సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
ప్ాతః సౌయణీమళలొకభులు.
కరగ్రే వసతే లక్ష్మౌ కయభధే్ సయసవతీ!
కయభూలేతు గ్ౌరీస్్త్ ాభాతే కయదయశనమ్!!
సభుదావసనేదేవి యవతసృ నభణడీ తే!
విషు
ూ త్నే నభసఽృబ్ంప్దసైయశక్షభసవమే!!
ఄహలయ్దరాదీవ఼తా తారభణడీదరీతధా!
ంచకనా్ఃసౌరరన్నేత్ంభహాప్తకనాశనమ్!!
ుణ్ళలొకోనలోరజాుణ్ళలొకోముధిఴయః
ి !
ుణ్ళలొకచలైదేశీుణ్ళలొకోజనాయౄ న్ః!!
కరకోటకస్నాగస్దభమనాృాఃనలస్చ!
ఋతుయూ స్రజరరషఃకీయృనంకలినశనమ్!!
ఄసవతాెభయఫలిరవాసఃహనాభయనసచవిభీషణః
కిఃయవురభశచస్ృ తే
త చియంజీవినః!!
ఫాహాౌభురరివి
ృ ురనృ కసచ

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
భానఽశశశీబూసఽతోఫుధశఛ!
గుయుశఛవుకేఃశన్నయహృకరతవః
కుయవనఽృసరరవభభసఽాభాతమ్!!
బిగుయవవషిఃఋతుయంగ్ిరశచ
భనఽఃులసృ ాఃులహశఛగ్ౌతభః!!
రైభోభరీచిశచావనోథ దక్షః
కుయవనఽృసరరవభభసఽాభాతమ్!!
సనతుోభయయశచసనందనశచ
సనాతౌనోప్్సఽరివంహలౌచ!
సృ సవరఃసృ యస్తలయన్న
కుయవనఽృసరరవభభసఽాభాతమ్!!
సప్ృయూ లససృ కులయచలయశచ
సృ యషయోదీవవనాన్నసృ !
బూరదిలోకఃబువనాన్నసృ
కుయవనఽృసరరవభభసఽాభాతమ్!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
ిథ్ీవసగనాౄసయస్సృ థ్ాః
సైయశశచలముయజ వలితంచతేజః!
నబఃసశఫ ంభహతాసశైవ
కుయవనఽృసరరవభభసఽాభాతమ్!!
గుయుయ్రహాౌగుయురివషు
ూ ః
గుయురరలోభశేశవయః!
గుయుస్సక్ష్ాత్ యఫాహౌ
తవ్ృ ెశీేగుయులేనభః!!
స్ేనాయంబంలో ఠించదగ్ిన ళలొకభులు
ఄత్నకర
ే యభహకమకలయైనృ దహనోభు
భైయలమనభసఽృబ్ం ఄనఽజాాందాతుభహయహవ! !
గనేే చమభునేచైవ గ్కదావరిసయసవత్న
నయౌదేవంధఽకలేరిజలేవౌనసన్నేధింకుయు!!
గనాేగనేే త్నయోఫూ
ా మయత్ యోజనానాంశతైయ!
భుచ్తేసయవప్ేబ్ఃవిషు
ూ లోకం స గచఛత్న!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
స్ేనానంతయభు త్నలకం దిద ఽకొన్న
స్ష్ాంగసాయ్నభస్ోయభు చేమవలెనఽ
భుతాామనభః యవయేనభః
సార్మనభః భానలేనభః
ఖగ్మనభః ూఴేూ నభః
శియణ్గరోమనభః భరీచయేనభః
అదితా్మనభః సవితేన
ా భః
ఄరోమనభః భాసోరమనభః
శీే ఛామయసభజాాసమేత
శీే సాయ్నారమణస్వభునేనభః
భోజనభునకుకేభుంచఫోయేభుందఽ
ఠించవలవనళలొకభులు
ఄనేూరరూసదాూరరూశజుోయుప్ాణవలొ భే!జాానలైరగ్వదెాయౄ ంభిక్ష్ాందేశిచ
ప్యవత్న!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
ఄహంలైళవనరకబూతావప్ాణడనాందేహభయశ్రేతః!
ప్ాణాప్నసభయముకృ ఃచాభ్నేంచతురివధం!!
భిక్ష్ాందేశికిప్వలంఫనకరీభయతానేూరరూశవరీ!!
ఆంటినఽంచి ఫమటకు లళ్ళునుడు
సౌరించతగ్ినళలొకభు
వనభయలీగదీళర్ జీా శంఖీచకీేచనన కీ!
శీేభయనాేరమణడవిషు
ూ రవసఽదేలోభియక్షతు!!
శమన్నంచఽటకు భుందఽ సౌరించదగ్ిన ళలొకభులు
ఄగవృ రౌధవళ్ైచవ భుచఽకుందోభహఫలః!
కలోభున్నయవృ కఃజైచతేసఽఖళమనః!!
ఄచఽ్తంకరశవంవిషు
ూ ంహరింస్ోభంజనాయ నం!
హంసంనారమణంకిషూ ంజేత్ దఽఃసవేళంతయే!!
ఫాహౌణంశంకయంవిషు
ూ ంమభంరభందనఽంఫలిం!
స్ృ తాన్
త
మఃసౌరరన్నేత్ందఽఃసవేసృ స్నస్త్న!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
ప్రమణ ళలొకభులు
వుకొంఫయధయం విషు
ూ ం శశ్రవయూ ంచతుయుోజం!
ాసనేవదనం ధా్యేతసయవవిఘ్నేళంతయే!!
భూఴకలహనమోదకహసృ చాభయకయూ విలంబితసాతా!
లభనయూభశేశవయుతా విఘేవినామకప్దనభవేృ !!
ఄగజాననదాౌయోం గజాననభహరిేశం!
ఄనేకదం తం బకృనాం ఏకదంతభుప్సౌశే!!
గజాననంబూతగణాధివేవితం,
కతౄజభూొపలస్యబక్ష్ుతం!
ఉభయసఽతంళలకవినాశకయణం
నభయభువిఘ్ణూశవయదఞ్ోజమ్!!
వకేతుండభహాకమసాయ్కోటినభాబ!
ఄవిఘేంకుయుమేదేవసయవకరర్షుసయవదా!!
భమూరధియూఢంభహావక్గూఢం,
భనోహరిదేహంభహచిచతృ గ్రహం!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
భశీదేవదేవంభహాలేదభావం,
భహాదేవఫాలంబజరలొకప్లం!!
ఄస్ౌయకుషి క్షమయయశఃామేహ,
జవరకనాౌదగులయౌదిరకగ్భహనృ ః,
ళచాశచసరరవబవతైతాబూత్నం,
విలోక్క్షణాతాృయకరర దావనేృ !!
ఫాహౌభురరిసఽరరిచతలిఞ్గేంన్నయ్లలభావతళలబితలిఞ్గేం!
జనౌజదఽఃఖ వినాశకలిఞ్గేం తత్రణభయభు సదాశ్రవలిఞ్గేం!!
కయచయణకితం ల కయౌ లకోమజంల,
శేవణనమనంజంల సయవమేతత్ క్షభసవ,
శ్రవశ్రవ కయుణాఫేె శీేభహాదేవశంభో!!
నాగ్రనీిహారమత్నాలోచనామబస్ౌంగరగ్మభశేశవరమ!
న్నతా్మవుదాుమదిగభొరమతవ్ైౌనకరమ నభహశ్రశలమ!!
భనాకూనీసలిలచన నచరిచతమ,
నందీశవయాభధనథ భశేశవరమ!
భనాౄయ భుఖ్ఫహృుషై సఽూజితామ,

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
తవ్ైౌభకరమ నభశ్రశలమ!!
శ్రలమగ్ౌరీవదనాయవిన సార్మదక్ష్ాథవయ నాశకమ!
శీేనీలకణాిమ విదవజామ తవ్ైౌశ్రకరమ నభశ్రశలమ!!
వశ్రషి కుంభోదోవగ్ౌతభయదిభూనీన ిదేలరిచత ళేఖరమ!
చన ియోలైళవనయలోచనామతవ్ైౌవకరమ నభశ్రశలమ!!
మక్షసవయూప్మ జటాధయమ నాకహస్ృమ సనాతనామ!
దిల్మదేలమదిగభొరమతవ్ైౌమకరమ నభశ్రశలమ!!
ళనాృకయం బుజగశమనం దౌనాబం సఽరరశమ్
విళవకయం గగనసదిశం మేఘవయూ ం వుభాఞ్గేం!
లక్ష్మౌకనృ ం కభలనమనం యోగ్ిహిదాానగభ్ం
వనే విషు
ూ ం బవబమహయం సయవలోకైకనాథం!!
మేఘళ్భం఼తకౌళేమలసం
శీేవతాసఞ్గేంకౌసఽృభోదాొవతాఞ్ేమ్!
ుణడ్ేతంుండరీకమతాక్షం
విషు
ూ ంవనే సయవలోకైకనాథం!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
సశఞ్ఖ చకేం సకూరీటకుణీ లమ్
న఼తవసృ ిం సయవ఼యుశేక్షణమ్!
సహాయవక్షసా లళలభికౌసఽృబం
నభయభు విషు
ూ ం శ్రయస్చతుయుోజమ్!!
అదాభహరృయం దాతాయంసయవసందాం!
లోకభిరభం శీేరభం బూయోబూయోనభయభ్హం!!
అరృనాభయరిృహనాృయం భీతానాం భీత్ననాశనమ్!
దివషతాం కలదండం తం రభచన ిం నభయభ్హమ్!!
రభయమరభబదాామ రభచనాామ లేధవే!
యఘనాథ్ామ నాథ్ామ వ఼తామయఃతయే నభః
ఄగేతఃిషి తళ్ైచవ ప్యసవతశచ భహఫలౌ!
అకయేూయూ ధనావనౌ యక్ష్తాం రభలక్షౌణౌ!!
కరయవినే వ దాయవిన ం భుఖయయవినే విన్నలేశమనృ ం!
వటస్తాస్ ుటేశమయనం ఫాలంభుకున ంభనస్సౌరభు!!
వసఽదేవ సఽతందేవం కంసచాణూయ భయ నమ్!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
దేవకీ యభయనందం కిషూ ం వందే జగదఽ
ే యుమ్!!
న్నతా్నన కరీ వరబమకరీ స్ౌన య్యతాేకరీ
న్నయూ
 తాఖిల ఘ్నయప్వనకరీ ాత్క్షభయశేశవరీ!
ప్ాలేమయచలవంశప్వనకరీ కశీురధీశవరీ
భిక్ష్ాందేశి కిప్వలంఫనకరీ భయతానేూరరూశవరీ!!
ఄనేూరరూ సదాూరరూ శంకయప్ాణవలభే!
జాానలైరగ్ వదెాయౄ ం భిక్ష్ాందేశిచ ప్యవత్న!!
ఄయగ్ిరినన్న న్న నన్న తమేదిన్న విశవవినోదిన్న నన నఽతే
గ్ిరివయవిన ా శ్రరకధిన్నలవన్న విషు
ూ విలయవన్న జిషు
ూ నఽతే!
బగవత్న శే శ్రత్నకణి కుటుభుొన్న బూరికుటుభుొన్న బూరికితే
జమజమ శే భశిష్సఽయభరిౄన్న యభ్కరిౄన్న ళ్ైలసఽతే!!
సయవసవయూే సరరవళే సయవశకూృ సభన్నవతే!
బయేబ్ః తాాశినో దేవి దఽరరేదేవి నమోసఽృతే!!
వదఫుదిె
ిె
ాదే దేవి బకూృభుకూృ ాదాయన్న!
భనృ ిభూరరృ సదాదేవి భహలక్ష్ునమోసఽృతే!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
సయసవత్న నభసఽృబ్ం వయదేకభయూణ!డ
విదా్యంబం కరిష్్భు వదయోవతుమే
ిె
సదా!!
చతుయుోజర చన క
ా ఱావతంవే కుచోనేతే కుంకుభరగళలణే!
ుణేీ క్షు
ా ప్ళంకుశ ుషైఫాణహవేృ నభవేృ జగదేకభయతః!!
దారీకిత వ఼తారిృః ాకటీకిత రభలైబవ సారిృః!
దారిత దశభుఖకీరృ ఃి ుయతోభభ భాతు హనఽభతో భూరిృః!!
ఫుది యొలం మళలధైయ్ం న్నయోమతవభరకగతా!
ఄజాడ్ం లకైటుతవం చ హనఽభత్ సౌరూదోలేత్!!
జప్కుసఽభ సంకశం కశ్ేమం భహాదఽ్త్నం!
తభూరిం సయవప్ఘేం ాణతోవౌ దిలకయం!!
దది శఙఖ తుష్రబం క్ష్మరకదాయూ వ సంబవమ్!
నభయభు శశ్రనం స్ోభం శమోోయుౌకుట బూషణమ్!!
ధయణీగయో సభూోతం విదఽ్తాోన్నృ సభాబమ్!
కుభయయం శకూృహసృ ం తం భఙే ళ్మ్ ాణభయభ్హమ్!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
ామంగు కలికళ్భం యూేణాాత్నభం ఫుధమ్!
స్ౌభ్ం స్ౌభ్గుణడేతం తం ఫుధం ాణభయభ్హమ్!!
దేలనాం చ ఋఴ఼ణాం చ గుయుం కంచన సన్నేబమ్!
ఫుది బూతం త్నాలోకరశం తం నభయభు ఫిహసైత్నమ్!!
శిభకున భిణాలయబం దైతా్నాం యభం గుయుమ్!
సయవళసృ ి ావకృయం భాయే వం ాణభయభ్హమ్!!
నీలయఙజ న సభయభాసం యవిుతాం మభయగేజమ్!
ఛామయభయరృణీ సంబూతం తం నభయభు శనైశచయమ్!!
ఄయౄ కమం భహవీయ్ం చందాాదిత్ విభయ నమ్!
వంశిక గయో సంబూతం తం రహృం ాణభయభ్హమ్!!
లయశ ుషై సంకశం తాయక గేహ భసృ కమ్!
రౌదాం రౌదాాతౌకం ఘ్నయం తం కరతుం ాణభయభ్హమ్!!
వుేత్న సౌిత్న ురణానాభయలమం కయుణాలమమ్!
నభయభు బగవతాైద శంకయం లోకశంకయం!!

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
విదితాఖిల ళసృ ి సఽధాజలధే
భశితోన్నషతోధితాయౄ న్నధే!
హిదయేకలయే విభలంచయణం
బవ శంకయ దేశ్రక మే శయణమ్!!
బవతా జనతా సఽశితా బవితా
న్నజఫోధ విచాయణ చాయుభతే!
కలయేశవయ జీవ విలేకవిదం
బవ శంకయ దేశ్రక మే శయణమ్!!
బవయేవ బలన్నత్న మేన్నతరం
సభజామత చేతవ కౌత్నకతా!
భభ వయమ మోహ భహజలధిం
బవ శంకయ దేశ్రక మే శయణమ్!!
అదర దేవకూదేవి గయోజననం గ్క఼గిశే వయె నం
భయమయూతన జీవితాహయణం గ్కవయె నోదె ాయణం!
కంసచేఛదన కౌయలది హననం కనీృ సఽతోప్లనం

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం
శే్తదాోగవతం ురణ కథ్ితం శీేకిషూ కరూభితం!!
జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!!
జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!!
జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!!

