమి || 

ప్రదక్షిణ నమస్వకరాః – 
యనికానిచ పాపాని జనాాేంత్రకృతాని చ | 
తాని తాని ప్రణశ్యేంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే || 
పాపోఽహేం పాపకరాాఽహేం పాపాతాా పాపస్ేంభవః | 
త్రాహి మాేం కృపయ దేవ శ్రణాగత్వత్సల || 
అనయధా శ్రణేం నాసిత త్వమేవ శ్రణేం మమ | 



 
 

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ                             www.HariOme.com                                               Page 12 

       

త్స్వాతాకరుణయ భవన రక్ష రక్ష జనారదన || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః ఆత్ాప్రదక్షిణ నమస్వకరాన్ 
స్మరపయమి || 

ఉపచార పూజ – 
ఛత్రమాచాాదయమి | చామరాభయేం వీజయమి | 
నృత్యేం దర్యమి | గీత్ేం శ్రావయమి | 
వాదయేం ఘోషయమి | ఆేందోళకానార్వహయమి | 
అశవనార్వహయమి | గజనార్వహయమి | 
స్మస్త రాజ్యపచార దేవోపచార భకుతయపచార 
శ్కుతయపచార మేంత్రోపచార పూజస్సమరపయమి || 

క్షమా ప్రారథన – 
మేంత్రహీనేం క్రియహీనేం భకితహీనేం జనారదన | 
యత్పపజ్ఞత్ేం మయదేవ పరిపూరణేం త్దసుతతే || 

అనయ ధాయన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయ భగవాన్ స్రావత్ాకః శ్రీ పద్ధ్ావతీ 
స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినో సుప్రీతో సుప్రస్నోో వరదో భవేంతు || 

తీరథేం – 
అకాలమృతుయహరణేం స్రవవాయధినివారణేం | 
స్మస్తపాపక్షయకరేం శ్రీ శ్రీనివాస్ పాదోదకేం పావనేం శుభేం ||శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమి 
ప్రస్వదేం శిరస్వ గృహణమి || 
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ఉద్ధ్వస్నేం – 
యజ్ఞాన యజామయజేంత్ దేవాః 
తాని ధరాాణి ప్రథమా నాయస్న్ | 
తేహనాకేం మహిమానస్సచేంతే 
యత్ర పూరేవ స్వధాయస్సేంతి దేవాః || 
ఓేం శ్రీ పద్ధ్ావతీ స్మేత్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వవమినే నమః యథాస్వథనేం ఉద్ధ్వస్యమి || 

ఓేం శేంతిః శేంతిః శేంతిః || 

 


