Varalakshmin Vratha Kalpam in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మి శ్రవతకలప ం మరియు శ్రవత విధానం
వరలక్ష్మి వరతం కథ
శౌనకాది మహర్షులను ఉదదేశించి సూత మహాముని ఇలా చెప్ాార్ష. మునులారా! స్త్ర ల
ీ కు సౌభాగ్యదాయకమైన వ్రతమును ఒక
దానిని పర్మ శవ్ుడు ప్ార్వతికిచెప్ాార్ష. లోకోపకార్ిం కోరి ఆ వ్రతానిి గ్ురిించి మీకు తెలియజేసర ాను.శ్రద్ధగా వినిండి.
పర్మేశ్వర్షడు ఒకనాడు తన భసమస్తింహాసనముపై కూర్షుని ఉిండగా నార్ద్మహరిు ఇిందారది దికాాలకులు సురతి సతర తరములతో
పర్మశవ్ుడిి కీరర ిసర ు నాిర్ష.
ఆ మహతర ర్ ఆనింద్ సమయింలో ప్ార్వతీదదవి పర్మేశ్వర్షడిి ఉదదేశించి నాథా! స్త్ర ల
ీ ు సర్వ సౌఖ్యములు ప్ ింది పుతర
ప్ౌతారభివ్ృదిధగా తరిించుటకు తగిన వ్రతిం ఒకదానిని చెపాిండి అని అడిగిింది.
అింద్ుకా తిరనేతరరడు దదవీ! నీవ్ు కోరిన విధింగా స్త్ర ల
ీ కు సకల శుభాలు కలిగిించద వ్రతిం ఒకటి ఉనిది.అది వ్ర్లక్ష్మమవ్రతిం. దానిని
శారవ్ణమాసింలో రిండవ్ శుకరవార్ిం నాడు ఆచరిించాలని చెప్ాాడు.
అపుాడు ప్ార్వతీదదవి...దదవా! ఈ వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతానిి ఆదిదదవ్తలు ఎవ్ర్షచదశార్ష? ఈ వ్రతానిి ఎలా చదయాలో వివ్ర్ింగా చెపాిండని
కోరిింది.
అింద్ుకా తిరనేతరరడు దదవీ! కాతాయయనీ...పూర్వకాలింలో మగ్ధ దదశ్ింలో కుిండినము అనే పటట ణిం ఒకటి ఉిండదది. ఆపటట ణిం
బింగార్ష కుడయములతో ర్మణీయింగా ఉిండదది. ఆ పటట ణింలో చార్షమతి అనే ఒకబారహమణ స్త్ర ీ ఉిండదది. ఆమ సుగ్ుణవ్తి. వినయ
విధదయతలు, భకిరగౌర్వాలు గ్లయోగ్ుయరాలు. పరతిరోజూ ప్ారతఃకాలాన నిద్రలేచి భర్ర ప్ాదాలకు నమసకరిించు కునిప్ారతఃకాల
గ్ృహకృతాయలు పూరిరచదసుకుని అతర మామలను స్తేవిించు కుని మితింగాసింభాషసూ
ర జీవిసూ
ర ఉిండదది.
వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతానికి ఆదిదదవ్తయైన వ్ర్లక్ష్మమదదవి ఒకనాటి రాతిర సమయింలో చార్షమతికి కలలో సాక్ష్ాతకరిించిింది.
ఓ చార్షమతీ...ఈ శారవ్ణప్ౌర్ణ మి నాటికి ముింద్ువ్చదు శుకరవార్ిం నాడు ననుి పూజించు. నీవ్ు కోరిన వ్రాలు,
కానుకలనుఇసారనని చెపా అింతరాానమైింది. చార్షమతి సింతోషించి.
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"హే జననీ! నీకృప్ా కటాక్షములు కలిగినవార్ష ధనుయలు. వార్ష సింపనుిలుగా, విదావింసులుగా మనినలు ప్ ింద్ుతార్ష. ఓ
ప్ావ్నీ! నా పూర్వజనమ సుకృతిం వ్లల నీ ద్ర్శనిం నాకు కలిగిింది అని పరిపరివిధాల వ్ర్లక్ష్మమదదవిని సురతిించిింది.
అింతలోనే చార్షమతి మేలకకని అద్ింతా కలగా గ్ురిరించి తన కలను భర్ర కు అతర మామలకు తెలిజేస్తింది. వార్ష చాలా సింతోషించి
చార్షమతిని వ్ర్లక్ష్మమవ్రతానిి చదసుకోమని చెప్ాార్ష.
ఊరిలోని ముతెర ద్ువ్లు
త
చార్షమతి కలను గ్ురిించివిని వార్ష కూడా ప్ౌర్ణ మి ముింద్ు రాబో యే శారవ్ణ శుకరవార్ిం కోసిం
ఎద్ుర్షచూచూడసాగార్ష.

శారవ్ణ శుకరవార్ిం రోజున పటట ణింలోని స్త్ర ల
ీ ింద్ర్ూ ఉద్యానేి లేచి తలసాినిం చదస్త పటటటవ్సారాలు ధరిించి చార్షమతి గ్ృహానికి
చదర్షకునాిర్ష.
చార్షమతి తన గ్ృహింలో మిండపిం ఏరాాటట చదస్త ఆ మిండపింపై బియయింప్త స్త పించ పలల వాల ైన రావి, జువివ, మరిర, మామిడి,
ఉతర రేణి మొద్ల ైన ఆకులతో కలశ్ిం ఏరాాటట చదస్త వ్ర్లక్ష్మమదదవిని సింకలా విధులతో
సర్వమాింగ్ళ మాింగ్ళ్యయ శవే సరావర్ా సాధికే
శ్ర్ణయయ తరయింబకే దదవీ నారాయణి నమోసురతద !!
అింటూ ఆహావనిించి పరతిషట ించిింది. అమమవారిని షత డశోపచారాలతో పూజించార్ష. భక్షయ, భోజయయలను నివేదిించార్ష. తొమిమది
ప్త గ్ుల కింకణానిి చదతికి కటటటకునాిర్ష.పరద్క్ష్ిణ నమసాకరాలు చదశార్ష.
మొద్టి పరద్క్ష్ిణ చదయగానే కాలి గ్జేేలు ఘలుల ఘలులన మోోగాయ.
రిండవ్ పరద్క్ష్ిణ చదయగానే చదతరలకు నవ్ర్తి ఖ్చిత కింకణాలు ధగ్ధగా మర్వ్సాగాయ.
మూడవ్ పరద్క్ష్ిణ చదయగా అింద్ర్ూ సరావ భర్ణ భూషతరలయాయర్ష. వా
ర్ష చదస్తన వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతిం ఫలితింగా చార్షమతి గ్ృహింతో ప్ాటట ఆపటట ణింలో ఇతర్ స్త్ర ల
ీ ఇళలల కూడా ధన, కనక, వ్సుర
వాహనాలతో నిిండిప్త యాయ.
ఆయా స్త్ర ల
ీ ఇళల నుిండి గ్జతర్గ్ర్థ వాహనములతో వ్చిు వారిని ఇళల కుతీసుకళ్లలర్ష.
వార్ింతా మార్గ మధయింలో చార్షమతిని ఎింతగానో ప్ గ్ుడుతూ ఆమకు వ్ర్లక్ష్మమ దదవి కలలో సాక్ష్ాతకరిించి అనుగ్రహించగా ఆమ
వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతింతో మనలిి కూడా భాగ్యవ్ింతరలను చదస్తింద్ని పరశ్ింస్తించార్ష.
వార్ింతా పరతీ సింవ్తసర్ిం వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతిం చదస్త సకల సౌభాగాయలతో స్తరిసింపద్లు కలిగి సుఖ్ జీవ్నింతో గ్డిప ముకిరని
ప్ ిందార్ష.

మునులారా శవ్ుడు ప్ార్వతికి ఉపదదశించిన ఈ వ్ర్లక్ష్మమవ్రత విధానానిి సవివ్ర్ింగా మీకు వివ్రిించాను. ఈ కథ వినాిను ఈ
వ్రతిం చదస్తనను ఈ వ్రతిం చదస్తనపుాడు చూస్తనా కూడా సకల సౌభాగాయలు, స్తరిసింపద్లు, ఆయురారోగవవశ్వరాయలు కలిగ్ుతాయని
సూత మహాముని శౌనకాది మహర్షులకు చెప్ాార్ష.
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ఈ వ్రతిం చదసుకొనిఅక్షతలు శర్సుపై వేసుకోవాలి. ఆ తర్షవాత ముతెర ద్ువ్ులకు
త
తాింబూలాలు పసుపు బొ టటట ఇవావలి. అింద్రికీ
తీర్ా పరసాదాలు ఇచిు పూజ చదస్తన వార్ష కూడా తీర్ా పరసాదాలు తీసుకోవాలి.అమమవారికి పటిటన నైవేదాయనిి తినేయాలి,రాతిర
ఉపవాసిం ఉిండాలి.
భకిరతో వేడుకొింటే వ్రాలిందిించద తలిల వ్ర్లక్ష్మమ దదవి. ఈ వ్రతానిిఆచరిించడానికి ఏ నిష్ఠ లు, నియమాలు, మడులు అవ్సర్ిం లేద్ు.
నిశ్ులమైన భకిర, ఏకాగ్రచితర ిం ఉింటే చాలు. వ్ర్లక్ష్మమవ్రతిం ఎింతో మింగ్ళకర్మైింది.
ఈ వ్రతానిిచదయడింవ్లల లక్ష్మమదదవి కృప కలిగి సకల శుభాలుకలుగ్ుతాయ.సింపద్లింటే కేవ్లిం ధనిం మాతరమేకాద్ు. ధానయ
సింపద్, పశు సింపద్, గ్ుణ సింపద్, జయాన సింపద్ మొద్ల ైనవి ఎనోి ఉనాియ. 'వ్ర్' అింటే శరష్
ర ఠ మైన అర్ా ిం కూడా ఉింది.

శ్రీ వరలక్ష్మి శ్రవతానికి కావలసిన పూజ సామశ్రి
పసుపు, కుింకుమ, వాయనిం ఇవ్వడానికి అవ్సర్మైన వ్సురవ్ులు, ఎర్రటి ర్విక వ్సర ింీ , గ్ింధము, పూలు, పిండుల, ఆకులు,
వ్కకలు,కింకణిం కటటటకోవ్డానికి దార్ిం, టింకాయలు, దీపపు కుింద్ులు, ఐద్ు వ్తర
ర లతో హార్తి ఇవ్వడానికి అవ్సర్మైన
పించహార్తి దీప్ారాధనకునయయ, కర్ూార్ిం, అగ్ర్షవ్తర
ర లు, బియయిం,శ్నగ్లు మొద్ల ైనవి.
ఇింటిని పువ్ువలు, తోర్ణాలతో అలింకరిించుకొని, అక్ష్ితలు & పసుపు గ్ణపతిని తయార్ష చదస్త స్తద్ే ింగా ఉిండాలి.

శ్రీ వరలక్ష్మి

వరత విధానం

మొదట కంకణం తయారు చేసుకొవలెను

తొమిమది ప్త గ్ులు తీసుకుని దానికి పసుపురాసుకోవాలి. ఆ దారానికి ఐద్ు లేక తొమిమది ఆకులు కటిట ముడులు వేయాలి.
అింటే ఐద్ు లేక తొమిమది ప్త గ్ుల దారానిి ఉపయోగిించి ఐద్ు లేక తొమిమది ఆకులతో తయార్ష చదసుకుని ప్ఠిం వ్ద్ే ఉించి
పుషాాలు, పసుపు, కుింకుమ, అక్షతలు వేస్త,కింకణానిి పూజించి ఉించుకోవాలి. ఆ విధింగా కింకణానిి తయార్ష చదసుకుని
తర్షవాత పూజకు స్తద్ధ ింకావాలి.

గణపతి పూజ
అదౌ నిరివఘ్నిన వ్రత పరిసమాపర యర్ా ిం గ్ణపతి పూజయిం కర్షేయ
వ్కరతరిండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమపరభ
నిరివఘిిం కుర్షమేదదవో సర్వ కారేయష్ర సర్వదా॥
ఆగ్చు వ్ర్స్తద్ధ వినాయక, అింబికా పరయనింద్న
పూజయగ్ృహాణ సుముఖ్, నమస్తేర గ్ణనాయక॥
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గ్ణపతిపై అక్షతలు చలాలలి.

యధాశకతి షో డశోపచార పూజ
ఓిం సుముఖ్ాయ నమః
ఓిం ఏకద్ింతాయ నమః
ఓిం కపలాయ నమః
ఓిం గ్జకరిణకాయ నమః
ఓింలింబో ద్రాయ నమః
ఓిం వికటాయ నమః
ఓిం విఘిరాజయయ నమః
ఓిం గ్ణాధిప్ాయ నమః
ఓింధూమకేతవే నమః
ఓిం వ్కరతరిండాయ నమః
ఓిం గ్ణాధయక్ష్ాయ నమః
ఓిం ఫాలచిందారయ నమః
ఓిం గ్జయననాయ నమః
ఓిం శూర్ాకరాణయ నమః
ఓిం హేర్ింబాయ నమః
ఓిం సకింద్పూర్వజయయనమః
ఓిం శ్రర మహాగ్ణాధిపతయే నమః

నానావిధ పరిమళపుతర పుషాాణి సమర్ాయామి అింటూసావమిపై పుషాాలు ఉించాలి.

ఓిం శ్రర మహాగ్ణాధిపతయే నమః
ధూపిం ఆఘాోపయామి
ఓిం శ్రర మహాగ్ణాధిపతయే నమః
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దీపిం ద్ర్శయామి.

సావమివారి ముింద్ు పళలుగానీ బెలల ానిి గానీ నైవద్
ే యింగా పటాటలి.
ఓిం భూర్షువ్సుసవ్ః తతసవితరర్వరేయణయిం
భరోగదదవ్సయ ధీమహ ధియోయోనః పరచ ోద్యాత్!!
నీటిని నివేద్న చుటూ
ట జలులతూ ..
సతయిం తవరేరన పరిషించామి, అమృతమసుర, అమృతో పసర ర్ణమస్త...
ఓిం ప్ారణాయ సావహా
ఓిం ఆప్ానాయ సావహా
ఓింవాయనాయసావహా
ఓిం ఉదానాయ సావహా
ఓిం సమానాయ సావహా
ఓిం బరహేమణయయ సావహా
గ్ుడ సహతఫల నివేద్నిం సమర్ాయామి
మధదయ మధదయ ప్ానీయిం సమర్ాయామి
నీటిని వ్ద్లాలి
ఓిం శ్రర మహాగ్ణాధిపతయే నమః
తాింబూలిం సమర్ాయామి,
తాింబూలానింతర్ిం అచమనింసమర్ాయామి.
కర్ూార్ిం వలిగిించి నీరాజనిం ఇవావలి.
ఓిం శ్రర మహాగ్ణాధిపతయే నమః కర్ూార్ నీరాజనిం సమర్ాయామి
నీరాజనానింతర్ిం ఆచమనీయిం సమర్ాయామి!
అనేన మాయా చరిత గ్ణపతి అర్ునేన భగ్వ్తః సరావతమకః
శ్రర గ్ణపతిరేేవ్తా సుప్రత సుపరసని వ్ర్దాభవ్తర!
మమ యష్ట కామాయర్ా స్తదిధర్సుర!!
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వినాయకునికి నమసకరిించి పూజ చదస్తన అక్షతలు తలమీద్ వేసుకోవాలి. ఈ విధింగా మహాగ్ణపతి పూజను ముగిించిన
అనింతర్ిం వ్ర్లక్ష్మమ వ్రతానిి ప్ారర్ింభిించాలి.

కలశపూజ
కలశ్సయ ముఖ్ే విష్ర
ణ కింఠే ర్షద్రసమాశరతాః
మూలేతతర స్తా తో బరహమ మధదయ మాతృగ్ణ: స్తా తాః
కుక్ష్ౌతరసాసగ్ర్ససరేవ సపర దీవప్ా వ్సుింధరా
ఋగేవదో ధ యజురేవదో సాసమవేదో అధర్వణః
అింగవశ్ు ససహతా ససరేవ కలశాింబు సమాశరతాః

ఆయాింతర గ్ణపతి పూజయర్ా ిం ద్ురితక్షయకార్కాః
గ్ింగేచ యమునేచెైవ్ గోదావ్రి సర్సవతి నర్మదద స్తింధూ కావేరి
జలేస్తమన్ సనిిధిిం కుర్ష॥
అింటూ శోలకానిి చదివి కలశ్ింలోని నీటిని పుష్ాింతో ముించి భగ్వ్ింతరడిపైన పూజయద్రవాయలపైన పూజ చదసర ునివార్ష తలపైన
చలులకోవాలి.

అధాంగపూజ
పువ్ువలు లేదా అక్షతలతో కలశానికి పూజ చదయాలి.
చించలాయై నమః - ప్ాదౌ పూజయామి
చపలాయై నమః - జయనునీ పూజయామి
ప్తాింబరాయైనమః - ఉర్షిం పూజయామి
మలవాస్తనైయనమః - కటిిం పూజయామి
పదామలయాయైనమః -నాభిిం పూజయామి
మద్నమాతదరనమః - సర నౌ పూజయామి
కింబుకింఠవయ నమః- కింఠింపూజయామి
సుముఖ్ాయైనమః – ముఖ్ింపూజయామి
సునేతారయైనమః – నేతౌరపూజయామి
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ర్మాయైనమః - కరౌణ పూజయామి
కమలాయైనమః - శర్ః పూజయామి
శ్రరవ్ర్లక్ష్్యైనమః - సరావణయింగాని పూజయామి.
ఆ తర్షవాత పుషాాలతో అమమవారిని అషతట తర ర్ శ్తనామాలతో పూజించాలి.

శ్రీ వరలక్ష్మి అషోో తి ర శతనామావళి
ఓిం పరకృతెైయ నమః

ఓిం విభావ్రవయనమః

ఓిం వికృతెై నమః

ఓిం ఆదితెైయ నమః

ఓిం విదాయయై నమః

ఓిం దితెైయ నమః

ఓిం సర్వభూత హతపరదాయై నమః

ఓిం దీప్ర ాయై నమః

ఓిం శ్రదధ ాయై నమః

ఓిం ర్మాయై నమః

ఓిం విభూతెైయ నమః

ఓిం వ్సుధాయై నమః

ఓిం సుర్భెైయ నమః

ఓిం వ్సుధారిణై నమః

ఓింపర్మాతిమకాయై నమః

ఓిం కమలాయై నమః

ఓిం వాచెైయ నమః

ఓిం కాింతాయై నమః

ఓిం పదామలయాయై నమః

ఓింకామాక్ష్్య నమః

ఓిం శుచయే నమః

ఓిం కోరధ సింభవాయై నమః

ఓింసావహాయై నమః

ఓిం అనుగ్రహ పరదాయై నమః

ఓిం సవధాయై నమః

ఓింబుదెధయ నమః

ఓిం సుధాయై నమః

ఓిం అనఘాయై నమః

ఓిం ధనాయయై నమః

ఓిం హరివ్లల భాయై నమః

ఓింహర్ణమయై నమః

ఓిం అశోకాయై నమః

ఓిం లక్ష్్మయ నమః

ఓింఅమృతాయై నమః

ఓిం నితయపుషాటయై నమః

ఓిం దీప్ాయై నమః
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ఓిం తరష్ట యే నమః

ఓిం చింద్ర ర్ూప్ాయై నమః

ఓిం విష్ర
ణ పతెైియ నమః

ఓింఇిందిరాయై నమః

ఓింలోకశోకవినాశనైయ నమః

ఓిం ఇింద్ుశ్రతలాయై నమః

ఓిం ధర్మనిలయాయై నమః

ఓిం ఆహాలద్జననైయ నమః

ఓిం కర్షణాయై నమః

ఓిం పుషట యనమః

ఓింలోకమాతదర నమః

ఓిం శవాయై నమః

ఓిం పద్మపరయాయై నమః

ఓిం శవ్కరవయ నమః

ఓిం పద్మహసారయై నమః

ఓిం సతెైయ నమః

ఓింపదామక్ష్్య నమః

ఓిం విమలాయై నమః

ఓిం పద్మసుింద్రవయ నమః

ఓిం విశ్వజననైయ నమః

ఓిం పదో మద్ువాయై నమః

ఓిం దారిద్ర నాశనైయ నమః

ఓింపద్మముఖియై నమః

ఓిం ప్రతా పుష్కరిణైయనమః

ఓిం పద్మనాభపరయాయై నమః

ఓిం శాింతెైయ నమః

ఓిం ర్మాయై నమః

ఓిం శుకల మాలాింబరాయై నమః

ఓింపద్మమాలాధరాయై నమః

ఓిం శ్రరయై నమః

ఓిం దదవైయ నమః

ఓింభాసకరవయ నమః

ఓిం పదిమనైయ నమః

ఓిం బిలవ నిలయాయై నమః

ఓిం పద్మ గ్ింధినైయనమః

ఓిం వ్రారోహాయై నమః

ఓిం పుణయగ్ింధాయై నమః

ఓిం యశ్స్తవనైయనమః

ఓిం సుపరసనాియై నమః

ఓిం వ్సుింధరాయై నమః

ఓిం పరసాదాభిముఖీయైనమః

ఓిం ఉదారాింగాయై నమః

ఓిం పరభాయై నమః

ఓిం హరిణైయ నమః

ఓిం చింద్రవ్ద్నాయై నమః

ఓింహేమమాలినైయ నమః

ఓిం చిందారయై నమః

ఓిం ధనధానయకరవయ నమః

ఓించింద్రసహో ద్రవయ నమః

ఓిం స్తదెధ య్ నమః

ఓిం చతరర్షుజయయై నమః

ఓిం తెైణ
ీ సౌమాయయై నమః
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ఓిం శుభపరదాయై నమః

ఓిం పరసనాిక్ష్్యనమః

ఓిం నృపవేశ్గ్తానిందాయై నమః

ఓిం నారాయణస్త్మాశరతాయై నమః

ఓింవ్ర్లక్ష్్మయ నమః

ఓిం దారిద్ర ధవింస్తనైయ నమః

ఓిం వ్సుపరదాయై నమః

ఓింసరోవపద్రవ్ వారిణైయ నమః

ఓిం శుభాయై నమః

ఓిం నవ్ద్ురాగయై నమః

ఓిం హర్ణయప్ారకారాయై నమః

ఓిం మహాకాళ్్యయ నమః

ఓిం సముద్రతనయాయై నమః

ఓింబరహమవిష్ర
ణ శవాతిమకాయై నమః

ఓిం జయాయై నమః

ఓిం తిరకాలజయానసింపనాియై నమః

ఓింమింగ్ళ్లదదవైయ నమః

ఓింభువ్నేశ్వరవయ నమః

ఓిం విష్ర
ణ వ్క్షసా ల స్తా తాయై నమః

కంకణపూజ

కింకణానిి అమమవారి వ్ద్ే పటిట అక్ష్ిింతలతో ఈ విధింగా పూజ చదయాలి.
కమలాయైనమః - పరథమగ్రింథిిం పూజయామి
ర్మాయైనమః - దివతీయ గ్రింథిింపూజయామి
లోకమాతదన
ర మః - తృతీయ గ్రింథిింపూజయామి
విశ్వజననైయనమః – చతరర్ా గ్రింథిింపూజయామి
మహాలక్ష్్మయ నమః - పించమగ్రింథిిం పూజయామి
క్ష్మరాబిే తనయాయై నమః - ష్ష్ఠ మ గ్రింథిిం పూజయామి
విశ్వసాక్ష్ిణైయ నమః - సపర మగ్రింథిిం పూజయామి
చింద్రసత ద్రవయనమః - అష్ట మగ్రింథిిం పూజయామి
శ్రర వ్ర్లక్ష్మమయై నమః - నవ్మగ్రింథిిం పూజయామి.

ఈ కతీంది శోోకం చదువుతూ కంకణం కటటోకోవాలి

Varalakshmin Vratha Kalpam in Telugu
బదాిమి ద్క్ష్ిణయహస్తేర నవ్సూతరిం శుభపరద్ిం
పుతరప్ౌతారభివ్ృదిధించ మమ సౌభాగ్యిం దదహమే ర్మే.

