
Varalakshmi Vratha Vidhanam, Varalaxmi Vrata Vidhi, Varalakshmi Vratakalpam, varalaxmi         
Pooja, How to perform Varalakshmi Vratham?, What is Varalakshmi Pooja vidhanam? 
 

 !! వరల��� వ�తకల�మ� !!! 
 
!!! వరల��� ప�జ ���నం !!! 
 
అమ�లగన� అమ� మ�యమ�ను ఏ ��మమ��� 
�ి���� ఏ �ధం�ా తల��� ��ంట��  దర�న��ే� 
దయ�స�ర��ిణ�. 
ఆ త�� వ�ాల� ఇ�ే� వరల��� �ే�. 
 
ఆ చల�� త�� ����నల�� 
�ర�ాలం మ��ె��దువ��ా వ�ం��ల� 
ఆ జగజ�న�� ���� 
ఆ శ���స�ర��ిణ� దయక� �ాత�� ల��� 
ఆనందం�ా వ�ం��ల���ే మన అంద�� ����క. 
����ే�����  ర����,శ����,భ���� ���� ప��ా��ం�ే ఆ త��అను�ాగ కల�వ��. 
 
దం���ా, �ండ��ా ����, ఉ�ో�గ వృ�� �ా��ా�ాలను, పదవ�లను, సుఖ, �ాం� సం���ాలను సమస� సంపదలను            
క����ిం�ే చల�� త��. 
 
ఈ వరల��� ప�జ� భ��� శ�ద�ల�� మనమందరం ���� మ����� �� ం�� ����గ�వత�ల��ా వ�ం��ల� ఆ పర��శ����             
��డ���ం��ం. 
 
మ�ందు ప�జక� ఏ��� �ేసు���ాల� చూ��� మ�? 
 
ఇంట�ల� ఈ�ాన� మ�లల� స�లమ�ను �భ�ం �ే�ి అ��� �య�ం�ిం���� �ా� మ�గ�� �ిం���� �ా� మ�గ�� ల���ట�� ,            
�ౖెవ�ా� పన ��త���� ఒక �ీటను ��య��. �ీట మ�� ఎత�� �ా �ా�, మ�� పల�మ��ా �ా� వ�ండక�డదు. �ిదప ఆ               
�ీటక� క�డ చక��ా పసుప��ా�ి, క�ంక�మ బ� ట��  ��ట��  పసుప��� �ా�, �య�ం �ిం���� �ా� మ�గ��  ��య��. 
 
కమల�ల� వ�ే�టట�� మ�గ�� �����ే మ�� మం���. ప�జ �ే�� �ార� త�ర��మ�ఖం�ా క�����ా�. ఏ �ౖె�ా��            
ప��ంచబ� త������ ఆ �ౖెవం �క� ప��మ�ా�, �గ�హమ� �ా� �త�పటమ� �ా� (ఇక�డ ల��� �ే�) ఆ �ీట��ౖ              
��ట�� �. 
 
మ�ందు పసుప��� గణప�� తయ�ర��ే�ి (పసుప�ను సుమ�ర� అంగ�ళం ��ౖ�ల� ����ణ ఆకృ�ల� మ�ద��ా �ే�ి            
����� క�ంక�మ బ� ట�� ��ట�� �ిదప ఒక ప���మ�ల� �ా�, ��త� త�ండ� గ�డ���ౖ �ా� �య�ం �� �ి �����ౖ ఒక                
తమల�ాక� నుం�, అందుల� పసుప� గణప�� వ�ం� అగరవత�� ల� �����ం���. (ఏ �ేవ�ణ���� ప��ం�ే మ�ందు            
గణప�� ప��ం� ఆ �ిమ�ట మనమ� అను��న� �ే�� �ా�, �ేవ�ణ��  �ా� ప��ంచవల�ను.) 
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!! ప�జక� �ిద�ం �ేసుక��� వసు� వ�ల� !! 
 
���ా�ాధన �ేయ�టక� క�ం�� (ప��ద), ��ం���� �ా�, ఇత��� �ా�, మట���� �ా�, �ాడవచు�ను. క�ం��ల� 3 అడ�              
వత�� ల�, 1క�ంభ వ�� (మధ�ల�) ���ి నూ���� తడప వల�ను. ఇం��క అడ�వ�� నూ��ల� త���ి ఏక �ర�ల� ���ి               
మ�ందు�ా ఏక�ర�ల� ���ిన వ��� అ���ప�ల��� �����ం�, �����ం�న వ���� క�ం��ల�� 1అడ�వ�� , 1క�ంభవ��           
�����ం���. త�ా�త �ే�� కడ����� నూ�� క�ం�� �ండ��ా ���ి �ిదప ఆ క�ం���� మ�డ���ట� క�ంక�మ��ట�� ,             
అ�ంతల����ి, ���ా�ాధనను ల���స�ర�పం�ా ���ం� నమ�ా�రమ� �ేయవల�ను. క�ం��ల�� ����న 2         
అడ�వత�� ల� ప�జ�సమయంల� ధూపమ� చూ�ిన తర��ాత, ��పమ� చూ�ించుటక� �ాడవల�ను. నువ��ల నూ��          
�ా�, ఆవ����� �ా�, ��బ��� నూ�� �ా� �ాడవచు�ను. 
 
మనమ� ఆచమనమ� �ే�ినట�వంట� పంచ�ాత�ల�� �ళ�� �ేవ�� ప�జక� �ాడ�ాదు. ప�జక� ����ా ఒక �ా� సు            
�ా�, �ెంబ� �ా�, �న� పంచ�ాత� �ా� �సు��� ���ల� �ద� జలమ�ను �� �ి, ఆ �ెంబ�నక� కలశ�ాధన �ే�ి ఆ                
�ళ�� మ�త��� �ేవ��ప�జక� ఉప���ంచవల�ను. 
 
శక��ను�ారం�ా ��ం�� �గ�హమ�ను �ా�, బం�ార� �గ�హమ�ను �ా�, ఇత��� �గ�హమ�ను �ా� ల�క �త� పటమ�ను             
�ా� ఉప���ంచవచు�. ఇ� అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే ��బ��� �ాయక� పసుప�ప��ి బ� ట�� ��ట�� కలశం��ౖ ��ట��           
ప��ంచవచు�. 
 
మ����ందర� ఈ �ధం�ా�ే�ి ప���ా� ర�. 
 
��బ��� �ాయక� �ీచు��ి �ాయను బ��ా �ీచు ల�క�ం�� ����, నున��ా �ే�ి ����మను ��ౖ�� వ�ె�ల� వ�ంచు���,              
పసుప� �ా�ి, ��ధుమ, �����, ల��� పసుప� మ�ద��� �ే�ిన మ�క��, �ెవ�ల� అమ���, �ాట�క�� కళ�� కను              
బ� మ�లను ���ి, కళ� ల�పల ��న బ�ట��న సుద� మ�క��� �ెల�ప�రంగ� ���ి, మరల కను�ాపక� �ాట�కను మధ�ల�              
గ�ండ�ం�ా ��ట�� , ��ర� �లకమ��� �ా�, �� �ి�� �� �ా� ��ట�� ఈ బ� మ�ను ��ద� �ెంబ���ౖ �ా�, �ం�ె��ౖ �ా�,                 
అమర����ర�. 
 
��త� జ���� గ�డ�ను ��భ�జ��ారంల� మడ� ��ౖన ����మక� ��డ�గ���ర�. ��త� �రను కట�� , ఆభరణ�ల�� అలంక��ం� ఆ              
ప��మను వరల����ే��ా ����ా� ర�. 
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!! ప�జక� �ావల�ిన వసు� వ�ల� !! 
 
1) ధూపమ�నక� �ాంబ�� ణ� 
2) ���ా�ాధనక� అగర�బ��  
3) క�ందుల�, అ�����ట�� , ఆవ����� 
4) ప���� �ే�ిన వత�� ల� 
5) అ�తల� (పసుప��� క��ిన� ������ా) 
6) పసుప�, క�ంక�మ, ప�వ��ల�, గంధం, �ర� కర��రమ�. 
7) పళ��, ��బ����ాయల� 
8) ��రమ�ల� (��రమ�ను 9 వరసల��ా ��ి పసుప� �ా�ి ������ ��ట� ప�వ��ల�� 9 మ�డ�ల����ి �ిద�మ��ా              
వ�ంచు��నవల�ను.) 
9) ���దనక�, �ీ� ��ేవ���ాధనక� ప��ే�కం�ా చ���� (�య�ం �ిం��, బ�ల� ం �� �ే�ా� ర�) 
10) �ానకం, (�ద����న �ట�ల� బ�ల� ం�� ��, ఏల�ా�య�� ��, ���య�ల�� �� ������ా కల�ప���ర�) 
11) మ� ��ౖ��ద�ం ��రక�, మం� భ��మ�ల�� క���న ��జనమ�, 9 ర�ాల �ిం�� వంటలను తయ�ర� �ే�ి, ��ౖ��ద�ం               
��ట��న తర��ాత అ�� ర�ాల �ిం��వంటలను 9 ��ప��న ప���మ�ల� వ�ం�, �����ౖ ��రమ�ను, ��ంబ�లమ�,            
తమల�ాక�ల�, వక�, పండ�� , ప�వ��ల�,��ట�� మ��ె��దువ�నక� �ాయనమ� ఇవ�వల�ను. శ��� వ�న��ార� �రక�డ          
��ట�వచు�ను. వ�తమ� ప���� అ�న తర��ాత ఆ��� �ాయంత�మ� � �ల�నుబట�� 4 మ��ె��దువ�లను �ి��            
��ంబ�లమ� ఇ�ా� ర�. 
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ఇవ��య� అమర�����న తర��ాత ప�జక� �ిద�మ��ేసు���న �ిమ�ట యజమ�నుల� (ప�జ �ే�� �ార�) ఈ ���ంద            
��శవ��మ�లను స���సూ�   ఆచమనం  �ెయ���. 
 
ఈ ��మమ�ల� �త�ం 24 కలవ�. 
 
!! ప�జ ��ా రంభం !! 
 
1)ఓం ��శ�ాయస��'..అ� �ెప����� �ే�ల� �ర� �సు��� ల���� �సు���ా�. 
 
2)ఓం ���ాయణ�ా��...'అను��� ��ం�ో�ా�� 
 
3)ఓం మ�ధ�ాయ�ా��'...అను��� మ��ో�ా�� జలమ�ను �సు��వల�ను. 
 
4)ఓం ���ం��య నమః'...అ� �ేత�ల� కడ�����ా�. 
 
5)�ష��� నమః అను��ంట� �ళ�� ����, మధ� ���ల�, బ� టన ���ళ��� కళ�� త�డ�చు��నవల�ను. 
 
6)ఓం మధుసూద��య నమః'...అ� ��ౖ ��ద�� క��� నుం�, ఎడమ�� �మ�ర����ా�. 
 
7)ఓం ���క�మ�య నమః'...���ం�� ��ద�� క��� నుం��, ఎడమ�� �మ�ర����ా�. 
 
8)ఓం �ామ��య నమః, .. 
9)ఓం ��ధ�ాయ నమః ... ఈ ��ండ� ��మ�ల� స���సూ�  తల��ౖ ��ంచం �ళ�� చల�� ���ా�. 
 
10)ఓం హౄ�ి���ాయ నమః ...ఎడమ�ే�ల� �ళ�� చల�� �. 
 
11)ఓం పద�����య నమః ... �ా��ల��ౖ ఒ���క� చుక�జలమ� చల�� ���ా�. 
 
12) ఓం ���ద�ాయ నమః ... �రసు���ౖ జలమ�ను ��� ��ంచు���ా�. 
 
13)ఓం సంకర�ణ�య నమః ... �ే� ���ళ�� �����ల� వ�ం� గడ�మ� త�డ�చు���ా�. 
 
14)ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః ... ���ళ��� మ�క��ను వదుల��ా పట�� ��వల�ను. 
 
15)ఓం ప�దు�మ��య నమః ... 
16)ఓం అ�ర���� య నమః ... ����� ల� ��కవల�ను. 
 
17)ఓం ప�ర��� త�మ�య నమః. 
18)ఓం అ�ో�జ�య నమః ... ��ండ� �ెవ�ల� ��కవల�ను. 
 
19)��ర�ిం�య నమః... 
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20)ఓం అచు���య నమః ... బ� డ�� ను స�ృ�ంచవల�ను. 
 
21)జ��ర���య నమః ... �ే� ���ళ��� వ�స�లం, (హృదయం) ��కవల�ను. 
 
22)ఓం ఉ��ం��� య నమః ...�ే� ��న�� �రసు� ��కవల�ను. 
 
23)ఓం హర�� నమః .. 
24)ఓం ��కృ�ా� య నమః ...క���మ�ప�రమ�ను ఎడమ�ే���నూ, ఎడమ మ�ప�రమ� క��� �ే� ��నూ, ��కవల�ను. 
 
ఆచమనమ� �ే�ిన తర��ాత ��ంట��  సంకల�మ�  �ెప����వల�ను. 
 
ఆచమనమ� అ�న తర��ాత, ��ంచం �ర� �ే�ల� �� సు��� ��ల��ౖ �లక��ంచుత� ఈ ��� కమ� ప��ంచవల�ను. 
 
ఉ��ష�ంత� భ�త�ి�ా��ః ఏ�ే భ���ార�ాః 
ఏ�ే�ా మ����ేన బ�హ�కర� సమ�ర�� !! 
 
��ా ణ�య�మమ�ః ::- 
 
ఓంభ�ః - ఓం భ�వః - ఓం సువః - ఓం మహః - ఓం జనః - ఓం తపః 
ఓ� ఒ సత�ం - 
ఓం తత��దుర���ణ�ం భ���  �ేవస� ��మ�� ����నః ప���దయ�� - 
ఓం అ�� జ���ర�� మృతం బ�హ� భ�ర��వ సు�వ��ం 
 
-- అ� సంకల�మ��ెప����నవల�ను. 
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సంకల�మ�: 
 
మమ ఉ�ాత� సమస� దు��త�య ����ా �� పర��శ�ర మ�ద�శ� �� పర��శ�ర �ీ�త�ర�ం ��� ��భనమ�హ���� ఆద�              
బ�హ�ణః (ఇక�డ ఏ�ేవ�����ౖ�ే ప���ా� � ఆ�ేవ�� ��ర�, �ే� ��ర� �ెప����నవల�ను)����యప�ా��� ���త          
వ�ాహకల�� ��ౖవస�త మన�ంత�� క�య��� ప�ధమ �ా�ే జంబ������ భరతవ��� భరతఖం�ే ����ర��ణ ���ా�ం��           
�����లస� ఈ�ాన� ప��ే�� కృ�ా� ����వ�� మధ�ప��ే��, ��భన గృ�� (అ�ె� ఇల�� అ�న��, వస� గృ�� అ�య�, �� ంత               
ఇల��� న�� స� గృ�� అ�య� �ెప����నవల�ను)సమస� �ేవ�� బ�� హ�ణ హ��హర స���ౌ అ�ి�� వర�మ��� వ�వ���క            
��ంద� మ���న......సంవత���, (ఇక�డ �ెల�గ� సంవత�రమ� అంట� ప�జ �ేయ�నప�డ� ఏ సంవత�రమ�          
జర�గ�చున��ో ఆ సంవత�రమ� �క� ��ర�ను �ెప����వ�ను), ......ఆయ��, (సంవత�రమ�నక� 2 ఆయనమ�ల�          
- ఉత��ాయణం, ద�ణ�యనమ�. జనవ�� 15 మకర సంక�మణం �దల� �ల�ౖ 14 క�ా�టక సంక�మణం వరక�             
ఉత��ాయణం , �ల�ౖ 15 క�ా�టక సంక�మణం నుం�� మరల జనవ�� 14 ��ద�పండ�గ అన�ా మకర సంక�మణం వరక�               
ద�ణ�యణం, ప�జ �ేయ�నప�డ� ఏ ఆయనమ� జర�గ�చున��ో ���� �ెప�వల�ను.) .....ఋత�ః, (వసంత, ���ష�,           
వర� �దలగ� ఋత�వ�లల� ప�జసమయంల� జర�గ�చున� ఋత�వ���ర�.)....మ���, (�ౖెత�, ��ౖ�ాఖ �దల� 12          
మ�సమ�లల� ప�జసమయమ�ల� జర�గ�చున� మ�సం��ర�.)....ప��,(��లక���ండ� ప�మ�ల� ��ర���� మ�ందు       
�క�ప�మ�, అమ�ాస�క� మ�ందు కృష� ప�మ�ల�, �ట�ల� ప�జ జర�గ�త�న� సమయమ�న గల ప�మ�           
��ర�)....��ౌ,(ఆ ��� ���)...�ాస��, (ఆ��� ఏ�ార���న�� �ెప�����) �భ న��ే�, �భ ���, �భ కరణ�, ఏవంగ�ణ             
���షణ ���ా� య�ం �భ��ౌ మమ��ాత� సమస�దు��త�య ����ా �� పర��శ�ర మ����శ�, ��పర��శ�ర �ీ�త�ర�ం           
'ప�ర�ష�ల�ౖనచూ ��మ��.... ��త�స�.... ��మ�ేయః, ��మత�ః, ��త�స�, ��మ�ేయస� అ�య�, �ీ� �ల�ౖన�� ��మ�,          
��త�వ�, ��మ�ేయవ�, ��మ���ః, ��త�వ���ః, ��మ�ేయవ���ః, అ�య� (ప�జ �ేయ��ా�� ��త�మ�,��మమ�         
�ె�ి�) ��మ�ేయస�ః ధర�ప�� స��తస� (ప�ర�ష�ల�ౖన��) మమ సహ క�ట�ంబస�, ��మ, ���� ర�, �ర�, �జయ,            
అభయ, ఆయ��ా��గ�, ఐశ��ా��వృద� �ర�ం, ప�త������ �వృద� �ర�ం, మమధ�ా�ర�, �ామ��, చత����ధ,       
ఫలప�ర��ార�ం, స�ా���ష��ిద� �ర�ం, అ� (�ీ� �ల� మ�త�మ� ప�జ �ేసు��నునప��డ�) అఖం��త సర��ధ సుఖ����గ�,          
సంత� ఆయ�ఃఆ��గ�, ఐ�ా��ా�ః అ�వృద� �ర��ం, అ� (దంపత�ల� క����� �ేసు��న�ప��డ�) ��వరల��� �ేవ��          
మ�ద�స� వరల��� �ేవ�� �ీ�త�ర��ం (ఏ �ేవ�� ప��ంచు చు���� ఆ �ేవ�� ��ర� �ెప�����) కల��క� ప��ా��ణ              
య�వచ���� (��క� ���న ���ల�, ��క� ���న �యమమ���, ��క� ���న �ధమ��ా శ�ా� ను�ారమ��ా, భ���,            
శ�ద�ల��, సమ���ంచు��ంట�న� ప�జ). 
 
������ాహ���� �� �ోప��ర ప�జ�ం క����� .తద�ంగ కలశప�జ�ం క�����. 
 
�ిదప  కల�ా�ాధన ను �ేయవల�ను. 
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కలశ ప�జ:::- 
 
��ం��, �ా��, ల�క కంచు �ా� సుల� ల��� పంచల�హ �ాత�ల� ��ం��ంట�ల� �ద� జలమ� �సు��� ఒక ���యందు ఉద���ణ�,               
��ండవ��� యందు అ�ంతల�, తమల�ాక�, ప�వ�� ���ి ఉంచు��నవల�ను. ��ండవ �ాత�క� బయట 3 ��ౖప�ల� గంధం             
ప��ి క�ంక�మను ��ట�వల�ను. (ఇల� గంధం ప���టప��డ� �ా� సును గ�ండ�ం�ా �ప��ాదు, గంధమ�ను ఉంగరప�           
����� ప�యవల�ను. క�ంక�మ, అ�ంతల�, వ����ా బ� టన, మధ�, ఉంగరప� ���ళ�ను క��ి సమ���ంచవల�ను.)           
యజమ�నుల� (ఒక����ే ఒకర�, దంపత�ల�ౖ�ే ఇద�ర�ను.) ఆ కల�ా�� క����ే��� మ��ివ�ం�, ఇల� అను���ా�. ఈ            
�ధమ��ా కలశమ�ను తయ�ర��ే�ి ప�జను �ేయ�నప�డ� �దట�ా ఈ ��� కమ�ను చదువవల�ను. 
 
మం::--కలశస� మ�ఖ� �ష�� ః కం�� ర�ద� స�మ����తః 
మ�ల� తత� �ి��� బ�హ�మ�ే� మ�తృగణ�స�ౄ��ః 
ఋ����ో  ధ య����ద �ా�మ���ో  హ�ధర�ణః 
అం���శ� స����స���� కల�ాంబ� సమ�����ః 
 
��� ::--గం���చ యమ����ౖెవ ����వ��,సరస��,నర���,�ింధు,�ా����� జల��ి�� స����ంక�ర� 
 
ఈ ��� �ా�� చదువ���� ఈ ���ంద�ధ�ా ప��ం���. 
 
ఏవం కలశ ప�జ�ం క��ా�� ప�జ�ర�ం మమ దు��త�య�ార�ాః 
 
కల��ద��న ఓం �ేవం సం��� �� (కలశమంద� �ళ�� �ేవ����ౖ చల�� �.) 
ఓం ఆ���నం సం��� �� అ� (ఆ�ట�� మన తల��ౖ చల�� ���ా�.) 
ఓం ప�జ�ద��ా�ణ� సం��� ��(ప�జ�ద�వ�మ�ల��ౖక���చల�� �) 
కలశ మంద� �ట�� ��ౖ మంత�ం చదువ�త� ప�వ�����ా�, ఆక����ా� చల�� �. 
 
��� ::--ఓం అప�త�ః ప���� �ా స�ా�వ�ా� ంగ �� �ి�ా 
యస����త��ండ���ా�ం స����భ�ంతర���ః 
 
అ� �ిదప �����గ అ�ంతల�, క�ంక�మ, పసుప� వరల����ే���ౖ ���ి, ఆ��ను ���� నమస���ం���. 
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��ా ర�న 
 
��� ::- ప���స�� పద�క�� సర�ల����కప���ే 
���ాయణ�ి��� �ే� సు�ి���భవసర��� 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ��ా ర��� నమ�ా�రం సమర�య��) 
 
���నం 
 
��� ::-- ������ర�వ సంభ��ే కమల� కమల�ల�� 
సు�ి��ాభవ������ సు�ాసుర నమస�ృ�ే 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ���నం సమర�య��) 
 
అ� ఆ�ే�� మనసూ�����ా ����ం���. 
 
ఆ�ాహనం 
 
��� ::-- సర�మంగళ మ�ంగల�� �ష�� వ�ఃస�ల�ల�� 
ఆ�ాహయ���ే� ���ం సు�ీ���భవసర��� 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ఆ�ాహయ�� అ� �ే�� మన�ా�ా �ా�గతం పల�క�త�న�ట�� �ా తల� ఆ���ం���,           
నమస���ం���.) 
 
ఆసనం 
 
��� ::-- సూ�ా�య�త �భసూ���� సు�రద�త��భ��ి�ే 
�ిం�సన�దం �ే� �ీ�య��ం సురప���ే 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ఆసనం సమర�య��, క����మన�ట�� ఆసనం చూ�ి పసుప�, క�ంక�మ, ప�ల�,           
అ�ంతల� �ే���ౖ చల�వల�ను) 
 
�ాద�ం 
 
��� ::-- సు�ా�ిత జలం రమ� సర��ర�ం సమ�ద�వం, 
�ాద�ం గృ�ణ�ే�త�ం సర��ేవ నమస�ృ�ే 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం �ాద�ం సమర�య�� అ� �ాళ�� కడ�గ���నుటక� �ళ�� ఇసు� న�ట�� ���ం� ఉద���ణ���            
పంచ�ాత� ల�� జలమ�ను వరల����ే���ౖ చ��, ��ండ� చుక�ల జలమ� ����క �ాత� ల���� వదలవల�ను) 
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అర��ం 
 
��� ::- ��ో� దకంచ �ాత� సుగంధ ప��ా��� ���తం, 
అర��ం ���ా�� �ే �ే� గృ�ణ సురప���ే 
 
(��వరల��� �ేవ��ం అర��ం సమర�య��. అ� �ేత�ల� కడ�గ���నుటక� క��� �ర� ఇచు�చున�ట�� ���సూ�           
పంచ�ాత� ల�� జలమ�ను ప�వ���� వరల����ే���ౖ చ��, అర��ం �ాత�ల� ��ండ�చుక�ల� వదలవల�ను) 
 
ఆచమ�యం 
 
��� ::- సువర� కల�ా�తం చంద��గర� సమ��తం, 
గృ�ణచమనం�ే�మయ�దత�ం �భప��ే 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం ఆచమ�యం సమర�య��.అ� �ే�మ�ఖమ�ను �భ�మ� �ేసు��నుటక� �ర� ఇచు�నట��          
���సూ�  జలమ�ను ����క �ాత�ల���� వదలవల�ను.) 
 
పం��మృత �ా�నం 
 
��� ::- ప�ద��ఘృ����తం శర��ా మధుసంయ�తం, 
పం��మృత�ా�న �దం గృ�ణ కమల�ల�� 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం పం��మృత�ా�నం సమర�య��. అ� �ా�నమ�నక� పం��మృతమ�ల�� క���న �ర�          
ఇ��నట�� ���ం�, ఆవ�����, ఆవ��ాల�, ఆవ���ర�గ�, �ే��, పంచ��ర క��ిన పం��మృతమ�ను �ే���ౖ ఉద���ణ���           
చల�వల�ను.) 
 
��ో� దక�ా�నం 
 
��� ::- గం�ాజలం మయ��తం మ��ేవ �రః�ి�తం, 
��ో� దక�దం�ా�నం గృ�ణ�ధు�� ద�� 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం ��ో� దక�ా�నం సమర�య��. అ� పంచ�ాత�ల�� �ద����న �ట�� ప�వ���� �ే���ౖ           
చల�వల�ను.) 
 
వస� � య�గ�ం 
 
��� ::-సు�ా�����ం ���య�గ�� దుక�ల వసన �ి���, 
వస� �య�గ�ం ప����ా�� గృ�ణ హ�� వల��� 
(�� వరల����ేవ��ం వస� �య�గ�ం సమర�య��. 
 
పట�� ల��� శ����� త��న వస� �మ�ను �ే���సు� న�ట�� �ా తల� ప���� �ేసు��న� వస� �య�గ�మ�ను (ప���� గ�ండ��            
�ళ��ా�ే�ి త���ే��� పసుప�, క�ంక�మ, �సు�����ండ���ౖప�ల� అ��� ��ండ� తయ�ర� �ేసు���ా�.) ��వరల����ే���          
కలశం��ౖ ఎడమ��ౖప���యవల�ను. 
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ఆభరణమ� 
 
��� ::- ��య�రకంకణ� �ే� �రనూప�ర ��ఖల�ః 
�భ�షణ� న� మ�ల��� గృ�ణ ఋ�ిప���ే 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం ఆభరణం సమర�య��. బం�ారమ� �ా�, ��ం�� �ా�, � శ�ా� �ను�ారం �ే���            
సమ���ంచు���ా� (ల�క�న��� అ�ంతల� ���ి నమస���ంచు���ా�.) 
 
ఉప�తం 
 
��� ::- తప�  ��మకృతం �ే� మ�ంగల�ం మంగళప�దం, 
మయ�సమ���తం �ే� గృ�ణ త�ం �భప��ే 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం ఉప�తం సమర�య��. అ� ప��� 3ల��� 4 అంగ�ళమ�ల� �� డవ��ా మధ� మధ�ల�             
పసుప��� అదు� త� న��ిన య���ప�తమ�ను�ే��� సమ���ంచు���ా�.) 
 
అ���� 
 
��� ::- అ���� దవ��� ���ా�� �ా�య�� స�ండ�ల�� ����, 
హ�����  క�ంక�� ����� గృహ��� మ��  ప����� 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం అ���� సమర�య��. అ� అ�ంతల� (పసుప�క��ిన �య�మ�ను) �ే���ౖ చల�వల�ను.) 
 
ప�ష�ప�జ 
 
��� ::- మ���ాజ��క�సు���శ�ంప���ర�క����స���, 
�ల�త�ల�ౖఃశ�ల�����ఃప�జయ�� హ���ి��� 
 
(�� వరల��� �ేవ��ం ప���ౖ�ః ప�జయ��. అ� అ��రకమ�ల ప�వ�ల�� �ే�� ప��ంచవల�ను.) 
 
ఈ ��డ��ప��ర ప���� అ�నతర��ాత అ��ంగ ప�జ �ేయవల�ను. 
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అ��ంగప�జ 
 
క����ే�ల���� అ�ంతల� �సు��� ���ంద ��మమ�లను చదువ�త� అ�తలను �ే���ౖ చల�వల�ను. పసుప�, ల���           
క�ంక�మ ����ౖనను ప��ంచవచు�ను. 
 
చంచల���� నమః --- �ా�ౌ ప�జయ�� 
చపల���� నమః --- జ�ను� ప�జయ�� 
�ీ��ంబ�ా��� నమః --- ఊర�ం ప�జయ�� 
కమల�ా�ి��ౖ�నమః --- కట�ం ప�జయ�� 
ప���లయ����నమః --- ���ం ప�జయ�� 
మదనమ��ే� నమః --- స��� ప�జయ�� 
కంబ�కం���� నమః --- కంఠం ప�జయ�� 
సుమ�ఖ���� నమః --- మ�ఖం ప�జయ�� 
ల������నమః --- భ�జద�యం ప�జయ�� 
�����నమః ---ఓ���  ప�జయ�� 
సు���ి�ా���నమః --- ���ి�ాః ప�జయ�� 
సు����� ��� నమః --- ����ౌ  ప�జయ�� 
రమ����నమః --- క���  ప�జయ�� 
కమల����నమః --- �రః ప�జయ�� 
��వరల���� నమః --- స�ా�ణ�ం�ా� ప�జయ�� 
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!! ��ల��� అ��� త� ర శత��మ�వ�ః !! 
 
ఓం ప�కృ�ౖె� నమః 
ఓం �కృ�ౖె నమః 
ఓం ������� నమః 
ఓం సర�భ�త ��త ప������ నమః 
ఓం శ���� ��� నమః 
ఓం �భ��ౖె� నమః 
ఓం సుర��ౖ� నమః 
ఓం పరమ����ా��� నమః 
ఓం �ా�ౖె� నమః 
ఓం ప���లయ���� నమః 
ఓం ప������ నమః 
ఓం �చ�� నమః 
ఓం �ా����� నమః 
ఓం స������ నమః 
ఓం సు����� నమః 
ఓం ధ������ నమః 
ఓం ��రణ����� నమః 
ఓం ల��� నమః 
ఓం �త��� �ా� ��� నమః 
ఓం ���వ���� నమః 
ఓం ఆ���ౖె� నమః 
ఓం ���ౖె� నమః 
ఓం���ా� ��� నమః 
ఓం రమ���� నమః 
ఓం వసు����� నమః 
ఓం వసు����ణ�ౖ నమః 
ఓం కమల�య నమః 
ఓం �ాం��య నమః 
ఓం �ామ��� నమః 
ఓం ��� ధ సంభ�ాయ నమః 
ఓం నృప��శగ��నం����� నమః 
ఓంవరల��� నమః 
ఓం వసుప������ నమః 
ఓం ������ నమః 
ఓం ��రణ���ా �ార��� నమః 
ఓం సమ�ద�తనయ���� నమః 
ఓం అనుగ�హప������ నమః 
ఓం బ��ె� � నమః , ఓం అనఘ�య నమః 
ఓంహ��వల���య నమః 
ఓం అ���ాయ నమః 
ఓం అమృ��య నమః 
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ఓం ���ా��� నమః 
ఓం త�ష��� నమః 
ఓం �ష�� ప�ే� నమః 
ఓం ల�క��క�న���ౖ� నమః 
 ఓం ధర��లయ���� నమః 
ఓం కర�ణ���� నమః 
ఓం ల�కమ��ే� నమః 
ఓం పద��ి�య���� నమః 
ఓం పద�హ�ా� ��� నమః 
ఓం ప������ నమః 
ఓం పద�సుంద���� నమః 
ఓంప�ో�ద��ా��� నమః 
ఓం పద�మ����� నమః 
ఓం పద���భ�ి�య���� నమః 
ఓం రమ���� నమః 
ఓం పద�మ�లధ�ా��� నమః 
ఓం �ే��ౖ� నమః 
ఓం ప�����ౖ� నమః 
ఓం పద� గం����ౖ� నమః 
ఓం ప�ణ�గం����� నమః 
ఓం సుప�స������ నమః 
ఓం ప��ా���మ����� నమః 
ఓం ప������ నమః 
ఓం చంద�వద����� నమః 
ఓం జయ���� నమః 
ఓం మంగ���ే��ౖ� నమః 
ఓం �ష�� వ�స�ల�ి������ నమః 
ఓం ప�స������ నమః 
ఓం ���ాయణ సమ�������� నమః 
ఓం ����ద��ద�ం�ి��ౖ� నమః 
ఓం చం��� ��� నమః 
ఓం చంద�సహ�ద���� నమః 
 ఓం చత�ర��జ���� నమః 
ఓంచంద� ర��ా��� నమః 
ఓం ఇం���ా��� నమః 
ఓం ఇందు�తల���� నమః 
ఓం ఆ�� దజన��ౖ� నమః 
ఓం ప����� � నమః 
ఓం ��ా��� నమః 
ఓం �వక���� నమః 
ఓం స�ౖె� నమః 
ఓం �మల���� నమః 
ఓం �శ�జన��ౖ� నమః 
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ఓం ����ద� �����ౖ� నమః 
ఓం �ీ��ప�ష���ణ�ౖ� నమః 
ఓం �ాం�ౖె� నమః 
ఓం �క�మ�ల�ంబ�ా��� నమః 
ఓం ������ నమః 
ఓం ��స����� నమః 
ఓం �ల� �లయ���� నమః 
ఓం వ�ా������ నమః 
ఓం యశ�ి���ౖ� నమః 
ఓం వసుంధ�ా��� నమః 
ఓం ఉ���ాం�ా��� నమః 
ఓం హ��ణ�ౖ� నమః 
ఓం ధ����న�క���� నమః 
ఓం �ి�ె�� � నమః 
ఓం �ౖె� ��మ����� నమః 
ఓం �భప������ నమః 
ఓం స���పద�వ�ా��ణ�ౖ� నమః 
ఓం మ��ా���� నమః 
ఓం బ�హ��ష�� ��ా���ా���నమః 
ఓం ���ాలఙ�� నసంప������ నమః 
ఓం నవదు�ా� ��� నమః 
ఓం భ�వ��శ����� నమః , 
ఓం వరల��� �ేవ�����నమః 
 
(అ��� త� ర శత��మ ప�జ�ం సమర�య��, అ� ప�ల� �ా��ల మ�ందు వ�ం� నమ�ా�రం �ేసు���ా�.) 
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ధూపం 
 
��� ::- ద�ాంగం గ�గ�� ల���తం సుగంధం చ మ��హరం 
ధూపం ���ా�� �ే���� గృ�ణ కమల�ి��� 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః ధూపమ�ఘ�� పయ��. అ� ��ండ� అగర�వత�� లను �సు��� �����ం� ధూపమ�ను           
�ే��� చూ�ించవల�ను) 
 
��పం 
 
��� ::- ఘృ��వ��� సంయ�క�ం అంధ�ార ���శకం 
��పం ���ా���ే �ే� గృ�ణ మ����� భవ 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః ��పం సమర�య�� (దర�య��) అ� ��ల�గ�త�న� ��పమ�ను (��ండ� అడ�వత�� ల�,            
ఒక క�ంభవ�� వ�న� ��ండవ క�ం��ల� నూ�� ���ి కర��ర�ర� ప���మ�ల� ��పమ�ను �����ం� ఆ ��పమ�ను �ే���              
చూపవల�ను.) 
(ధూప���ానంతరం ఆచమ�యం సమర�య��) 
 
��ౖ��ద�ం 
 
��� ::- ��ౖ��ద�ం షడ��� ��తం ద��మ���జ� సంయ�తం 
����భ�� ఫల���తం గృ�ణ హ�� వల��� 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః ��ౖ��ద�ం సమర�య��. అ� �ే��� ప��ే�కం�ా �ే�ిన రకర�ాల �ిం��వంటల�, �ాయసం,             
�ానకం,(�ద����న �ట�ల� బ�ల� ం, ఏల�ా�య�� ��, ���య�ల�� ��, కల�పవల�ను.) వడపప��, �ట�ల� ��నబ�ట��న ��సర          
పప��ను ����ా ��ి �ళ��ల�క�ండ�ా అమ�క� సమ���ంచవల�ను) మ��య� మ� ��ౖ��ద�ం ��రక� �ే�ిన అన�ం,            
పప��, ����, క�రల�, �దల�ౖన� అమ� వద�  ��ట��  ��ౖ��ద�ం �ేయ��.) 
 
��ౖ��ద�ం ��ౖ ప�వ���� �ళ�� చల�� త� ఎడమ�ే��� , గంట�ా�సూ� , 
 
'ఓం ��ా ణ�య �ా��, 
ఓం అ�ా��య �ా��, 
ఓం �ా���య �ా��, 
ఓం ఉ����య �ా��, 
ఓం సమ���య �ా��, 
 
ఓం �� వరల����ేవ�����నమః ��ౖ��ద�ం సమర�య�� అంట� ఆర�మ�ర�� �ే�ల�(�ే�ల�� ఉద���ణ���) �ే��� ���దనం           
చూ�ిం���. �ిదప ��ౖ�����నంతరం 'హ��� ప���ళయ�� అ� ఉద���ణ��� అర��ం వదల��. తర��ాత �ా�ౌ ప���ళయ��            
అ� మ�� �ా�� �ర� అర��ం �ాత�ల� ఉద���ణ��� �ర� వదల��. ప�నః ���� చమ�యం సమర�య�� అ� ఇం��క              
ప�ా�యం �ర� వదల��. 
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�ా�యం 
 
��� ::- ఘన�ార సుగం�ేన ���తం ప�ష��ా�ితం 
�ా�యం గృ����ం �ే� �తలం సుమ��హరం 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః �ా�యం సమర�య��. అ� ��జ��నంతరం �ళ�� ఇ��నట�� ���ం� క����ే��� �ట��             
చూప�త� ఎడమ�ే���  గంట�ా�ంచవల�ను.) 
 
��ంబ�లం 
 
��� ::- ప���ఫల సమ�య�క�ం ��గవ�� ద���ర��తం 
కర��ర చూర�సంయ�క�ం ��ంబ�లం ప��గృహ���ం 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః ��ంబ�లం సమర�య��. అ� తమల�ాక�, వక�, సున�ం సుగం��ల�� ��ంబ�లం            
ఇవ�డం ఆ తర��ాత �ద�  ఆచమ�యం సమర�య�� అంట� ఉద���ణ��� �ర� అర���ాత�ల� వదల��.) 
 
�ిమ�ట కర��రం �����ం�. 
 
��ాజనం 
 
��� ::- ��ాజనం సమ��తం కర����ణ సమ��తం 
త�భ�ం ���ా�మ�హం �ే� గృహ���ం �ష�� వల��� 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ��ాజనం సమర�య��. అంట� కర��రమ� �����ం� �ే��� �ర�          
ఇవ�వల�ను.తర��ాత కర��ర �ర� ఒక పక�న ��ట��  ఒక చుక� పంచ�ాత�ల�� �ర� �ర� పల�� ంల� ��యవల�ను.) 
 
మంత�ప�ష�ం 
 
��� ::- ప���స�� పద�క�� సర�ల����క ప���ే 
���ాయణ� �ి��� �ే� సు�ీ��� భవసర��� 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః మంత�ప�ష�ం సమర�య��. అ� �������� ప�వ�ల�, అ�ంతల�, �సు��� ల��           
�లబ�� నమస���ం� ఈ ప�వ�ల�, అ�ంతల� �ే���ౖ ���ి క����వల�ను.) 
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ప�ద�ణ 
 
��� ::- య�� �ా� చ �ా�ా� జ���ంతర కృ��� చ 
��� ��� ప�ణశ�ం� ప�ద��ణ ప�ే ప�ే 
�ా�� హం �ాప క�ా�హం �ా�ాత� �ాపసంభవః 
��� �� మ�ం కృపయ��ే� శరణ�గతవత�ల� 
అన��� శరణం���ి�  త���వ శరణంమమ 
త�ా����ర�ణ� ����న ర�ర� జగ����ణ� 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః ప�ద��ణం సమర�య��. అ� ��ాళ���ౖ పడ���� క����ాల� ఎడమ�ాల���ౖ���ి)          
తర��ాత �ే���ౖ �ే�ల�నున� అ�ంతల�, ప�వ��ల� చల�వల�ను.) 
 
నమ�ా�రం 
 
��� ::- నమ���  ల�క�జన� నమ���  �ష�� వల��� 
�ా��మ�ం భక�వర�ే వరల��� న� నమః 
 
(�� వరల��� �ేవ�����నమః నమ�ా��ా� సమర�య��. అ� మనసూ�����ా �ే��� నమస���ంచవల�ను.�ిమ�ట         
�ే�ిఉంచు��న� ��రమ�లను ఒక ప���మ�ల� ��ట�� పసుప�, క�ంక�మ, అ�ంఅతల�� ప��ంచవల�ను.9 వరసల� 9           
మ�డ�ల� క���న ��రమ�ను 9 (నవమగ�ం��ం) ��మమ�ల�� ప���ా� ర�. 
 
��రప�జ 
 
��� ::- ��రమ�ను అమ��ా�� వద�  ఉం� అ�తల�� ఈ ���ంద �ధమ��ా ప��ంచవల�ను. 
 
ఓం కమల����నమః ప�థమగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం రమ����నమః ����యగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం ల�కమ��ే� నమః తృ�యగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం �శ�జన��ౖ�నమః చత�ర�గ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం మ�ల���నమః పంచమగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం ���ా��తనయ����నమః షష�మగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం �శ��ా��ణ�ౖ�నమః సప�మగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం చంద��� ద����నమః అష�మగ�ం��ం ప�జయ�� 
ఓం ��వరల������నమః నవమగ�ం��ం ప�జయ�� 
 
ఈ ���ం�� ��� కమ�ల� చదువ�త� ��రమ� కట�� ��నవల�ను. 
 
బ���� ద��ణ�హ���  నవసూత�ం �భప�దం 
ప�త������ �వృ��� ంచ మమ ����గ�ం �ే���� ర�� 
 
(��రమ�ను కట�� ��ంట� ఈ ��� కమ�ను చ��� క����ే��� ��రణమ�ను కట��  ��రమ�నక� పసుప�, క�ంక�మ అద�వల�ను) 
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�ాయన�చు�నప�డ�, ఈ ���ం�� ��� కమ�ను చదువ�చు ఇవ�వల�ను. 
 
��� ::- ఏవం సంప�జ� క���ణ�ం వరల���ం స�శ���తః 
��తవ�ం ���ద�ప�పం �ాయనం �����జ�త�� 
 
��� ::- ఇం���ా ప��గృ�� త� ఇం���ా ��ౖ ద���చ 
ఇం���ా ��ర��బ����ం ఇం���ా��� న�నమః 
 
(�� వరల��� �ేవ����� నమః �ాయన��నం సమర�య��. అను��� శనగల� (��నబ�ట��న�), ��ంబ�లం, ఆక�ల�,           
వక�ల�, అరట�పండ�, ర�కగ�డ� , ప�వ��ల�, మ��య� తయ�ర� �ే�ిన �ిం��వంటలను ఒకప���మ�ల���� 9 రకమ�ల�           
రకమ�నక� 9 వంత�న �ా� (ల��� ఎవ�� శ�ా� ను�ారమ��ా �ార�) �సు��� మ��క� ప���మ��� మ��ి ��ౖన ��ంగ�ను              
క�ి� మ��ె��దువక� బ� ట�� ��ట�� ఆ��ను వరల����ే��ా ���ం� ఈ �ా�నమ�ను అం��సూ� ఇచు��ార� ఇ�ి�నమ�           
�ాయనమ� అ�, ప�చు������ార� అ���, ప�చు���ంట�నమ� �ాయనం అ���, ఇల� మ�డ��ార�� �ె�ి�,          
���ాయనం అందు��న��ెవర� అ� ఇ�ే��ార�, ����నమ�� వరల����ే�� అ� ప�చు������ార� అ���. ఇ�ే��ార�          
'అ�����వరం అ�, ప�చు������ార� ఇ�ి�వరం అ� 3 �ార�� అ���. ఈ �ధం�ా �ే��� �ాయనమ� సమ���ం�             
నమస���ం���.) 
 
ప�నః ప�జ 
 
��� ::- ఓం ��వరల��� �ే��ౖ�నమః ప�నఃప�జ�ంచ క����� అ� �ెప����� పంచ�ాత�ల�� �ట�� �ే��� ����, అ�ంతల�             
�ే���ౖ చల�� త� ఈ ���ంద మంత�మ�ను చదువ���నవల�ను. 
 
ఛత�ం ఆ���దయ��, ��మరం �జయ��, నృత�ం దర�య��, ��తం��ా వయ��, సమస��ాజ�ప��ర, శ���ప��ర,         
భ��� �ప��ర, ప�జ�ం సమర�య��. అను��� నమస���సూ�  ఈ ���ం�� ��� కమ�ను చదవవల�ను. 
 
ఏతత�లం ��వరల��� మ���ర�ణమసు� , అంట� అ�ంతల� �ట����ాట� అర��ణంల� వదలవల�ను.�ిమ�ట �� వరల���          
�ేవ�� ప��ాదం �ర�ా గృ�� � అను��� �ే�వద� అ�ంతల� �సు��� తమతమ తలల��ౖ ��సు��నవల�ను. ఆ �ిదప             
పసుప�గణప� వ�న� ప���మ���క�ా�� ��ౖ�� ఎ�� ����� ���ందవ�ం�, ప���మ�ల� వ�న� పసుప� గణప�� ��ి            
�ేవ���ీటమ���ౖ నుంచవల�ను ���� ఉ���సనం �ెప�టం అంట�ర�. 
 
��� ::- యస� స�ృ���చ ����ా� �త పః ప�జ����య��� ఘ�నూ�నం సంప�ర�ం ��ం య�� స�ో� వం�ే తమచు�తం మంత�              
��నం, ���య� ��నం, భ��� ��నం, జ��ర�న, యత���తం మయ��ే� ప��ప�ర�ం తదసు� �ే, అనయ����న           
ఆ�ాహ�������ోప��ర ప�జయ�చ భగ�ాన��ా�త�కః ��వరల��� �ేవ�� సు��ీ���వర�ో  భవత�, 
 
��వరల����ేవ�� ప��ాదం �ర�ా గృ�� �. 
�� వరల��� �ే� ప�జ����నమ� సంప�ర�ం !! 
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!! �� వరల��� వ�త క�� ��ా రంభం !! 
 
��న�ా�� మహర�� లను ఉ�ే��ం� సూత�డ� ఇట�� �ెప��చు���డ�. మ�నుల��ా! �ీ� �లక� ����గ���యక���న         
వ�తమ�ను ఒక���� �వ�డ� �ార���� �ె�య�ె���ను. ల���ప�ారమ�న��� ���� �క� �వరం�ా �వ���ా� ను.          
శ�ద��ా�నవల�ింద���డ�. 
 
ప�ర�ం �వ�డ� ఒక��డ� తన భస��ిం�సనం��ౖ క����� ఉండ�ా ఇం��� �� ఇతర ���ా�లక�ల�, ��రద మహ��� సు� �             
��� త�మ�ల�� పర��శ�ర���� �����సు� ���ర�. ఆ మహత�ర ఆనంద సమయంల� �ార���ే� పర��శ�ర���� ఉ�ే��ం�          
����! �ీ� �ల� సర���ఖ�మ�ల� �� ం�� ప�త� ����� �వృ����ా త��ంచుట�క� త��న వ�తమ���క���� ఆన�యవల�ినద�          
అ����న��. అందుక� ఆ ����త�� డ� ����� ఆనం��ం�న �ా�ౖె �ే�! �వ� ����న �ధమ��ా �ీ� �లను ఉద���ంచు             
వ�త�కట�న���, అ�� వరల��� వ�తం, ��� ������నం �వ���ా� ను �ను. ��ా వణ మ�సంల� ��ర�� ���క�            
మ�ందువచు� �క��ారం��డ� ఈ వ�తమ�ను �ేయవల�న� పర��శ�ర�డ� �ార���� �ె���ను. �ార���ే� �ే�ా! ఈ           
వరల���వ�తమ�నక� ఆ�� �ేవత�ా ఎవ��� �ే�ి��? ఈ వ�తమ�ను �ేయవల�ిన ���నమ�ను �ె�య�ెప�మ�          
�ార�� అ����న��. 
 
�ా���య�! ఈ వరల���వ�తమ�ను �వరం�ా �ెబ���ను భ��� శ�ద�ల�� �ను. ప�ర��ాలంల� మగధ �ేశంల�           
క�ం��నమ� అనబడ� పట�ణ�కట�ం�ే��. ఆ పట�ణమ� బం�ార� క�డ�మ�ల�� రమణ�యమ��ా ఉం�ే��. ఆ          
పట�ణమ�ల� ��ర�మ� అనబడ� ఒక బ�� హ�ణ �ీ� � ఉం�ే��. ఆ�� �గ�ల సుగ�ణవ�, �నయ ��ేయతల�, భ���             
��ర�ాల� గల �గ���ాల�. ప����� ��ా తః�ాల గృహకృ���ల� ప���� �ేసు��� అత�మ�మలను ���ంచు���          
�తమ��ా సం���ిసూ� ��సు� ం�ే��. వరల���వ������ ఆ�� �ేవత���న వరల����ే� ఒక��ట� �ా�� సమయమ�న          
��ర�మ��� కలల� �ా��త���ం�ం��. ఓ ��ర�మ�! � యందు అనుగ�హమ� క���న��నను, ఈ ��ా వణ��ర�� ��ట���            
మ�ందువచు� �క��ారమ� ��డ� నను� ప��ంచుమ�. �వ� ����న వ�ాలను �ానుకలను ఇ�ె�దన� �ె�ి�           
అంత�ా� నమ���ను. 
 
��ర�మ� అత�ంత ఆనందమ�ను �� ం�� �� జన�! � కృ�ాకట��మ�ల� క���న�ార� ధను�ల�, �ార� సంపను�ల��ా,            
����ంసుల��ా అ���దర�. ఓ �ావ�! �� ప�ర�జన�సుకృతమ�వలన � �ాద దర�నం ��క� క���న�� అ� ప��ప��             
���ల వరల����ే�� సు� �ం�న��. ��ర�మ� ��ల���, అదం�� కల�ా గ����ం� తన కలను భర�క�, అత�మ�మలక�            
�ె�య�ె�ి�ం��. �ార� ����� ఆనం��ం�న�ా��� ��ర�మ�� వరల���వ�తమ�ను �ేసు��వల�ింద� �ె�ా�ర�. 
 
ఊ��ల�� వ�తల� ��ర�మ� కలను గ���ం� �న��ా��� ��ర�� మ�ందు �ాబ� �� ��ా వణ �క��ారం ��సం            
ఎదుర�చూసు� ���ర�. ��ా వణ �క��ారం ���న ��ర�మ�, ��ా మంల�� �ీ� �ల� ఉదయ���� ల�� తల��ా�ా�నం �ే�ి పట��            
వ�ా� � ల� ధ��ం� అందర� ��ర�మ� గృ���� �ేర������ర�. 
 
ఆ�� గృహంల� మండపం ఏర�ర� ఆ మండపం��ౖ �య�ం �� �ి పంచపల��ాల� �ా�, ���, మ���, మ����, ఉత���ణ�              
�దలగ� పల�వమ�ల�ే కలశం ఏ�ా�ట��ే�ి వరల����ే�� సంకల� �ధుల�� "సర�మంగలమ�ంగ������        
స�ా�ర��ా���� శరణ�� త�యంబ�� �ే� ���ాయణ� న�సు� �ే" అ� ఆ���ం� ప���ి�ంచుక����ర�. {�ాద����న�ార�          
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స�ర�, ర�త, ��మ�, మృణ�య మ�ర�� లను ప���ి�ంచు��వచు�}. అమ��ా��� �� డ��ప���ాల�� ప��ం��ర�.         
భ��,��జ��లను �����ం��ర�. ������ �� గ�ల ��రమ�ను �ే��� కట�� క����ర�. ప�ద��ణ నమ�ా��ాల� �ే�ార�. 
 
�దట� ప�ద��ణ �ేయ�ా�� �ాళ�క� అం��యల� ఘల�� ఘల�� న �� �ా�. ��ండవ ప�ద��ణ �ేయ�ా�� హస�మ�లక�            
నవరత� ఖ�త కంకణ�ల� దగద��ాయమ�నమయ���. మ�డవ ప�ద��ణ�ేయ�ా అందర�       
స�ా�భరణభ��ిత�లయ��ర�. ��ర�మ� �క� వరల���వ�తం ఫ�తం�ా ఇతర �ీ� �ల�క� ఇళ�� ధన, కనక, వసు�           
�ాహనమ�ల�� �ం���� య��. ఆయ� �ీ� �ల ఇళ�నుం�� గజత�రగ రధ �ాహనమ�ల� వ�� �ా��� ఇళ�క�           
�సుక�������. �ారం�� మ�ర�మధ�ంల� ��ర�మ�� ����� �� గ�డ�త� ఆ��క� వరల��� కలల� �ా��త���ం�          
అనుగ���ంచ�ా ఆ�� వరల���వ�తం�� ��మంద��� మహ���గ�వంత�లను �ే�ినద� �� ������. �ారం�� ప��         
సంవత�రం వరల��� వ�తం �ే�ి సకల����గ�మ�ల�� �ి��సంపదల� క��� సుఖ�వనం గ���ి అనంతరం మ�����           
�� ం��ర�. 
 
మ�నుల��ా! మహర�� ల��ా! మమ��వ�ల��ా! �వ�డ� �ార���� ఉప�ే�ం�న వరల���వ����� స��ా� రం�ా �క�         
�వ��ం��న���డ� సూతమహ���. ఈ కథ ����, ఈ వ�తం �ే�ి��, ఈ వ�తం �ే�ినప��డ� చూ�ి�� సకల             
�����ా�ల�,�ి��సంపదల�, ఆయ��ా������శ��ా�ల� �ి����ా� �. 
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