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గణపతిపూజ  

 

ఓం శి్రగురుభ్యోన్నమః, మహాగాణాదిపతయే న్మః, మహా సరసవతాయే న్మః. హరిహిఓమ్,  

దేవంవాచ మజన్యంత దే వాస్త ం విశ్వరూపః పశ్వోవదంతి! స్నోమందేేష మూరజ ం దుహానా దేనుర్వవగస్ా 

నుపసుష్టు తైతు| అయంముహూరత  సుముహూర్తత అస్తత || యశ్రివో నామ రూపభ్ోం యాదేవి సరవమంగళా ! 

తయోసంసారనాతుుమ్సం సరవతో జయమంగళం||  

శుక్ల ం భరధరం విష్టణ ం శ్శ్రవరణ ం చతురుుజం| 

పేసన్నవదన్ం ధ్యోయేత్ సరవవిఘ్ననపశంతయే|| 

తదేవలగనం సుదిన్ంతదేవా తార్వబలం చందేబాలన్త దేవ! విద్యోబలం దైవబలన్త దేవ లక్ష్మ ాపతే 

తేంఘి్రయుగంసార్వమి|| యతర యోగీశవర కృష్ణణ  యతర పరో్త ధనుదోరః| తతర  శి్ర విజయోరూుతి 

దేువానీతిరాతిరామ|| సాృతే సకలకల్యోణి భ్జన్ం యతర జాయతే| పురుషసత మజంనితోం వేాజామిసహ రణం 

హరిం|| సరవద్య సరవ క్ర్యోష్ట నాస్తత తశమ మంగళం| యేషంహి్రదిస్తత  భగవాన్ మంగళాయతన్ం హరిం| 

ల్యభ్స్తత శం జయస్తత షం కుతతేత షం పర్వభవః|| యేశమింది వరషోమో హృదయస్తత  జనారోన్ః| ఆపద్యమప 

హర్వత రం ద్యతారం సరవసంపద్యం| లోక్భిర్వమం శి్ర ర్వమం భూయోభూయోన్మ్మ్ోహం|| సరవమంగళ 

మ్ంగల్యో శ్రవేసర్వవరధ స్దికే| శ్రణ్యో తర యంబకే దేవి నార్వయణి న్మోసుత తే||  

 

శి్ర లక్ష్మ ా నార్వయనాభ్ోం న్మః| ఉమ్ మహేశ్వర్వభ్ోం న్మః| వాణీ హిరణో గర్వుభ్ోం న్మః| 

శచీపురంధర్వభ్ోం న్మః| అరుంధతి వశ్రషు భ్ోం న్మః| శి్ర సీతార్వమ్భ్ోం న్మః| సర్యవభ్యోమహాజనేభ్యో 

న్మః|  

 

ఆచ్యమ్య: 

ఓం కేశ్వాయ స్వహాః, నార్వయణాయ స్వహాః, మ్ధవాయ స్వహాః  

 

గోవింద్యయ న్మః, విషణ వే న్మః, మధుస్తదనాయ న్మః, తిర వికిమ్య న్మః, వామనాయ న్మః, శి్రధర్వయ 

న్మః, హృషీకేశయ న్మః, పదానాభ్య న్మః, ద్యమోదర్వయ న్మః, సంకరమ ణాయ న్మః, వాసుదేవాయ న్మః, 

పేదుోమ్నయ న్మః, అనిరుదో్యయ న్మః,  

 

పురుష్ణతత మ్య న్మః, అధోక్షజాయ న్మః, ,నారస్తంహాయ న్మః, అచ్యోతాయ న్మః, ఉపందే్యయ న్మః, 



హరయే న్మః, శి్ర కృషణ య న్మః, శి్రకృషణ  పరబేహాణ్య న్మః 

 

పా్రణాయామ్ము:  

 

ఉతిత షు ంతు భూతపిశచః ఏతే భూమిభ్రక్ః ఏతేషం అవిర్తధేన్ బేహాకరా సమ్రభే. ఓంభూః ఓం భువః 

ఓగుం సువః, ఓం మహః ఓంజన్ః ఓంతపః ఓగుం సతోం ఓంతతస వితురవర్యణోం భరో్త దేవసో ధీమహి 

ధియోయోన్ః పేచోదయాత్. 

 

ఓమ్పోజ్యో తీరస్తమృతం బేహా భూరుువసుసవర్తం. మమోపతత  దురితక్షయద్యవర్వ శి్రపరమేశ్వర వుదోిసో శి్ర 

పరమేశ్వర పే్రతోరథ ం శుభే శోభనే ముహూర్యత  శి్రమహావిష్ణణ ర్వజఞ యా పేవరత మ్న్సో ఆదోబేహాణః దివతీయ పర్వర్యథ  

శ్వవత వర్వహ కల్యు వైవసవత మన్వంతర్య కలియుగే పేథమపదే జంబూద్వవప భరత వర్యమ  భరతఖండే అస్తాన్ 

వరత మ్న్ వాోవహారిక చందేమ్నేన్ సంవతసరము పరు .......... సంవతసర్య, .......ఆయనే, ....... మ్స్త, 

.......పకేమ  ,......తిది, ,,,,,,,,వాసర్య శుభయోగే శుభకరణ ఏవంగుణ విశ్వషణ, విశ్రషు యాం, శుభతిథౌ శి్రమ్న్ ... 

గోతర ః ...నామధేయః (ధరా పతీన సమేతః) మమ ధర్వారథ  క్మమోక్ష చతురివధ ఫల పురుషరథ  స్తధోరథ ం, 

పుతర పౌతార భివృదధ ోరథ ం, సర్వవభీషు  స్తదధ ోరథ ం, మహా గణాధిపతి పే్రతోరథ ం ధ్యోనావాహనాది ష్ణడశోపచర పూజాం 

కరిష్యో, తదంగ కలశర్వధన్ం కరిష్యో. 

 

కలశారాధన:  

 

(కలశ్మున్కు గంధము, కుంకుమబొట్లల  పెట్టు ,ఒక పుషుం, కొదోిగా అక్షతలువేస్త, కుడిచేతితో కలశ్మును మూస్త 

ఈ కి్ష్ంది మంతర మును చెపువలెను).  

 

శోల .. కలశ్సోముఖేవిష్టణ ః కంఠేరుదే సమ్శ్రతార ః మూల్యతతర స్తథ తో బేహామధేో మ్తృగణాసాృతాః 

కుక్షమ తు స్గర్వసర్యవ సపత ద్వవపోవసుంధర్వ ఋగేవదోథ యజుర్యవద స్సమవేదో హోదరవణః 

అంగైశ్చ సహితాసర్యవ కలశంబుసమ్శి్రతాః ఆయాంతు శి్రవరలక్ష్మ ా పూజారధ ం దురితక్షయ క్రక్ః 

 

మ్ం: ఆ కలశే  

 

శోల .. గంగేచ యమునేచైెవ గోద్యవరి సరసవతి  

న్రాదే స్తంధు క్వేరి జల్యస్తాన్ సనినధింకురు ఏవం కలశ్పూజాః 

 

కలశోదక్ని పూజాదేవాోణి సంపేోక్ష, దేవంసంపేోక్ష, ఆతాాన్ం సంపేోక్ష (అని పఠంచి ఆ నీట్టని దేవునిపైె, 



పూజాదేవోములపైె, తమపైె అంతటాచలల వలెను.) 

 

మ్ం: ఓం అసునీతే  

స్తత ర్తభవ| వరదోభవ| సుముఖోభవ| సుపేసనోనభవ| స్తత ర్వసన్ంకురు |  

మ్ం: ఓం గణానం 

శి్ర మహా గణాధిపతయే న్మః | ధ్యోన్ం సమరుయామి. ఆవాహయామి ఆసన్ం సమరుయామి | పదయో 

పదోం సమరుయామి | హసత యో అరోోం సమరుయామి | శుదధ  ఆచమనీయం సమరుయామి |  

మ్ం: ఆపోహిసా్తమ్  

శి్ర మహాగణాదిపతయే న్మః | శుదోోదక స్నన్ం సమరపయామి. స్ననాన్ంతరం శుదో్యచమనీయం 

సమరుయామి |  

మ్ం: అభివసా్తా  

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః వసత రయుగాం సమరుయామి |  

మ్ం: యజో్ఞపవీతం  

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః యజ్యఞ పవతం సమరుయామి |  

మ్ం: గంధద్వారాం  

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః గంద్యనోారయామి |  

మ్ం: ఆయనేతే  

శి్ర మహా గణాదిపతయే న్మః గంధస్తోపరి అలంక్రణారధ ం అక్షతాం సమరుయామి | 

అధఃపుషై్ుపూజయామి.  

ఓం సుముఖాయన్మః  

ఓం ఏకదంతాయన్మః  

ఓం కపిల్యయన్మః  

ఓం గజకరినక్యన్మః  

ఓం లంభ్యదరయాన్మః  

ఓం వికటాయన్మః 

ఓం విఘ్నర్వజాయన్మః  

ఓం గానాదిపయన్మః  

ఓం దూమికేతవే న్మః  

ఓం గణాధోక్మ య న్మః  

ఓం ఫాలచందే్యయన్మః  



ఓం గజాన్నాయన్మః  

ఓం వకితుండాయ న్మః  

ఓం శూరుకర్వణ య న్మః  

ఓం హీరంభ్య న్మః  

ఓం సకంద్యగిజాయ న్మః  

ఓం సరవస్తదోిపేద్యయక్య న్మః  

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః నానావిధ పరిమళపతర  పూజాం సమరుయామి.  

వన్సుతిరువైదూపైె నానాగంధైసుసంయుతం | ఆఘి్రయససరవ దేవానాం దూపోయం పేతిగృహాోతాం || ఓం శి్ర 

మహాగానాదిపతయే న్మః దూపమ్గిాపయామి.  

స్జోంతిర వరిత  సంయుకత ం వనిహ నాంయోజితం పేియం గిుహాన్మంగళం ద్వపం తిర లోఖోతిమిర్వపహం | భక్త ోద్వపం 

పేయశచమి దేవాయ పరమ్తానే | తార హిమ్ం న్రక్దోోర దివిోజ్యోతిరనమోసుత త || ఓం శి్ర 

మహాగానాదిపతయే న్మః ద్వపం దరియామి | దూపద్వపన్ంతరం శుదధ  ఆచమనీయం సమరుయామి ||  

నైవేదోం: ఓం భ్యరుు  

శోల : నైవేదోం షడేస్తపతం ఫలలడ్డు క సంయుతం | భక్షో భ్యజో సమ్యుకత ం పే్రతిపేతి గృహాోతాం || ఓం శి్ర 

మహాగానాదిపతయే న్మః మహా నైవేదోం సమరుయామి. ఓం పేనాయస్వహా  

మధేో మధేో పనీయం సమరుయామి || అమిుతాపితాన్మస్త || వుతత ర్వపోషణం సమరుయామి || హస్తత  

పేక్మ ళయామి || పదౌ పేక్మ ళయామి || శుదో్యచమనీయం సమరుయామి || ఫూగిఫలైె సమ్యుకత ం 

ర్వనగవలిల దళైరుోతం | ముక్త చూరణ  సమ్యుకత ం తాంబూలం పేతిగృహాోతాం || ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే 

న్మః తాంబూలం సమరుయామి | మం: హిరణోపతర ం 

ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః నీర్వజన్ం సమరుయాం ||  

శోల : సుముఖశై్చక దంతశ్చ కపిలో గజకరిణ కః | లంభ్యదరైశ్చ వికటో విఘ్నర్వజ్య గణాధిపః || దూమి్కేతురోనాధోక్షమ  

ఫాలచందేోగాజాన్న్ః | వకితుండశూరుకర్ణణ  హేరంభసకందపూరవజః || ష్ణడశై్తాని నామ్ని యఃపఠే 

చే్యనుయాదపి | విద్యోరంభే వివాహేచ పేవేశ్వ నిరోమేతద్య | సంగిామే సరవ క్ర్యోష్ట విఘ్నసథ సోన్జాయతే | ఓం 

శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః సువరణ  మంతర పుషుం సమరుయామి |  

శోల : యానిక్నిచ పపని జనాాంతర కృతానిచ, తానితాని పేన్క్షోంతి పేదక్ష్మ ణం పదేపదే || పపోహం 

పపకర్వాహం పపతాా పపసంభవః | తార హిమ్ం కిుపయాదేవ శ్రణాగతవతసల అన్ోద్య శ్రణంనాస్తత  తవమేవా 

శ్రణంమమ | తస్ాతాకరుణోభ్వేన్ రక్షరక్షమ  గణాధిపః || ఓం శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః 

ఆతాపేదక్షణన్మస్కరం సమరుయామి ||  

యసోసుారతాోచ నామోకో తవః పూజ కి్ష్యాదిష్ట | న్యోన్ంసంపూరణ  తామ్ోట్ట సదోోవందే గణాధిపం || 



మంతర హీన్ం కి్ష్యాహీన్ం భక్ష్త హీన్ం గణాధిపః | యత్పుజితం మయాదేవ పరిపూరణ ం తదసుత తే || అనాో ధ్యోన్ 

ఆవాహనాది ష్ణడశోపచర పూజానేన్చ భగవాన్ సర్వవతాకః సరవం శి్ర మహాగానాధిపతి దేవతా సుపే్రతా 

సుపేసన్న వరద్య భవతు | ఉతత ర్య శుభకరాణో విఘ్నమస్తథ తి భ్వంతో బృవంతు || శి్ర మహా గణాధిపతి 

పేస్దం శ్రరస్ గృహాననమి || 

మం: యజ్ఞఞ న్  

శి్ర మహాగానాదిపతయే న్మః యధ్యస్థ న్ం పేవేశయామి, శోభనారో్య పున్ర్వగమనాయచ. 

 

వరలక్ష్మ ి వాతము (varalaxmi vrathamu) 

  

పా్రణ పాతిష్ట : 

ఓం అసునీతే  

హి స్వమినీ, సరవ జగనానయకే యావత్పుజావస్న్కం తావతవం పే్రతిభ్వేన్ కలశ్వస్తాన్ చేతేర స్తాన్ 

సంనినోిముకరు. ఆవాహితోభవ, స్త పితోభవ, సుపేసనోనభవ, వరదోభవ స్తత ర్వసన్ం కురు, ( అని పుషుక్ష్మ తలు 

కలశ్ముపైె చితర పతముపైె వేయవలెను) 

అధధ్యయనం: 

శోల : పద్యాసనే పదాకర్య సరవలోకైక పూజితే |  

నార్వయణపేియే దేవి సుపే్రతా భ్వ సరవద్య ||  

క్ష్మ ర్తద్యరణ వ సంభూతే కమల్య కమల్యలయే |  

సుస్తత ర్వ భ్వమే గేహే సుర్వసుర న్మసకృతే ||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః ధ్యోన్ం సమరుయామి. 

 

శోల : సరవమంగళ మ్ంగళ్యో విష్టణ  వక్షసథ ల్యలయే |  

ఆవాహయామి దేవి తావం సుపే్రతా భ్వ సరవద్య|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః మ్వాహయామి. 

 

శోల : సుర్వోయుత విభ్స్తుర్యత  సుురదేతన విభూషితే|  

స్తంహాసన్మిదం దేవ గృహాోతాం సమరుయామి|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః రతన స్తంహాసన్ం సమరుయామి. 

 

శోల : శుదోోదకంచ పతర సథ ం గంధపుషుది మిశి్రతం|  



అరోోం ద్యస్ోమితే దేవి గృహాోతాం హరివలల భే||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః అరోోం సమరుయామి. 

 

శోల : సువాస్తత జలం రమోం సరవతీరధ ం సముదువం| 

పదోం గృహాన్ దేవి తవం సరవదేవ న్మసకృతే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః పదోం సమరుయామి. 

 

శోల : సువరణ  కలశనీతం చందనాగరు సంయుతం|  

గృహాణాచమన్ం దేవి మయాదతత ం శుభ్పేదే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః ఆచమనీయం సమరుయామి. 

 

శోల : పయోధది ఘి్రతోపెతం శ్రకర్వ మధుసంయుతం| 

పంచమృత స్నన్మిదం గృహాన్ కమల్యలయే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః పంచమృత స్నన్ం సమరుయామి. 

 

శోల : గంగాజలం మయానీతం మహాదేవ శ్రరస్తథ తం| 

శుదోోదక స్నన్ మిదం గృహాన్ పరమేశ్వరి|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః శుదోోదక స్నన్ం సరుయామి. 

 

శోల : సుర్వరిచతాంఘి్ర యుగళ్యదుకూల వసన్పేియే| 

వసత రయుగాం పేద్యస్ోమి గృహాణ సురపూజితే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః వసత రయుగాం సమరుయామి. 

 

శోల : కేయూర కంకణాదేవి హర న్యపుర మేఖల్య| 

విభూషణాన్ో మూల్యోని గృహాణ ఋషిపూజితే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః ఆభరణాన్ సమరుయామి.  

 

శోల : తపత  హేమకిుతం దేవి మ్ంగళోం మంగళపేదం | 

మయాసమరిుతం దేవి గృహాణ తవం శుభపేదం|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః మ్ంగళోం సమరుయామి. 

 



శోల : కరూుర్వగారు కస్తత రిర్తచనాది సుసంయుతం| 

గంధం ద్యస్ోమి తే దేవి సీవకురుషవ శుభపేదే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః గంధం సమరుయామి. 

 

శోల : అక్షతాన్ దవళాన్ దివాోన్ శలియాన్ తండ్డల్యన్ శుభ్న్| 

హరిదే్య కుంకుమోపతాన్ సీవకురుషవబో్దపుతిర కే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః అక్షతాన్ సమరుయామి. 

 

శోల : మలిల క్ జాజి కుసుమై శ్చముక రవకులైెరపి| 

శతపతైరశ్చ కల్యహ రై పూజయామి హరిపేియే|| 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః పుషుణి సమరుయామి. 

అధ్యంగ పూజ : 

చంచల్యయై న్మః - పదౌ పూజయామి  

చపల్యయై న్మః - జానునీ పూజయామి 

ప్రతాంబర్వయై న్మః - ఊరూంపూజయామి  

కమలవాస్తనైో న్మః - కట్టం పూజయామి  

పద్యాలయాయై న్మః - నాభిం పూజయామి  

మదన్మ్తేర  న్మః - సథ నౌ పూజయామి  

కంభుకంటై్ో న్మః - కంటం పూజయామి  

సుముఖాయై న్మః - ముఖం పూజయామి  

సునేతార యై న్మః - నేత్రర  పూజయామి  

రమ్యి న్మః - కర్ణణ  పూజయామి  

కమల్యయై న్మః - శ్రరః పూజయామి  

శి్ర వరలక్ష్మా న్మః - సర్వవణోంగాని పూజయామి  

 

వరలక్ష్మ ి అష్టట తార శతనమావళి  

ఓం పేకృతైో న్మః  

ఓం వికృతైో న్మః  

ఓం విద్యోయై న్మః  

ఓం సరవభూతహితపేద్యయై న్మః  



ఓం శి్ద్యధ యై న్మః  

ఓం విభుతైో న్మః  

ఓం సురభై్ో న్మః  

ఓం పరమ్తిాక్యై న్మః  

ఓం వాచైెో న్మః  

ఓం పద్యాలయాయై న్మః  

ఓం పద్యాయై న్మః  

ఓం శుచయే న్మః  

ఓం స్వహాయై న్మః  

ఓం సవధ్యయై న్మః  

ఓం సుధ్యయై న్మః  

ఓం ధనాోయై న్మః  

ఓం హిరణాయైో న్మః  

ఓం లక్ష్మ ా న్మః  

ఓం నితోపుషు యై న్మః  

ఓం విభ్వరైో న్మః  

ఓం ఆదితైో న్మః  

ఓం దితేో న్మః  

ఓం ద్వపత యై న్మః  

ఓం వసుధ్యయై న్మః  

ఓం వాసుద్యరినైో న్మః  

ఓం కమల్యయై న్మః  

ఓం క్ంతాయై న్మః  

ఓం క్మ్క్ష్మ న్మః  

ఓం కి్షధసంభవాయై న్మః  

ఓం అనుగిహపేద్యయై న్మః  

ఓం బుదధ యే న్మః  

ఓం అన్ఘాయై న్మః  

ఓం హరివలల భ్యై న్మః  

ఓం అశోక్యై న్మః  



ఓం అమృతాయై న్మః  

ఓం ద్వపత యై న్మః  

ఓం లోకశోకవినాశ్రనైో న్మః  

ఓం ధరానిలయాయై న్మః  

ఓం కరుణాయై న్మః  

ఓం లోకమ్తేర  న్మః  

ఓం పదాపేియాయై న్మః  

ఓం పదాహస్త యై న్మః  

ఓం పద్యాక్ష్మ న్మః  

ఓం పదాసుందరైో న్మః  

ఓం పదోాదువాయై న్మః  

ఓం పదాముఖై్ో న్మః  

ఓం పదానాభపేియాయై న్మః  

ఓం రమ్యై న్మః  

ఓం పదామ్ల్యధర్వయై న్మః  

ఓం దేవైో న్మః  

ఓం పదిానైో న్మః  

ఓం పదాగంధినైో న్మః  

ఓం పుణోగంధ్యయై న్మః  

ఓం సుపేసనానయై న్మః  

ఓం పేస్ద్యభిముఖై్ో న్మః  

ఓం పేభ్యై న్మః  

ఓం చందేవదనాయై న్మః  

ఓం చందే్యయై న్మః  

ఓం చందేసహోదరైో న్మః  

ఓం చతురుుజాయై న్మః  

ఓం ఛనో్రరూపయై న్మః  

ఓం ఇందిర్వయై న్మః  

ఓం ఇందుశ్రతల్యయై న్మః  

ఓం ఆహాల దజన్నైో న్మః  



ఓం పుష్య ో న్మః  

ఓం శ్రవాయై న్మః  

ఓం శ్రవకరైో న్మః  

ఓం సతైో న్మః  

ఓం విమల్యయై న్మః  

ఓం విశ్వజన్నైో న్మః  

ఓం తుషు యై న్మః  

ఓం ద్యరిదేోనాశ్రనైో న్మః  

ఓం పే్రతిపుషకరినైో న్మః  

ఓం శంతాయై న్మః  

ఓం శుకలమ్ల్యోంబర్వయై న్మః  

ఓం శి్రయై న్మః  

ఓం భ్సకరైో న్మః  

ఓం బ్దలవనిలయాయై న్మః  

ఓం వర్వర్తహాయై న్మః  

ఓం యశ్స్తవనైో న్మః  

ఓం వసుంధర్వయై న్మః  

ఓం ఉదర్వంగాయై న్మః  

ఓం హరిణై్ో న్మః  

ఓం హేమమ్లినైో న్మః  

ఓం ధన్ద్యన్ోకర్యో న్మః  

ఓం స్తదధ యే న్మః  

ఓం తైరన్స్తమ్ోయై న్మః  

ఓం శుభపేద్యయే న్మః  

ఓం న్ృపవేషాగతాన్ంద్యయై న్మః  

ఓం వరలక్ష్మ ా న్మః  

ఓం వసుపేద్యయై న్మః  

ఓం శుభ్యై న్మః  

ఓం హిరణోపేక్ర్వయై న్మః  

ఓం సముదేతన్యాయై న్మః  



ఓం జయాయై న్మః  

ఓం మంగళాదేవైో న్మః  

ఓం విష్టణ  వక్షసథ ల్యయై న్మః  

ఓం విష్టణ పతైనో న్మః  

ఓం పేసనానక్ష్మో న్మః  

ఓం నార్వయన్సమ్శి్రతాయై న్మః  

ఓం ద్యరిదేదవంస్తనైో న్మః  

ఓం దేవైో న్మః  

ఓం సర్తవపదేవ నివారినైో న్మః  

ఓం న్వదురో్వయై న్మః  

ఓం మహాక్ళైో న్మః  

ఓం బేహాావిష్టణ శ్రవాతిాక్యై న్మః  

ఓం తిర క్లజాఞ న్సంపనానయై న్మః  

ఓం భువనేశ్వరో న్మః  

ఓం శి్ర వరలక్ష్మా న్మః  

 

శోల : దశంగం గగోులోపెతం సుగంధిం సుమనోహరం | 

ధూపం ద్యస్ోమి దేవేశ్ర వరలక్ష్మ ా గృహాన్తం || 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః దూపమ్ఘిాపయామి. 

 

శోల : ఘి్రతవరిత  సమ్యుకత ం అంధక్ర వినాశ్కం |  

ద్వపం ద్యస్ోమి తే దేవి గృహాణ ముదితాభవ ||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః ద్వపం దరియామి. 

 

శోల : నైవేదోం షడేస్తపతం దదిమ్ద్యవజో సంయుతం| 

నానాభ్క్షో ఫలోపెతం గృహాణ హరివలల భే ||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః నైవేదోం సమరుయామి. 

 

శోల : ఫూగీఫల సమ్యుకత ం నాగవలిల  దళైరుోతం |  

కరూుర చూరణ  సంయుకత ం తాంబూలం పేతిగృహాోతాం ||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః తాంబూలం సమరుయామి. 



 

శోల : నీర్వజన్ం సమ్నీతం కరూుర్యణ సమనివతం |  

తుభోం ద్యస్ోమహం దేవ గృహాోతాం విశునవలల భే || 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః నీర్వజన్ం సమరుయామి. 

 

శోల : పద్యాసనే పదాకర్య సరవలోకైక పూజితే |  

నార్వయన్పేియే దేవి సుపే్రతా భవ సరవద్య || 

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః మంతర పుషుం సమరుయామి. 

 

శోల : యానిక్నిచ పపని జనాాంతర కృతానిచ | 

తాని తాని పేణశ్ోంతి పేదక్ష్మ ణ పదేపదే || 

పపోహం పపకర్వాహం పపతా పపసంభవ | 

తార హిమ్ం కిుపయాదేవి శ్రణాగతవతసల్య ||  

అన్ోధ్య శ్రణం నాస్తత  తవమేవ శ్రణం మమ | 

తస్ాతాకరుణో భ్వేన్ రక్ష రక్షజనారధ న్ ||  

శి్ర వరలక్ష్మ ాదవైో న్మః న్మస్కర్వన్ సమరుయామి.  

 

తోరపూజ: ( తోరమును అమావారివడు  వుంచి అక్షతలతో ఈ కి్ష్ంది విధముగా పూజింపవలెయును )  

కమల్యయై న్మః పేధమగిందిం పూజయామి  

రమ్యి న్మః దివతీయగిందిం పూజయామి 

లోకమ్తేర న్మః తుర తీయగిందిం పూజయామి  

విశ్వజనైన్ో న్మః చతురధ గిందిం పూజయామి 

వరలక్ష్మాన్మః పంచమగిందిం పూజయామి 

క్ష్మ ర్వబో్దతన్యాయ న్మః షషఠ మగిందిం పూజయామి  

విశ్వస్క్ష్మ నై న్మః సపత మగిందిం పూజయామి  

చందేసహోదరై న్మః అషు మగింధిం పూజయామి  

వరలక్ష్మా న్మః న్వమగిందిం పూజయామి. 

 

ఈ కి్ష్ంది శోల కమును చదువుత్ప తోరమును కుడిచేతిక్ష్ కట్లు క్షవలెను. 

శోల : బధ్యనమి దక్ష్మ ణ్య హస్తత  న్వస్తతర ం శుభపేదం |  

పుతర పౌతార భి వృదోించ స్తభ్గోం దేహిమే రమే || 



 

వాయన ద్వనము: వాయన్మిచ్యచన్పుుడ్డ ఈ కి్ష్ంది శోల కమును చదువుత్ప వాయన్ము ఇవవవలెను.  

వాయన్ము అన్గా: ముతైదువులకు పసుపు కుంకుమ, రవిక, పండ్డల , దక్ష్మ ణ, పుసత కము పళళంలో పెట్టు  ద్యన్ము 

ఇవవవలెను. 

శోల : ఇందిర్వ పేతిగృహానతు ఇందిర్వ వై దద్యతి చ | 

ఇందిర్వ తారక్షభ్భ్ోం ఇందిర్వయై న్మోన్మః || 

ఈ శోల కముతో వాయన్ము ఇచిచ అక్షతలు పుచ్యచకొని వేాతకతను చదువుక్షవలెను. 

 

వరలక్ష్మ ి వాత- కథ 

 

Story of Varalakshmi Vratham 

 

స్తత మహాముని శన్కుడ్డ మొదలైెన్ మహరుమ లని చూస్త యిల్య అనానడ్డ. 'ఓ మునీశ్వరు ల్యర్వ! సీత రలకు 

సరవ స్తభ్గోములు కలుగు వేతమొకట్ట పూరవము శ్రవుడ్డ పరవతిక్ష్ చెపుడ్డ. ద్యనిని చెపత ను విన్ండి'. 

 

ఒక ర్తజు కైల్యస పరవతమున్ శ్రవుడ్డ తన్ స్తంహాసన్ము మీద కూరుచని ఉండగా, పరవతీదేవి ఆయన్ని 

సమీపించి, 'దేవా! లోకంలో సీత రలు ఏ వేతం చేస్తత  సరవస్తభ్గోములను, పుతర పౌతార దులను కలిగి 

సుఖసంతోషలతో ఉంటార్త అట్లవంట్ట వేతమేదో సెలవయండి' అని అడ్డగగా పరమేశ్వరుడిల్య చెపుడ్డ. 'ఓ 

దేవ! సీత రలకు పుతర  పౌతార ది సంపతుత లనిచేచ వేతం ఒకట్ట ఉంది. ద్యని పరు వరలక్ష్మ ా వేతం. ఆ వేతమును 

శివణమ్సంలో శుకల పక్ష పూరిణ మకు ముందుగా వచేచ శుకివారము ర్తజు చేయవలెను'. 

 

పరవతీదేవి ' నాథా! ఆ వరలక్ష్మ ా వేతము ఎల్య చేయాలి , ఏ దేవతను పూజించలి? ఏ విధంగా చేయాలి? 

ద్వనినవరైనా యింతకు ముందు చేస్ర్వ? ఆ వివరములనీన చెపుండి' అని అడ్డగగా శ్రవుడ్డ పరవతీదేవిని 

చూస్త, ఓ క్తాోయనీ! వరలక్ష్మ ా వేత విశ్వషలు చెపత ను విను. పూరవము మగధ దేశ్మున్ కుండిన్మనే ఒక 

పటు ణం ఉంది. ఆ పటు ణము నిండా బంగారు పేక్రములు, బంగారు గోడలు గల ఇళ్ళళ ఉనానయి. అందులో 

చరుమతి అనే ఒక బేాహాణ సీత ర ఉన్నది. ఆమ పతియే పేతోక్ష దైవముగా భ్వించి, తలల వారు ఝామునే 

ల్యచి, స్నన్ం చేస్త, పతిదేవుని పూవులతో కొలిచి ఆ తర్వవత అతత మ్మలకు అవసరమైన్ అనేక స్తవలు చేస్త, 

యింట్ట పనులనీన ఓరుుతో, నేరుుతో చేసుకుంట్లండేది. అందరితో పేియంగా, మితంగా మ్టాల డ్డతుండేది. 

గయాోళిగా క్కుండా , ఇంత అణకువగా నున్న ఆ మహా పతివేతను చూస్త మహాలక్ష్మ ాక్ష్ ఆమ మీద అనుగిహం 

కలిగింది. 

 



ఒకర్తజు ఆ మ్హాయిల్యల లిక్ష్ కలలో పేతోక్షమై మహాలక్ష్మ ా ఇల్య చెపిుంది. 'ఓ చరుమతీ! నేను వరలక్ష్మ ా దేవిని. 

నీ న్డవడిక చూస్త, నాకు నీ మీద అనుగిహం కలిగి నీకు పేతోక్షమయాోను. శివణమ్సంలో శుకల  పక్ష 

పూరిణ మకు ముందుగా వచేచ శుకివారం ర్తజు నువువ న్నున పూజించితే నీకు క్షరిన్ వరములిస్త ను' అల్య 

పేతోక్షమైన్ అమా వారని చూస్త ఎంతో మురిస్తపోయిన్ చరుమతీ దేవి కలలోనే వరలక్ష్మ ా దేవిక్ష్ పేదక్ష్మ ణ , 

న్మస్కరములు చేస్త ; 

 

న్మస్తత  సరవలోక్నాం జన్నైో పుణో మూరత యే శ్రణ్యో తిర జగ దవందేో విష్టణ  వక్షసథ ల్యలయే 

 

అని అనేక విధములు స్తత తర ం చేస్తంది. 

 

'ఓ జగజజ న్నీ! నీ కటాక్షంబు కలిగితే జనులు ధనుోలవుతారు. విద్యవంసులవుతారు. సకల 

సంపనునలవుతారు. నేను పూరవ జన్ాలలో చేస్తన్ పూజఫలం వలల  నీ దరిన్ము నాకు కలిగింది'. అన్గా 

వరలక్ష్మ ా దేవి సంతోషము చెందింది. ఆ వంటనే మలకువ వచిచ నాలుగు వైపుల్య చూస్తత  చరుమతిక్ష్ వరలక్ష్మ ా 

దేవి కన్బడ ల్యదు. అపుుడామకు అరథ మైంది తాను కలగనానన్ని. వంటనే భరత నీ, అతత మ్మలని ల్యపి చెపుగానే 

వాళ్ళళ కూడా చల్య సంతోషించరు. 'ఈ సవపనము చల్య ఉతత మమైన్ది. దేవి ఆన్తి పేక్రం నువువ 

తపుకుండా ఆ వేతం చెయిో' అనానరు. చరుమతి తన్ యిరుగు పొరుగున్ ఉన్న సీత రలకు కూడా చెపిుంది. 

వాళ్ళళ , చరుమతి ఎంతో ఉతకంఠతో శివణ మ్సం ఎపుుడొసుత ంద్య అని ఎదురు చూడస్గారు. 

 

వారు ఎంతో ఎదురు చూస్తన్ పౌరణ మి ముందు శుకివారము ర్వనే వచిచంది. ఈ ర్తజ్ఞ కద్య వరలక్ష్మ ా దేవి చెపిున్ 

ర్తజని ఎంతో ఉతాసహంతో చరుమతి మొదలగు సీత రలందరూ పూజకుపకిమించరు. పేతః క్లమే ల్యచి 

తల్యర్వ స్నన్ం చేస్త, పట్లు  బటు లను కట్లు కునానరు. చరుమతి యింటోల  అందరూ చేర్వరు. అకకడ ఒక 

పేదేశ్ంలో గోమయముతో అలిక్రు. ఒక మంటపం ఏరురిచరు. ద్యని మీద ఒక ఆసన్ం వేస్రు. ఆసన్ం పైెన్ 

కొతత  బ్దయోము పోస్త , మరిిచిగుళ్ళళ, మ్మిడాకుల అలంక్రలతో కలశ్ం ఏరురిచరు. అందులోక్ష్ వరలక్ష్మ ా 

దేవిని అవాహన్ము చేస్రు. 

 

చరుమతి మొదలగు సీత రలంతా ఎంతో భక్ష్త  శి్దధ లతో పూజ చేస్రు. 

 

పద్యాసనే పదాకర్య సరవలోకైక పూజితే నార్వయణ పేియే దేవ సుపే్రతా భవసరవద్య 

 

అను ఈ శోల కంతో ధ్యోన్ వాహనాది ష్ణడశోపచర పూజ చేస్రు. తొమిాది స్తతర ములు గల తోర్వనిన కుడి 

చేతిక్ష్ కట్లు కునానరు. వరలక్ష్మ ా దేవిక్ష్ అనేక రకములైెన్ పిండి వంటలు చేస్త నైవేదోం పెటాు రు. 



 

ద్యని తర్వవత పేదక్ష్మ ణం చేసుత ండగా ఆ సీత రలందరిక్ష్ ఘ్లుల ఘ్లుల  మని శ్బధ ం విన్పడింది. వంటనే తమ క్ళళను 

చూసుకుంటే గజ్జజ లు మొదలైెన్ ఆభరణములు కనిపించయి. చరుమతి మొదలైెన్ సీత రలంతా వరలక్ష్మ ా దేవి కృప 

కటాక్షములు కలిగాయని ఎంతో మురిస్త పోయారు. రండో పేదక్ష్మ ణం చేయగానే చేతులకు ధగధగ ల్యడే 

న్వరతానలతో కూడిన్ కంకణములు మొదలైెన్ ఆభరణములు కనిపించయి. ఇంక వాళల  ఆన్ందం పేతేోక్ష్ంచి 

చెపుదేముంది? మూడవ పేదక్ష్మ ణం పూరిత  క్గానే అ సీత రలంతా సరవభూషణాలంకృతులయాోరు. చరుమతి 

మొదలైెన్ ఆ సీత రల యిళళనీనసవరణ మయాలయాోయి. వాళళక్ష్ రథగజ తురగ వాహనాలు పేస్దింపబడాు యి. 

 

చరుమతి యింట్ట నుంచి ఆ సీత రలను తీసుకుని పోవడానిక్ష్ వారి వారి యిళళ నుంచి గురి్వలు, ఏనుగులు, 

రథాలు, బండ్డల  వచచయి. ఆ సీత రలు, చరుమతి కలిస్త వారి చేత శసత ర పేక్రం పూజ చేయించిన్ 

బేాహాణోతత మునిక్ష్ గంధం, పుషుం, అక్ష్మ ంతలతో పూజించి 12 కుడ్డములు వాయన్మిచిచ , దక్ష్మ ణ 

తాంబూలములిచిచ న్మసకరించరు. బేాహాణుడ్డ వారిని ఆశ్రరవదించరు. వరలక్ష్మ ా దేవిక్ష్ నైవేదోం గా పెట్టు న్ 

పిండివంటలను బంధుమితుర లతో తిని తమ క్షసం వచిచన్ గురి్వలు, ఏనుగులు మొదలైెన్ వాహనాలలోవారి 

యిండల కు బయలు దేర్వరు. 

 

వారు దోవలో చరిమతి భ్గోమును, తమ భ్గోమును ముచచట్టంచ్యకుంటూ వళాళరు. లక్ష్మ ాదేవి తన్ంతట 

తానే సవపనములో వచిచ పేతోక్షమవట మంటే మ్టల్య? చరుమతి ఎంత అదృషు వంతుర్వలు 

అనుకునానరు. చరుమతిక్ష్ పేతోక్షమైన్ విధ్యన్ం తన్ మట్లకే ద్యచ్యకుని తను ఒకకతే పూజించకూండా, తమ 

అందరిక్ష్ చెపిు, తమక్ష్ కూడా ఇంతట్ట స్తభ్గోం కలగజ్ఞస్తన్ చరుమతి ఎంతట్ట పుణుోర్వలు, అల్యంట్ట ఆమ 

పరిచయం కలిగి ఉండిన్ తామంత భ్గోవంతులు అని ఎంతో మురుస్తపోయారు. 

 

అపుట్ట నుంచీ చరుమతితో సహా వారందరూ కిమం తపుకుండా పేతీ సంవతసరం ఈ పూజ చేస్తత  పుతర పౌతార భి 

వృదిధ  కలిగి, ధన్ కన్క వసుత  వాహన్ములు కలిగి, సుఖ సంతోషలతో ఉనానరు. క్వున్ 'ఓ పరవతీ! ఈ 

ఉతత మమైన్ వేతమును చేస్తత , అల్య ఎదుట్ట వారిక్ష్ చెపిు చేయిస్తత  సరవస్తభ్గోములు కలిగి శుభముగా 

ఉంటారు. ఈ కథను విన్నవారిక్ష్, చదివిన్ వారిక్ష్ కూడా వరలక్ష్మ ా పేస్దము వలన్ సకల క్రోములూ 

స్తదిధ ంచ్యను' అనానడ్డ పరమశ్రవుడ్డ. 

 

స్తత మహాముని శన్కుడ్డ మొదలగు వారితో 'మునుల్యర్వ! వినానరుగా చరుమతి ఎదుట్టవారి మంచి 

కూడా ఎల్య క్షరిందో! ఎదుట్ట మనిషిక్ష్ మంచి కలగాలని క్షరుకుంటే అమావారు యింక్ పేసనునర్వలైె మీరు 

క్షరకుండానే మీకు మంచి చేసుత ంది' అనానరు. 

 



వరలక్ష్మ ా వేత కలుము సమ్పత ము. 

 

కథాక్షతలు అమావారి మీద వేస్త, మీ మీద వేసుక్షండి 

 


