
 

 

సయవ జన సయవ దేవతా ూజా విధానం 
  

ప్ాతః సౌయణీమళలొ కభులు. 
  

కరగ్ర ేవసత ేలక్ష్మౌ కయభధే్ సయసవతీ! 

కయభూలేతు గ్ౌరీస్్త్ భాాత ేకయదయశనమ్!! 

  

సభుదవాసనేదేవి యవతసృనభణడీత!ే 

విషుూ త్నే నభసఽృ బ్ంప్దసైయశక్షభసవమే!! 
  

ఄహలయ్దరాదీవత  ాతారభణడీ దరీతధ !ా 

ంచకనా్ఃసౌరరన్నేత్ంభహాప్తకనాశనమ్!! 

  

ుణ్ళలొ కోనలోరజాుణ్ళలొ కోముధిఴి యః! 
ుణ్ళలొ కచల ైదేశీుణ్ళలొ కోజనాయౄన్ః!! 
  

కరకోటకస్నాగస్దభమనాృ ాఃనలస్చ! 

ఋతుయూస్రజరరషఃకీయృనంకలినశనమ్!! 

  

ఄసవతాె భయఫలిరవాసఃహనాభయనసచవిభీషణః  
కిఃయవురభశచస్తృ తేచియంజీవినః!! 
  

ఫహాాౌభురరివృ ిురనృకసచ 
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భానఽశశశీబూసఽతోఫుధశఛ! 

గుయుశఛవుకేఃశన్నయహృకరతవః 
కుయవనఽృ సరరవభభసఽభాాతమ్!! 

  

బిగుయవవషిఃఋతుయంగ్ిరశచ 

భనఽఃులసృ ాఃులహశఛగ్ౌతభః!! 
ర ైభోభరీచిశచావనోథ దక్షః 
కుయవనఽృ సరరవభభసఽభాాతమ్!! 

  

సనతుోభయయశచసనందనశచ 

సనాతౌనోప్్సఽరివంహలౌచ! 

సృసవరఃసృయస్తలయన్న 

కుయవనఽృ సరరవభభసఽభాాతమ్!! 

  

సప్ృ యూలససృకులయచలయశచ 

సృయషయోదీవవనాన్నసృ ! 
బూరదిలోకఃబువనాన్నసృ 
కుయవనఽృ సరరవభభసఽభాాతమ్!! 
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ిథ్ీవసగనాౄ సయస్సృథ్ాః 
సైయశశచలముయజవలితంచతేజః! 
నబఃసశఫంభహతాసశ ైవ 

కుయవనఽృ సరరవభభసఽభాాతమ్!! 

  

గుయుయ్రహాౌగుయురివషుూ ః 
గుయురరలోభశేశవయః! 
గుయుస్సక్ష్ాత్ యఫహాౌ 

తవ్ృ ెశీేగుయులేనభః!! 
  

    స్ేనాయంబంల  ోఠించదగ్ిన ళలొ కభులు 
  

ఄత్నకరే యభహకమకలయైనృదహనోభు 
భ ైయలమనభసఽృ బ్ం ఄనఽజాా ందాతుభహయహవ!! 
  

గనేే చమభునేచ ైవ గ్కదావరిసయసవత్న 

నయౌదేవంధఽకలేరిజలేవౌనసన్నేధింకుయు!! 
  

గనాే గనేే త్నయోఫూామయత్ యోజనానాంశత ైయ! 
భుచ్తేసయవప్ేబ్ఃవిషుూ లోకం స గచఛత్న!! 
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  స్ేనానంతయభు త్నలకం దిదఽ కొన్న 

  స్ష్ా ంగసాయ్నభస్ోయభు చేమవలెనఽ 
  

భుతాామనభః యవయేనభః 
సార్మనభః భానలేనభః 
ఖగ్మనభః ూఴేూనభః 
శియణ్గరోమనభః భరీచయేనభః 
అదితా్మనభః సవితేనాభః 
ఄరోమనభః భాసోరమనభః 
శేీ ఛామయసభజాా సమేత 

శేీ  సాయ్నారమణస్వభునేనభః 
  

   భోజనభునకుకేభుంచఫోయేభుందఽ 
   

       ఠించవలవనళలొ కభులు 
  

ఄనేూరరూసదాూరరూశజుోయుప్ాణవలొభే!జాా నల ైరగ్వదెాయౄంభిక్ష్ాందేశిచ 

ప్యవత్న!! 
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ఄహంల ైళవనరకబూతావప్ాణడనాందేహభయశ్రేతః! 
ప్ాణాప్నసభయముకృఃచాభ్నేంచతురివధం!! 
భిక్ష్ాందేశికిప్వలంఫనకరీభయతానేూరరూశవరీ!! 
  

    ఆంటినఽంచి ఫమటకు ల ళ్ళునుడు   

     సౌరించతగ్ినళలొ కభు 
  

వనభయలీగదీళర్ జాీ శంఖీచకీేచననక!ీ 

శీేభయనాేరమణడవిషుూ రవసఽదేలోభియక్షతు!! 
  

శమన్నంచఽటకు భుందఽ సౌరించదగ్ిన ళలొ కభులు 
  

ఄగవృ రౌధవళ్ైచవ భుచఽకుందోభహఫలః! 
కలోభున్నయవృ కఃజ ైచతేసఽఖళమనః!! 
  

ఄచఽ్తంకరశవంవిషుూ ంహరింస్ోభంజనాయనం! 

హంసంనారమణంకిషూంజేత్ దఽఃసవేళంతయ!ే! 

ఫహాౌణంశంకయంవిషుూ ంమభంరభందనఽంఫలిం! 
స్తృ తాన్ మఃసౌరరన్నేత్ందఽఃసవేసృస్నస్త్న!! 
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     ప్రమణ ళలొ కభులు 
  

వుకొ ంఫయధయం విషుూ ం శశ్రవయూంచతుయుోజం! 

సానేవదనం ధా్యేతసయవవిఘ్నేళంతయ!ే! 

  

భూఴకలహనమోదకహసృచాభయకయూవిలంబితసాతా! 
లభనయూభశేశవయుత ావిఘేవినామకప్దనభవేృ !! 
ఄగజాననదాౌయోం గజాననభహరిేశం! 

ఄనేకదం తం బకృ నాం ఏకదంతభుప్సౌశ!ే! 

  

గజాననంబూతగణాధివేవితం, 

కతౄజభూొపలస్యబక్ష్ుతం! 

ఉభయసఽతంళలకవినాశకయణం 

నభయభువిఘ్ణూ శవయదఞ్ోజమ్!! 

  

వకేతుండభహాకమసాయ్కోటినభబా! 

ఄవిఘేంకుయుమేదేవసయవకరర్షుసయవద !ా! 

  

భమూరధియూఢంభహావక్గూఢం, 

భనోహరిదేహంభహచిచతృగ్రహం! 
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భశీదేవదేవంభహాలేదభావం, 

భహాదేవఫాలంబజరలొకప్లం!! 

  

ఄస్ౌయకుషిక్షమయయశఃమాేహ, 

జవరకనాౌదగులయౌదిరకగ్భహనృ ః, 
ళచాశచసరరవబవతైతబాూత్నం, 

విలోక్క్షణాతాృ యకరర దవానేృ !! 
  

ఫహాౌభురరిసఽరరిచతలిఞే్గంన్నయ్లలభావతళలబితలిఞే్గం! 
జనౌజదఽఃఖ వినాశకలిఞే్గం తత్రణభయభు సదాశ్రవలిఞే్గం!! 

  

కయచయణకితం ల కయౌ లకోమజంల, 
శవేణనమనంజంల సయవమేతత్ క్షభసవ, 

శ్రవశ్రవ కయుణాఫేె  శీేభహాదేవశంభ !ో! 

నాగ్రనీిహారమత్నాలోచనామబస్ౌంగరగ్మభశేశవరమ! 

న్నతా్మవుదాు మదిగభొరమతవ్ైౌనకరమ నభహశ్రశలమ!! 

భనా కూనీసలిలచననచరిచతమ, 

నందీశవయభాధనథ భశేశవరమ! 

భనాౄ య భుఖ్ఫహృుష  ైసఽూజితామ, 
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తవ్ైౌభకరమ నభశ్రశలమ!! 

  

శ్రలమగ్ౌరీవదనాయవిన సార్మదక్ష్ాథవయ నాశకమ! 

శీేనీలకణాి మ విదవజామ తవ్ైౌశ్రకరమ నభశ్రశలమ!! 

  

వశ్రషికుంభోదోవగ్ౌతభయదిభూనీన ిదేలరిచత ళేఖరమ! 

చన ియోల ైళవనయలోచనామతవ్ైౌవకరమ నభశ్రశలమ!! 

  

మక్షసవయూప్మ జటాధయమ నాకహస్ృ మ సనాతనామ! 

దిల్మదేలమదిగభొరమతవ్ైౌమకరమ నభశ్రశలమ!! 

  

ళనాృ కయం బుజగశమనం దౌనాబం సఽరరశమ్ 

విళవకయం గగనసదిశం మేఘవయూం వుభాఞే్గం! 

లక్ష్మౌకనృ ం కభలనమనం యోగ్ిహిదా ానగభ్ం 

వనే  విషుూ ం బవబమహయం సయవలోక ైకనాథం!! 

  

మేఘళ్భంతకౌళేమలసం 

శీేవతాసఞే్గంకౌసఽృ భోదాొవతాఞే్మ్! 

ుణడ్ేతంుండరీకమతాక్షం 

విషుూ ంవనే  సయవలోక ైకనాథం!! 
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సశఞ్ఖ చకేం సకూరీటకుణీలమ్ 

నతవసృ ిం సయవయుశేక్షణమ్! 

సహాయవక్షసాలళలభికౌసఽృ బం 

నభయభు విషుూ ం శ్రయస్చతుయుోజమ్!! 

  

అదాభహరృ యం దాతాయంసయవసందాం! 

లోకభిరభం శీేరభం బూయోబూయోనభయభ్హం!! 

  

అరృ నాభయరిృహనాృ యం భీతానాం భీత్ననాశనమ్! 

దివషతాం కలదండం తం రభచన ిం నభయభ్హమ్!! 

  

రభయమరభబదాామ రభచనా ా మ లేధవ!ే 

యఘనాథ్ామ నాథ్ామ వతామయఃతయ ేనభః 
  

ఄగేతఃిషితళ్ైచవ ప్యసవతశచ భహఫల !ౌ 

అకయేూయూ ధనావనౌ యక్ష్ తాం రభలక్షౌణ !ౌ! 

కరయవినేవ దాయవినం భుఖయయవినే  విన్నలేశమనృం! 

వటస్తసా్ ుటేశమయనం ఫాలంభుకునంభనస్సౌరభు!! 

  

వసఽదేవ సఽతందేవం కంసచాణూయ భయనమ్! 
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దేవక ీయభయనందం కిషూం వంద ేజగదఽే యుమ్!! 

  

న్నతా్ననకర ీవరబమకర ీస్ౌనయ్యతాేకర ీ

న్నయూ తాఖిల ఘ్నయప్వనకర ీతా్క్షభయశేశవర!ీ 

ప్ాలేమయచలవంశప్వనకర ీకశీురధీశవర ీ

భిక్ష్ాందేశ ికిప్వలంఫనకర ీభయతానేూరరూశవర!ీ! 

  

ఄనేూరరూ సదాూరరూ శంకయప్ాణవలభ!ే 

జాా నల ైరగ  ్వదెాయౄం భిక్ష్ాందేశిచ ప్యవత్న!! 

  

ఄయగ్ిరినన్నన్న నన్నతమేదిన్న విశవవినోదిన్న నననఽత ే

గ్ిరివయవిన  ాశ్రరకధిన్నలవన్న విషుూ విలయవన్న జిషుూ నఽత!ే 

బగవత్న శ ేశ్రత్నకణికుటుభుొన్న బూరికుటుభుొన్న బూరికిత ే 

జమజమ శ ేభశిష్సఽయభరిౄన్న యభ్కరిౄన్న ళ్ైలసఽత!ే! 

  

సయవసవయూ ేసరరవళ ేసయవశకూృ సభన్నవత!ే 

బయేబ్ః తాాశినో దేవి దఽరరేదేవి నమోసఽృ త!ే! 

  

వదిెఫుదిెదా ేదేవి బకూృభుకూృ దాాయన్న! 

భనృ ిభూరరృ సదాదేవి భహలక్ష్ునమోసఽృ త!ే! 
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సయసవత్న నభసఽృ బ్ం వయదేకభయూణడ! 
విదా్యంబం కరిష్్భు వదిెయోవతుమ ేసదా!! 
  

చతుయుోజర చన కాఱావతంవ ేకుచోనేత ేకుంకుభరగళలణ!ే 

ుణేీ కా్షు ప్ళంకుశ ుషైఫాణహవేృ  నభవేృ  జగదేకభయతః!! 
  

దారీకిత వతారిృ ః కాటీకిత రభల ైబవ సారిృ ః! 
దారిత దశభుఖకీరిృ ః ుయతోభభ భాతు హనఽభతో భూరిృ ః!! 
  

ఫుదియొలం మళలధ ైయ్ం న్నయోమతవభరకగత !ా 

ఄజాడ్ం లకైటుతవం చ హనఽభత్ సౌరూ దోలేత్!! 

  

జప్కుసఽభ సంకశం కశ్ేమం భహాదఽ్త్నం! 

తభూరిం సయవప్ఘేం ణాతోవౌ దిలకయం!! 

  

దదిశఙఖ  తుష్రబం క్ష్మరకదాయూవ సంబవమ్! 

నభయభు శశ్రనం స్ోభం శమోోయుౌకుట బూషణమ్!! 

  

ధయణీగయో సభూోతం విదఽ్తాోన్నృ  సభబామ్! 

కుభయయం శకూృహసృ ం తం భఙేళ్మ్ ణాభయభ్హమ్!! 
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ామంగు కలికళ్భం యూేణాతా్నభం ఫుధమ్! 

స్ౌభ్ం స్ౌభ్గుణడేతం తం ఫుధం ణాభయభ్హమ్!! 

  

దేలనాం చ ఋఴణాం చ గుయుం కంచన సన్నేబమ్! 

ఫుదిబూతం త్నాలోకరశం తం నభయభు ఫిహసైత్నమ్!! 

  

శిభకున  భిణాలయబం ద ైతా్నాం యభం గుయుమ్! 

సయవళసృ  ివాకృ యం భాయేవం ణాభయభ్హమ్!! 

  

నీలయఙజన సభయభాసం యవిుతంా మభయగేజమ్! 

ఛామయభయరృ ణీ సంబూతం తం నభయభు శన ైశచయమ్!! 

  

ఄయౄకమం భహవీయ్ం చందాాదిత్ విభయనమ్! 

వంశిక గయో సంబూతం తం రహృం ణాభయభ్హమ్!! 

  

లయశ ుషై సంకశం తాయక గేహ భసృకమ్! 

రౌదంా రౌదాాతౌకం ఘ్నయం తం కరతుం ణాభయభ్హమ్!! 

  

వేుత్న సౌిత్న ురణానాభయలమం కయుణాలమమ్! 

నభయభు బగవతాైద శంకయం లోకశంకయం!! 
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విదితాఖిల ళసృ ి సఽధాజలధ ే

భశితోన్నషతోధితాయౄన్నధ!ే 

హిదయేకలయ ేవిభలంచయణం 

బవ శంకయ దేశ్రక మ ేశయణమ్!! 

  

బవతా జనతా సఽశితా బవితా 
న్నజఫోధ విచాయణ చాయుభత!ే 

కలయేశవయ జీవ విలేకవిదం 

బవ శంకయ దేశ్రక మ ేశయణమ్!! 

  

బవయేవ బలన్నత్న మేన్నతరం 

సభజామత చేతవ కౌత్నకత !ా 

భభ వయమ మోహ భహజలధిం 

బవ శంకయ దేశ్రక మ ేశయణమ్!! 

  

అదర దేవకూదేవి గయోజననం గ్కగిశ ేవయెనం 

భయమయూతన జీవితాహయణం గ్కవయెనోదాె యణం! 

కంసచేఛదన కౌయలద ిహననం కనీృసఽతోప్లనం 
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శే్తదాోగవతం ురణ కథ్ితం శీేకిషూకరూ భితం!! 

     జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!! 

    జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!!  

    జమ జమ శంకయ!! హయ హయ శంకయ!! 
      

 


