
��ౖభవల��� ప�జ ��ా రంభమ� 
Vaibhava Lakshmi Pooja Vidhanam 
 
మ�ందు�ా కలశమ���ౖ �����ల� ఉం�న �� ��ౖభవల��� �ే� �క� స�ర� ప��మను�ా�, ��ం�� ప��మను�ా� ల���             
ఏ�ౖె�� ప�సు� తమ� చల�మణ� ల� వ�న� ��ణ�మ�ను �ా� ���� �ే�ి అందుల� వ�ంచవల�ను. 
 
��ా ణ ప��ష�: 
 
ఓం అస��� ��ా ణ ప���ా� పన మ�మంత�స� బ��� �ష�� మ��శ��ా ఋషయః ఋగ���ా�మ� ���ా�ణ� చం���ి ��ా ణః             
శ���, ప�ా�ేవ��, ��ం �జం, ���ం శ��� , ��� ం ��లకం, �� ��ౖభవల��� ��ా ణ ప���ా� ప�� ���గః, 
 
అంగ���సమ�: 
 
��ం అంగ��ా� ���ం నమః 
���ం తర�����ం నమః 
హ�� ం మధ�మ����ం నమః 
���� ం అ����ా���ం నమః 
హౌ� ం క��ి��ా���ం నమః 
హ� ః కరతలకర పృ�ా� ���ం నమః 
 
హృదయ���సం: 
 
��ం హృదయ�య నమః 
���ం �ర�� నమః 
హ�� ం �ఖ���� వష� 
���� ం కవ��యహ�ం 
హౌ� ం ��త�త�య�య ��ష� 
హ� ః అ�ా� � యఫ� 
ఓం భ�ర��వసు�వ���� ��గ�ందః 
 
ఓం ఆం ��� ం ��� ం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం �ం �� ��ౖభవల��� ��ా ణ ఇహ��ా ణ, ఓం ఆం ��� ం ��� ం ��                       
��ౖభవల��� స���ం���య �ాజ�నశ�� ��� త��హ�ఘ�� ణ, కరచరణ���� ఇ����ా�ాచ�. 
 
ఓం అసు��ే ప�నర�ా�సుచ� ప�నః ��ా ణ �హ�� �ే����గం | జ�క����మ సూర�మ����రం�� మనుమ�ే           
మ�� డయ�నస��ి� | అమృతం��ౖ ��ా ణ� అమృతమ�పః ��ా ణ���వయ�� �ా� న మ�ప��య�ే, �ాంగం �ాయ�ధం         
స�ాహనం సశ��� ప��ప�త� ప���ార స��తం �� ��ౖభవల���� ఆ�ాహయ��, �ా� పయ��, ప�జయ��. 
 
���నం: 
 
��� : ప���ం�� పద�జ� ప��� ప�ే��ి పద��ా�ి�, 
పద��ాత� ��ాల��� �ాత�మ�ం �� �ామ� స��. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ���నం సమర�య��. 
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ఆ�ాహనం: 
 
��� : సర�మంగళ మ�ంగ��� �ష�� వ�స�ల�ల�� , 
ఆ�ాహయ�� �ే����ం సు�ీ���భవ సర���. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ఆ�ాహయ��. 
 
ఆసనం: 
 
��� : ఏ�� �ే� గృ�ణ�దం రత��ిం�సనం �భం, 
చంద��ాంత మణ�స�ంభ ��వర�ం సర�సుందరం. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః రత� �ిం�సనం సమర�య��. 
 
�ాద�ం: 
 
��� : ఈ�ా�� �ేవ సం����� భ�� �ాద�ం �భప��ే, 
గం�ా�� స�����తం సంగృ�ణ సు��శ���. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః �ాద� �ాద�ం సమర�య��. 
 
అర��ం: 
 
��� : �ాణ�ం��� ణ� మ�ఖ������ �ేవ�ే��శ వం���ే, 
గృ�ణఅర��ం మయ�దత�ం �ష��  ప�� న�సు� �ే. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః హస�� అర��ం సమర�య��. 
 
ఆచమ�యం: 
 
��� : �� మ������తమం���� సర����ా� � వం���ే, 
గృ�ణ ఆచమ�యం �ే� మయ� దత�ం మ��శ���. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః �ద�  ఆచమ�యం సమర�య��. 
 
పం��మృత �ా�నం: 
 
ఓం ఆ�ా�యస� స��త��ే �శ�త �� �మవ�� ష� � మ�, భ�ా �ాజస� సంగ�ే. (�ాల�) 
ఓం ద�� ��ా ���  అ�ా�� షం ���� ర శ� స� �ా�నః సుర� �� మ�ఖ� కరత�� ణ ఆ��� �ి ���� ష�. (��ర�గ�) 
ఓం �క�మ�ి, జ���ర�ి, �ెజ��ి �ే��వ�ి���త��నః, త����ే��� ప��ే��� వ��  సూర�స� ర���. (����) 
ఓం మధు�ా�� ఋ��య�ే మధు� ర��  �ివ�వః మ����ర� స���� � ష��ః, 
మధునక� మ��� మధుమ������ వ�� రజః మధు�ౌ� రను�  నః �ి�� 
మధుమ���� వన స��ర�ధుమ�ం అసు�  సూర�ః మ���� �ా� �� భవసు�  వః. (�ే��) 
ఓం �ా�దుపవస� ���ా�య జన��� �ా�దు��ం��� య సు���త������, 
�ా�దు���� య వర���య �ాయ��, బృహస�త�� మధుమ�గ�ం అ��భ�ః (పంచ��ర) 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః పం��మృత �ా�నం సమర�య��. 
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��ో� దక �ా�నం: 
 
��� : హ����� �ాపశమ�� హ��ద�ా��� వం���ే, 
సువర� కల��ా��ే ��ౖె �ా��� ���ౖ ర�ల�ౖ. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ��ో� దక �ా�నం సమర�య��. 
 
వస� �ం: 
 
��� : స�ా�ార��ి స���� సర�హ�� � , స��త�, 
��వ�ా� చల సంయ�క�ం వస� �య�గ�ం చ ��రయ. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమఃవస� �య�గ�ం సమర�య��. 
 
ఆభరణ���కం: 
 
��� : క�ా�ాఖ�� కమల�ఖ�� �ా���ర� ప�����, 
భ�షణ�� �ీ�క�ర�ష� మయ�దట�� � �� ర��. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః సమస�  ���ా�భరణ�� సమర�య��. 
 
గంధం: 
 
��� : కర���ాగర� సంయ�క�ం, కసూ� �� ��చ����తం. 
గంధం ���ా�మ�హం �ే� �ీ�త�ర�ం ప�� గృ����ం. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః �� గంధం సమర�య��. 
 
����టం: 
 
��� : �ష�� ప�� �శ��ా�� లయ�ి�త�������శ��� 
సువ�ా�  అ���� �ే� గృ�ణ కర�ణ�క��. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః నవరత� ఖ�త ����ట����ా� సమర�య��. 
 
అ����: 
 
��� : అ���� దవల�� ���ా�� �ా�య�� తండ�ల�� ���� 
హ�����  క�ంక������� గృ���� మ��  ప�����. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః అ���� సమర�య��. 
 
ప�ష� సమర�ణ: 
 
��� : ��ర �ాగర సంభ�తం ఇం���ా �ందు�� ద��, 
క�ందమం��ర ప��ా���� గృ�ణ జగ��శ���. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ప��ా�ంజ�ం సమర�య��. 
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అ��ంగ ప�జ: 
 
ఓం చంచల���� నమః - �ా�ౌ ప�జయ�� 
ఓం చపల���� నమః - జ�ను� ప�జయ�� 
ఓం �ీ��ంబరధ�ా��� నమః - ఊర�ం ప�జయ�� 
ఓం కమల�ా�ి��ౖ� నమః - కట�ం ప�జయ�� 
ఓం ప���లయ���� నమః - ���ం ప�జయ�� 
ఓం మదనమ��ే� నమః - స��� ప�జయ�� 
ఓం ల������ నమః - భ�జ�� ప�జయ�� 
ఓం కంభ�కంట��� � నమః - కన��ం ప�జయ�� 
ఓం సుమ�ఖ���� నమః - మ�ఖం ప�జయ�� 
ఓం ����� నమః - ఓ���  ప�జయ�� 
ఓం సు���ి�ా��� నమః - ���ి�ాం ప�జయ�� 
ఓం సు���ౖె�� నమః - ���ే� ప�జయ�� 
ఓం రమ���� నమః - క���  ప�జయ�� 
ఓం కమల�లయ���� నమః - �రః ప�జయ�� 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః - స�ా�ణ�ం�ా� ప�జయ��. 
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�� ��ౖభవల����ె� అ�� ��త� ర శత��మ�వ� 
Vibhava Lakshmi Astottara Shata Namavali 
 
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 ప������ నమః 
ఓం సు�ౖె� నమః 
ఓం �ా����� నమః 
ఓం స������ నమః 
ఓం సు����� నమః 
ఓం ధ������ నమః 
ఓం ��రణ���� నమః 
ఓం ల����� నమః 
ఓం �త�ప��ా� ��� నమః 
ఓం ���వ����� నమః 
ఓం ఆ���ౖె� నమః 
ఓం ���ౖె� �� నమః 
ఓం ���ా� ��� నమః 
ఓం వసు����� నమః 
ఓం వసు����ణ�ౖ� నమః 
ఓం కమల���� నమః 
ఓం �ాం����� నమః 
ఓం �ామ����� నమః 
ఓం ��� ధసంభ�ా��� నమః 
ఓం అనుగ�హప������ నమః 
ఓం బ��ె�� � నమః 
ఓం అనఘ���� నమః 
ఓం హ��వల������ నమః 
ఓం అ��ఖ���� నమః 
ఓం అమృ����� నమః 
ఓం ���ా� ��� నమః 
ఓం ల�క��క ������ౖ� నమః 
ఓం ధర��ల�య���� నమః 
ఓం కర�ణ���� నమః 
ఓం ల�కమ��ే� నమః 
ఓం పద��ి�య���� నమః 
ఓం పద�హ�ా� ��� నమః 
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ఓం పద����� నమః 
ఓం పద� సుంద���� నమః 
ఓం ప�ో�ద��ా��� నమః 
ఓం పద�మ�ఖ��� 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�ఖ��� నమః 
ఓం ప������ నమః 
ఓం చంద�వద����� నమః 
ఓం చం��� ��� నమః 
ఓం చంద�సహ� ద���� నమః 
ఓం చత�ర��జ���� నమః 
ఓం చంద�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 
ఓం ప����� � నమః 
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�ాయ నమః 
ఓం ఉ���ాం�ా��� నమః 
ఓం హ��ణ�ౖ� నమః 
ఓం ��మమ����ౖ� నమః 
ఓం ధన��న�క����� నమః 
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ఓం �ి�ె�� � నమః 
ఓం ���� ��ణ ��మ����� నమః 
ఓం సుభప������ నమః 
ఓం నృప��శ�గ��నం����� నమః 
ఓం వరల����� నమః 
ఓం అసుప������ నమః 
ఓం ������ నమః 
ఓం ��రణ���ా �ా�ా��� నమః 
ఓం సమ�ద�తనయ���� నమః 
ఓం జయ���� నమః 
ఓం మంగల��ే��ౖ� నమః 
ఓం �ష�� వ�స�ల�ి������ నమః 
ఓం �ష�� ప�ౖె�� నమః 
ఓం ప�స������� నమః 
ఓం ���ాయణ సమ�������� నమః 
ఓం ����ద��ద�ం�ి��ౖ� నమః 
ఓం �ే��ౖ� నమః 
ఓం స���పద�వ�ా��ణ�ౖ� నమః 
ఓం నవదు�ా� ��� నమః 
ఓం మ��ా���� నమః 
ఓం బ�హ��ష��  ��ా���ా��� నమః 
ఓం ���ాలజ�� న సంప������ నమః 
ఓం భ�వ��శ����� నమః 
�� ��ౖభవల����ె��ౖ� నమః 
 
ధూపం: 
 
��� : ����త�� ం�ా తరంగజ� �� �ష��  వ�స�ల �ి� �ే 
ధూపం గృ�ణ కమల� �ాపం ��శయ �ా��మ�ం. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః దూపమ�ఘ�� పయ��. 
 
��పం: 
 
��� : సర�ల�క ��ా ణర�ప జగ�ౖెక ప��ా�క 
��పం గృ�ణ �ే��� భ�ా� � ప�జ��తం మయ�. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ��పం దర�య��. 
 
��ౖ��ద�ం: 
 
��� ; స�ా��షయ స�ా�ంగ ��ంద�ా� లబ�  �భ��� 
�ాల�క��త ��ౖ��ద�ం త�ం గృ�ణ మయ����తం. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ��ౖ��ద�ం సమర�య��. 
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��ంబ�లం: 
 
��� : �ా��� �ాగకృత� �ా���ి �ా�ాల�ల��� 
త�ంగ�� �ణ మ��ే� ��ంబ�లం వక� ��ా��ణ� 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ��ంబ�లం సమర�య��. 
 
��ాజనం: 
 
��� : �ద�  జ��� ��జ��� పరంజ��� ప�ా���� పరం జ��� 
��ాజనం గృ�ణ�దం పరంజ��� �భప�దం. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ��ాజనం సమర�య��. 
 
మంత�ప�ష�ం: 
 
��� : సర�మంత�ప��ే �ే� సర� మం��� న��ా���� 
పంత�ప�శ�ం గృ�ణ�దం సర�మంత� �మం��ణం . 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః పంత�ప�శ�ం సమర�య��. 
 
ప�ద��ణం: 
 
��� : �ామర��ి �ామ��� సర�ల����క �ామ��, 
ప����� �త స�ా�ం�ే �ీ�క�ర�ష� ప�ద��ణ��. 
ఓం �� ��ౖభవల��� �ే��ౖ� నమః ప�ద��ణ నమ�ా��ా� సమర�య��. 
 
అ���� సమయ�కృత �� డ��ప��ర ప�జ���న భగవ� స�ా����ా �� ��ౖభవల��� �ేవ�� సు�ీ��� సుప�సన� వర��            
భవత�. 
 
�� ��ౖభవల��� �ాయన��నమ�: (Vaibahava Lakshmi Vayana Danam) 
 
ఇ�ే��ార� : ఇం���ా ప��గృ�� త� 
ప�చు�క����ార� : ఇం���ా��ౖ ద���చ 
ఇద�ర� : ఇం���ా��ర������� ఇం���ా��� న�నమః 
ఇ�ే��ార� : ఇ�ి�నమ��ాయణం 
ప�చు�క����ార� : ప�చు�క���నమ� �ాయనం 
 
�ాయన���న�ార�, ప�చు�క�న��ా���� నమస���ం���. 
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