��ౖభవల��్మ వ్ర
మ�ందు�ా కలశమ���ౖ ����న్ల� ఉం�న �� ��ౖభవల��్మ�ే� �క్క స ్వర్ణ ప్ర�, ��ం��
ప్ర�మను�ా� ల��� ఏ�ై�� ప్రసుత్తమ� చల�మణ� ల� వ�నన్��ణ�మ�ను �ా����్ధ �ే�ి అం
వ�ంచవల�ను.
�ా్రణ ప్ర�ష
్ మ�ష�్ణ
ఓం అసయ్�� �ా్రణ ప్ర��ా్టపన మ�మంత్రసయ్ బర�్

మ�� ఋగయ్��ాస్మ� ���ా్

చం���ి �ా్రణః శ��, ప�ా�ేవ��, ��ం �జం, ���ం శ��త్, ���ం ��లకం, �� ��భ
ౖ వల��్మ �ా్రణ ప్ర��ా్ట
���గః,
అంగ��య్సమ�
��ం అంగ��ా్ట��య్ం న
���ం తరజ���య్ం నమ
హ�
� ం మధయ్మ���య్ం న
��� ం అ����ా��య్ం నమ
హౌ�ం క��ి్ట�ా��య్ం న
హ�ః కరతలకర పృ�ా్ట��య్ం న
హృదయ��య్సం
��ం హృదయ�య నమః
���ం �ర�� నమః
హ�
� ం �ఖ���� వషట
��� ం కవ��యహ�ం
హౌ�ం ��త్రత్రయ�య ��
హ�ః అ�ాత్�యఫ
ఓం భ�ర�భ్వసుస్వ���� ��గభ్
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ఓం ఆం ���ం ���ం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం కష్ం �� ��ౖభవల��్మ �ా్రణ ఇహ, ఓం ఆం ���ం 
ౖ వల��్మ స��్వం��్రయ �ాజ్మ ���త్ర�హ్వఘ�, కరచరణ���� ఇ���
� ా�ాచ్చ
���ం �� ��భ
ఓం అసు��ే ప�నర�ా్మసుచ ప�నః �ా్రణ హ�� �ే����గం | జ�కప్��య్మ సూరయ్మ���్చర
మనుమ�ే మ��డయ�నస్వ�ి | అమృతం��ౖ �ా్రణ� అమృతమ�పః �ా్రణ���వయ��� ా్థన మ�ప�్,
�ాంగం �ాయ�ధం స�ాహనం సశ��త్ ప�న్ప�త్ర ప���ారస��తం �� ��ౖభవల��్మమ్ ఆ�,
�ా్థపయ�, ప�జయ��.
��య్నం
��్ల: ప��్మం�� పద్మజ��్మ ప�ే్మ�ి పద్మ�ా,
పద్మ�ాత్ర ��ాల��� �ాత�మ�ం �� �ామ� స�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః ��య్నం సమరప్
ఆ�ాహనం:
��్ల: సర్వమంగళ మ�ంగ� �ష�్ణవకష్సత్ల�,
ఆ�ాహయ�� �ే���్వం సు�ీ్ర��భవ సర్వ
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః ఆ�ాహయ�
ఆసనం:
��్ల ఏ�� �ే� గృ�ణ�దం రతన్�ిం�సనం �భ,
చంద్ర�ాంత మణ�స్థ ��వర్ణం సర్వసుందర
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః రతన్ �ిం�సనం సమరప్
�ాదయ్ం
��్ల ఈ�ా�� �ేవ సం����య్ భ�� �ాదయ్ం �భప్,
గం�ా�� స�����తం సంగృ�ణ సు��శ్వ��
ఓం �� ��భ
ౖ వల��్మ �ే��ౖయ్ నమః �ాద� �ాదయ్ం సమరప్
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అర్ఘ�ం
�
�����య్�ేవ�ే��శ వం�,�
��్ల �ాణ�ం�్రణ� మ�ఖ
గృ�ణఅర్ఘ�ం మయ�దతత్ం �ష�్ణ ప�న్ న �సు
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః హసత్� అర్ఘ�ం సమరప
ఆచమ�యం:
��్ల �� మ���త్��తమం����సర్వ���ాత్� వం�,�
గృ�ణ ఆచమ�యం �ే� మయ� దతత్ం మ��శ్వ�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః �దధ్ ఆచమ�యం సమరప్
పం��మృత �ాన్నం
ఓం ఆ�ాయ్యస్వ స��త��ే �శ్వత  ��స్మవ��ష్, భ�ా �ాజసయ్ సంగ�ే (�ాల�)
ఓం ద�� �ా���్ణ అ�ా�� షం ���్ణర శ్వ సయ్ � సుర� �� మ�ఖ� కరత�� ణ ఆ�గ్ గ్ �ి ���� షత్. (��ర�
ఓం �క�మ�ి, జ�య్�ర�, �ెజ��ి �ే��వ�ి్వ��త�ప్, త్వ�్చ�ే్ర�� ప��ే్ర�� వ�� సూరయ్సయ్ (���య్
ఓం మధు�ా�� ఋ��య�ే మధుకష్ ర�త్ � ివద్వఃమ���్వరన్ సస్��,
మధునకత్ మ��� మధుమ��ప్� �్థ వగజః మధు�ౌయ్ రనుత్ నః �ి
మధుమ���న్ వన సప్�ర్మధుమ�ం అసుత్ సూరయ్ః మ���్వ �ాగ్�� భవ (�ే��)
ఓం �ా్వదుపవస్వ ���ాయ్య జన్మ�� �ా్వదు� �ం��్రయ సు���త,
�ా్వదు���్రయ వర���య �ాయ, బృహసప్త�� మధుమ�గ�ం అ��భయ (పంచ��ర)
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః పంమృత �ాన్నం సమరప్య�
��ోద్దక �ాన్న
��్ల హ��య్�� �ాపశమ�� హ��ద�ా్వ�� వం�,�
సువర్ణ కల��ా�� ��ై �ాన్�� ���ౖ రజ్ల�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః �� ోద్దక �ాన్నం సమరప
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వసత ్�ం
��్ల స�ా�ార��ి స��్వ� సర్వహ�త, స��త�,
��వ�ా్ణచల సంయ�కత వసత ్�య�గ్మం చ ��ర
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమఃవసత్�య�గ్మం సమరప
ఆభరణ���కం:
��్ల క�ా�ాఖ�య్ కమల�ఖ�య్ �ా���రధ్ ప్ర,
భ�షణ�� �ీ్వక�ర�ష్వ మయ�దట �్ట� ��ర
ౖ వల��్మ �ే��ౖయ్ నమః సమసత్ ���ాయ్భ సమరప్య��
ఓం �� ��భ
గంధం:
��్ల కర�ప్�ాగర� సంయ�కత, కసూత్�� ��చ���్వత
గంధం ���ాయ్మయ్హం�ే� �ీ్రతయ్రధ్ం ప్ర� గృ
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః �� గంధం సమరప్య
����టం:
��్ల �ష�్ణప�న్ �శ్వ� ా�్ఞ లయ�ిత్త�య్��భ
సువ�ా్ణ అకష్��న్ �ే� గృ�ణ కర�ణ�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ న నవరతన్ ఖ�త ����ట����ాన్ సమరప్య
అకష్��
��్ల అకష్��న్ దవల�న్ ���ాయ్న్ �ా�య�న్ తండ�ల
�
�����న్ గృ�య్��మ�ద్ ప��
హ���్ర క�ంక�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః అకష్��న్ సమర
ప�షప్ సమరప్
��్ల ��ర �ాగర సంభ�తం ఇం���ా �ందు�� ద��,
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క�ందమం��ర ప��ాప్��న్ గృ�ణ జగ��శ్వ
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః ప��ాప్ంజ�ం సమరప్
అ��ంగ ప�జ:
ఓం చంచల��� న
� మః - �ా�ౌ ప�జయ��
� మః - జ�ను� ప�జయ��
ఓం చపల��� న
ఓం �ీ��ంబరధ�ా��� నమః - ఊర�ం ప�జయ��
ఓం కమల�ా�ి�య�ౖ ్ నమ - కట�ం ప�జయ��
ఓం ప��్మలయ��� నమ
�
- ���ం ప�జయ��
ఓం మదనమ��ే్ర నమ - సత్�� ప�జయ�
ఓం ల������ నమః - భ�జ�న్ ప�జయ�
�
- కన��ం ప�జయ��
ఓం కంభ�కంట�్ట� నమ
� మః - మ�ఖం ప�జయ��
ఓం సుమ�ఖ��� న
ఓం ��� న
� మః - ఓ��్ట ప�జయ�
ఓం సు���ి�ా��� నమః - ���ి�ాం ప�జయ��
ఓం సు���ై�� నమః - ���ే్ర ప�జయ�
ఓం రమ���� నమః - క��్ణ ప�జయ�
ఓం కమల�లయ���� నమః - �రః ప�జయ��
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ న - స�ా్వణయ్ం�ా� ప�జయ�
�� ��ౖభవల��్మ�ె� అ� ��తత్ర శత��మ�
ఓం ప్రకృ�ైయ్ న
ఓం �కృ�యై ్ నమ
ఓం ���య్��� నమ
�
ఓం సర్వభత��త ప్ర���� నమ
ఓం శ��ధ్�
� �� నమ
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ఓం �భ��ెయౖ ్ నమ
ఓం సుర��ౖయ్ నమ
ఓం పరమ��్మ�ా��� నమ
ఓం ప��్మ��� నమ
ఓం సు�ైయ్ నమ
ఓం �ా్వ���� నమ
ఓం స్వ����� నమ
� మః
ఓం సు���� న
ఓం ధ��య్��� నమ
ఓం ��రణ్మ��� నమ
ఓం ల���్మ� నమ
ఓం �తయ్ప��ా్ట��� న
ఓం ���వ��త్� నమ
�
ఓం ఆ���యై ్ నమ
ఓం ���యై ్ �� నమ
ఓం ���ాత్�� నమ
ఓం వసు����� నమః
ఓం వసు����ణ�ౖయ్ నమ
ఓం కమల��� న
� మః
ఓం �ాం����� నమః
ఓం �ామ����య్ నమ
ఓం ���ధసంభ�ా�� న
� మః
ఓం అనుగ�హప్ర���� నమ
�
ఓం బ��ె�ద్� నమ
ఓం అనఘ��� న
� మః
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ఓం హ��వల్ ల����� నమ
� మః
ఓం అ��ఖ��� న
ఓం అమృ����� నమః
ఓం ���ాత్�� నమ
ఓం ల�క��క ������యౖ ్ నమ
ఓం ధర్మ�ల�య��� నమ
�
ఓం కర�ణ��� న
� మః
ఓం ల�కమ��ే్ర నమ
ఓం పద్మ�ి్రయ���� న
ఓం పద్మహ�ాత్��� న
ఓం పద్మ���య్ న
�
ఓం పద్మ సుంద��య్ న
ఓం ప�ో ్మదభ్�ా��� న
ఓం పద్మమ�ఖ��య్ న
ఓం పద్మ��భ �ి్రయ��� � న
ఓం రమ��� న
� మః
ఓం పద్మమలధ�ా��� నమః
ఓం �ే��యౖ ్ నమ
ఓం ప��్మ��ౖయ్ న
ఓం పద్మగం����ౖయ్ న
ఓం ప�ణయ్గం����� నమ
ఓం సుప్రస��న్��� న
ఓం ప్ర�ా���మ�ఖ��య్ న
ఓం ప్ర���� నమ
�
ఓం చంద్రవద����� నమ
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ఓం చం��్ర�� నమ
�
ఓం చంద్రసహ �ద��య్ న
ఓం చత�ర�భ్జ���� నమ
ఓం చంద్రర��ా��� నమ
ఓం ఇం���ా�� న
� మః
ఓం ఇందు�తల���� నమః
ఓం ఆ�్లదజన��ౖయ్ న
�
ఓం ప���్ట� నమ
ఓం ��ా��� నమః
ఓం �ివక��త్� నమ
�
ఓం స�ెయౖ ్ నమ
� మః
ఓం �మల��� న
ఓం �శ్వజన��ౖయ్ న
�
ఓం ప���్ట� నమ
ఓం ����ద్ర������ౖయ్ న
ఓం �ీ్ర�ప�ష్క��ణ�ౖయ్ 
ఓం �ాం����� నమః
ఓం �క్ లమ�ల�య్ంబ�ా��� న
� మః
ఓం ��� న
ఓం ��స్క��య్ న
�
�
ఓం �ల్వ�లయ��� నమ
ఓం వ�ా����� న
� మః
ఓం యశ�ి్వ��ౖయ్ న
ఓం వసుంధ�ాయ నమః
ఓం ఉ���ాం�ా�� న
� మః
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ఓం హ��ణ�ౖయ్ నమ
ఓం ��మమ����యౖ ్ నమ
ఓం ధన��నయ్క��త్
� � న
ఓం �ి�ె�ద్� నమ
ఓం ��త �్��ణ ��మ�య్��� న
ఓం సుభప్ర����� నమ
ఓం నృప��శయ్గ��నం����� నమ
ఓం వరల���్మ నమః
ఓం అసుప్ర���� నమ
�
ఓం ����� న
� మః
ఓం ��రణయ్�ా్ర�ా�ా��� న
�
ఓం సమ�ద్రతనయ��� నమ
ఓం జయ���� నమః
ఓం మంగల��ే��యౖ ్ నమ
ఓం �ష�్ణవకష్స్థల�ి్థ����
ఓం �ష�్ణప�ైన్� న
ఓం ప్రస��న్���య్ 
� మః
ఓం ���ాయణ సమ������� న
ఓం ����ద్ర�ద్వం�ి��ౖయ్ 
ఓం �ే��యౖ నమః
ఓం స��్వపద్రవ�ా��ణ�ౖయ్ 
ఓం నవదు�ాగ్�� నమ
ఓం మ��ా���య్ నమ
ఓం బ్రహ్మ�ష�్ణ ��ా�్మ�ా���
ఓం �్ర�ాలజ�్ఞన సంప��న్��� 
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ఓం భ�వ��శ్వ��� నమః
�� ��ౖభవల��్మ�ె��ౖయ్ న
ధూపం:
��్ల: ����త�త్ం�ా తరంగజ� �� �ష�్ణ వకష్స్థల
ధూపం గృ�ణ కమల� �ాపం ��శయ �ా��మ�ం.
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః దూపమ�ఘ��పయ�

��పం:
��్ల: సర్వల�క �ా్రణర�ప జగ�ైక ప్ర
��పం గృ�ణ �ే��� భ�ాత్� ప్రజ్వ�తం మ
ఓం �� ��భ
ౖ వల��్మ �ే��ౖయ్ నమః��పం దర్శయ

��ౖ��దయ్ం
��్; స�ా్వ�షయ స�ా్వంగ �ద�ాయ్ లబద్ �భ్
�ాల�క�ప్త ��ౖ��దయ్ం త్వం గృ�ణ మయ���ప
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ న ��ౖ��దయ్ం సమరప్య�

��ంబ�లం:
��్ల: �ా��� �ాగకృత �ా���ి �ా�ాల�ల���
త్వంగ��� మ��ే� ��ంబ�లం వకత్��ా��ణ
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ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ న ��ంబ�లం సమరప్య��

��ాజనం:
��్ల �దధ్ జ�య్� �కష్జ�య్� పరంజ�య్� ప�ా�్మ�� ప
��ాజనం గృ�ణ�దం పరంజ�య్� �భప్రద
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః ��ాజనం సమరప్య

మంత్రప�షప్
��్ల సర్వమంత్రప్ర�ే �ే� సర్వ మం� �్రనత్
పంత్రప�శప్ం గృ�ణ�దం సర్వమంత్ర �మం�్
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ నమః పంత్రప�శప్ం సమరప

ప్రద��ణం
��్ల �ామర��ి �ామ��� సర్వల����క �ామ�,
ప���్ర�త స�ా్వం�ే �ీ్వక�ర�ష్వ ప్రద�
�
ఓం �� ��ౖభవల��్మ �ే��ౖయ్ న ప్రద��ణ నమ�ా్క�ాన్ సమర�.

అ���� సమయ�కృత �� డ��ప��ర ప�జ���న భగవ� స�ా్వ�్మ�ా �� ��ౖభవల��్మ �ేవ�� సు�ీ్
సుప్రసనన్ వర�� భవత
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�� ��ౖభవల��్మ �ాయన��నమ�
ఇ�ే్చ�ార : ఇం���ా ప్ర�గృ� ్ణ
ప�చు్చక����ార : ఇం���ా��ౖ ద���చ
ఇదద్ర : ఇం���ా��ర������య్ ఇం���ా��� న�నమ
ఇ�ే్చ�ార : ఇ�ిత్నమ్మ�ాయ
ప�చు్చక����ార : ప�చు్చక��త్నమ్మ �ా
�ాయన��్చన�ార, ప�చు్చక�నన్�ా���� నమస్క��ం�

�� ��ౖభవల��్మ వ్రత
ప�ర్వ�కప�ప్డ� ���ల�సంల� �ార్వ�, పర��శ్వర�� చూ�, "ఓ �ా్రన����! భ�ల�కంల�
మ�నవ�లందర� ధ��రజ్న��సం ఎడ�ెర�ి ల� శ�మలను ���సూత్�� వ���న్ర అ��� �ా��ల� 
అ�����ద్మం�� మ�త్ర�� ఐశ్వరయ్ వంత�ల��ా �ావ�, అతయ్��క సంఖ�య్క�ల� ద��దు్రల��ా�� ఉండ���
�ారణ���ట�?" అ�, అడ�గ�ా, స��్వశ్వర�డ� �ర�నవ�్వ న- "�ే�! సర్వమ� ��ౖభవల��్మ�ె
దయనుబట�్ట వ�ంట�ం�� �ాసత్ సంపలక�, ధన����య్దులక� ఆ��ే అ���ేవ, �ాబట�్ , ఎవర��ే ఈ
స��య్�న్ గ���ం- ఆ ��ౖభవల��్మయను , భ��త్ క��� స�� ఆ��ను ఆ�ా��సుత్ంట��� ఆ��ౖభవల��్మ �
వ్ర���న్ ఆచ��
స ూత్ఉంట��� �ా��పట్ల మ�త్ర�� ఆ త�్ల �క్క కృ�ా కట���ల� ప్రస��

�్లమ�త్ర�� తమ కృ�ిల� �జయ�ల�ౖ అఖండ ��ౖ���ాల
అల� ఆ�� దయక� �ాత�్రల�ౖన �ాళ
�ా��ంచగల�గ���ర�. ఎవ����ే ఆ��ను తృణ�క��ం� ఆ�� అనుగ���న్ �స్మ��, అంట తమ స్వయం
కృ��య� ఐర��గ�����, ఎవ����ే �� ��భ
ౖ వల��్మ స్వర�ప���న ధ���న్ ��స��ంచు� �ాళ�్ళ ఏ��ట���
� ే ధనవంత�ల�
ధనవంత�ల� �ాల�ర�. �ా�� కష్మం�� వృ�� అగ�చుం��. �ాబట�్ , ఎవ���
�ా�ాలనుక�ంట���న్�� �ాళ�్ళ అవశయ్ం ఆ ��ౖభవల��్మ వ్ర���న్ ఆచ�� అప�ప్�ే ఆ�� కర�ణక�
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�ాత�్రల�ౖ అఖండ �ి��సంపదల�, �ాజ��ౖ���ాల�� త�లత�గ���ర�." అ� �ె�ాప్డ� అప�ప్డ�
�ార్వ��ే� ఓ ప్రభ�! ఆ ��ౖభవల��్మ ఎ? ఆ�� చ��త్ర ఏ�?ట ఆ వ్రత మ�తయ్���? ��క� ప���త్�ా
��ల�వ్వం�� అ� ��డ�ా, ఆ పర��శ్వర�డ� మరల ఈ�ధమ��ా �ెపప్�ా�ాడ ఓ �ే�! అతయ్ంత
ప�నయ్��యక���న �� ��ౖభవల��్మ వ్రతమ�ను �ె��ప్దను శ�దద్�ా �నుమ� అ� ఈ �ధమ��ా �ెపప్�

ప�ర్వమ� ఒకప�ప్డ� బృగ�మహ��ష్ ఆ ప�ాశ  ��ర��� తపసుస్�ే��ను అందుక� ఆ అమ్మ సంత�ిం� ఆ
మ���� ప్రతయ్కష్ మ�య్ ఏ� వరమ��ా�ాల� ����్క అప�ప్డ� బృగ�మహ��ష్ ఆ��క� నమస్క��
"ఓ త�్ ల ఈ ప్రపంచమ� �తత్మ� మ�డ� మ�ఖయ్ అవసర శ��త, య���త, భ���త్ అను �ాట
��ౖన�� నడ���త్ం�� మ�మయ��న 
� � శ��త్ కళ �ర్వ���� పర��శ్వర���� అ�ాధ్ం���ా ���మప్బడ���
� ���య్క సరస్వ� ��� బ్రహ్మ�� మసల�త�ం ఇక �ి్థ� �ారక���న ��క్క ��ౖభవ కళ�� �
క�మ���త్�ా జ�్మంచు " అ� ����న ఆ త�్ ల అత�����్కను మ�న్ం�ె తత్ఫలమ��ా�� ప�ా�ా��త్�క
సంపత్కల బ�్రగ�వ�క� ��ౖభవల��ా అవత��ం�న�.� బృగ�వ� ఆ��ను �ష�్ణవ�క� ఇ�్చ ���ాహమ
జ���ిం���డ�. �� హ�� ����క��ౖ ఆ ��రగ్��ే� �ేవతలంద���� ��నల�� సంపదలన, ��ౖభ�ాలను
సంత��ం� స్వరగ్ల��్మ�ా �ా�ి����్క �ా� ఐశ్వరయ్ మతత్త�� ఇందు్రడ��ే�ిన ఒ�ా��క��ట �ో�ా����
దూ�ా్వసుడ� ఇ�్చన పం�ారణం�ా - ఆ ��ౖభవల��్మ �ాగత అ �� �న�� .

ఇందు్రడ� ద�ద్ర�ీడ�త
�
��ై �ష�్ణవ�ను ఆశ��ం��� ���ాయ్ �రహ తప�త్�ైన ��న్వ�క,
ఆల��ం� - ల��్మమయ���న ��ర�ాగ�ా�న్ మ����్చడంవల్ల�� ప�నః కల�గ�త�ంద� �ె�ా ఆ
�ారణం�ా �ే�ాసుర�ల� - మందర����� కవ్వం�ాన, '�ాసు��' అ�� మ� స�ాప్�న్ కవ్వప���్ర��
అమ��్చ- ��ర�ాగ�ా�న్ మ��ంచ�ా- ��ౖభవల��్మ ప�నః ఆ సమ�ద్రంనుం� ఆఅ�రభ్��్చ ల��ా
కర�ణ�ం�ం��. ఆ సమయమ�ల� ఇం��్ర�� �ేవతల� �ే�ిన �ా్రరధ్నలను మ�న్ం� ఆ త�్ల 
మ�ర�త్ల��ా ���ిం�ం�� ఆ ఎన��� మ�ర�త్ల� ఆ�ల
� ��, ��నయ్ల��, �ైరయ్ల��, �ాజయ్ల��, సం��న 
ల��్, �జయల��్, ���య్ల��, ధనల��్మ ఈ ఎన��� మ�ర�త్లల� సర్వ���ష్ట���న�ే ధనల��్మ ఆ���� 
ఐశ్వరయ్ ల�, ��ౖభవల��్మ అ� �ిల��ాత్ర
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�
సర్వ ఐశ్వరయ్ ప్ర����అగ� ఈ త�్ల మ, ఆ��యందు ��ం�మ
ే �క��� అప��రమ� జ���న 
మ�న్ం��డ� అందుక� ఉ��హరణ �ెబ���ను �ను, ప�ర్వం �్రమ�ర�త్లల� ఎవర� �ా�్వక
�
�వ�ను � ��ద్�ం��
ప���ం� �ేందుక� ఋష�ల� అందర� క��ి ల��్మ�ె� తం�్ర అ�న బ�్రగ
త��్కరణం�ా భ� గ�వ� మ�ందు�ా సతయ్ల��ా��� �
� �్ల న భ�్రగ�వ, అక్కడ అవమ�నమ� ఎదు��త�ం��
తన�ాకను పట�్టంచు��నందుక� ఆ మహ��ష్ బ్రహ్మ �ేవ�� శ�ిం� ���ల��ా��� � �ల�్ల అక్కడక���
�ార్వ� పర��శ్వర�ల� అత� �ాకను గమ�ంచక�ం�� ఎ�ఎర��ా��ా�� వల�న�� సరస సల�్లపమ�ల
మ���� వ�ం���,� అ�� చూ�ిన భ�్రగ�వ� పట్ట�ా���పమ��� అక్కడనుం�� ��ౖక�న్టమ�నక� �ే� ఇక్కడ
ల��్మ ���ాయణల� ఇదద్ర� �ా�కల�టల� ఉం�� ��� భ�్రగ�వ�ను గమ�ంచల� అందుక� ఆ మహ��ష్
పట్ట�ా���పమ��� �ష�్ణవ��క్క వకష్సత్లమ���ౖన త అ��� �ష�్ణవ� ���ించక�ం�� అ�
�ాంతమ��ా భ�్గ�వ�ను ఆ�ా��ం�, ఆయనను �ాంతపర� పం�ి���ాడ�. �ా� అను్డ��తత్��� ఆ ల��్మ�
అ���న��. తన ��ాస �ా్థన���న �ష�్ణ వకష్సత్ల��న్ త�న్న భ�్రగ�వ�ను ���ంచక�ం�� వ���న 
క��� అ��� ��ౖక�ంట��న్ వ�����ట�్ట ���్ళం ఆ�ధం�ా ��ౖక�న్టమ�ను వ��� భక� ల�ద ��్రమ��
భ�ల�కమ�నక� ��ే్చ�ి ��ల�్హప�రమ� నందు ఉం�ెన

ఓ �ా్రర్వ�! భకత్ స, అతయ్ంత కర�ణ�మ�� అ�న ఆ త�్ల �లల� ఎ�న్ �ె�ిప్�� త�� �
ఉ��హరణక� ఒక కథ �ెబ���ను �నుమ�.
��ల��ాలం ��తం ప్ర��ా్టనప�రంల� 
, సు�ల, గ�ణ�ల, ��ాల అ�� నల�గ�ర� అ�ా్ �ెల్ �లళ�
�
వ�ం�ే�ార�. �� ��ౖభవల��్మ భక�త్ల�ౖన ఆ నల�గ�ర� కనయ్లక� ఉనన్ ఊ��ల��� వ�నన్తవంశ సంజ�త�
నల�గ�ర� య�వక�ల�� ��ా�ల� జ����న�. ఆ �ిల్లల అదృష్టవ�ాత�త్ �ా�� భరత్ల� నల�గ�ర� 
వృత�త్ల��్వ�ా చక్క� సం�ాదనల� క��� ఆ�ిత్పర�ల�ౖ ఆ��గయ్వంత�ల�ౖ ���ార�. �ా�, �ాను�ాను
�ా��ల� అహం�ారమ� తల��త్ం�� �ైవ�ంతన త��గ్ం�, �� ��ౖభవల��్మ �ే� అనుగ���న్ �స్మ��ం� అం
తమ ప్ర�జకత్వ�� అనుక���న్
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మ�పం��త��ైన �ల భరత్క� తన �ాం��తయ్ం వల్ల�� ప్రపంచం తన� ��ర���త్ంద�� ��వన క��
"ఇందుల� ��ౖభవల��్మదయఎమ�ం��" ����ట్ �ల �దయ్ ఉం, ఎంత��పప్�ాల్ల��� ��క� డబ�్బ�
ే త్ర
ా ? అ� ���ం��డ�. ఎంతట� ధనవంత�ల�న తన 
�దయ్ మ�ందు బల�దూర
సంమ��ంచక ఏం ��
ౖ
అనుక���న్డ� అందుక� ఆ ��ౖభవల��్మ �ే� ��ప��ం� అత��� త��న గ�ణ�ాటం �ెపప్దలం�ం�
అంతట��� అత� సం�ాదన ప���త్�ా � �ం��. అత� �ాం����య్��� �ల�వల�క�ం�� � ��ం��
సం�ా��ం�న ధనం అంతయ� ఖర�్చ అ�� ��ం�� �వరక� కట�్టబట్టల�� ��ల
�
�డ అత�
�����్ర
� ��న్ చూ�ి సమ�జం అత�� దూరం�ా ��ట�్టం అత� క�ట�ంబం �తత్ం ఆక�దప�ప్ల�
అలమ���్చ�ా�ార�

�ాజ��ా్థనంల ఉపద����ప� వ�ం�ే సు�ల భరత, ఒ�ా��క య�దద్ంల� అప�ర్వ �జయం �ా��ం� �ా��ే
��ర�ంచబ��, అహం�ారమ��� తనబలం మ�ందు ప్రపంచమంతయ� ����హ�� అ� �ర���ాడ� తన 
ధ��రజ ్న�� తన బల�� �ారణం అ� భ్ర�ం��డ అందుక� ధన ల��్మ ప్ర��యమ����ల�దుఅ
అనుక���న్డ� అందుక� ఆ అమ్మ�ార� ఆగ����ం��. అంతట��� అత��ల� సదు్బ��ధ్ న�ం�ం� అను���
��ౖరమ��� ఒక ��పప్ ధనవంత����� ��డవక� ��గ���డ� అత�� తను అ����న ధనమ� ఇవ్వక� ��ే
��శనం �ే�త్న
ా ��న్డ అందుక� భయప��న ఆ ధనవంత�డ� మ��ా�� ఆఅశ���్చ సు� భరత్ �ద
మ���న్ ల��� �� �షయ�ల� క��� నూ��� �,� తనను �ా�ాడమ� �ా�� ��డ�క�ంట�డ�. ��ంట�� �ా� 
తన ��న�న్ పం�ి సు�ల భరత్ను బం��ం� �ెమ్మంట� ఆ �ాజభట�ల� అత��� బం��ం� �ా� మ�ందు
���ార�. ��య్య�ా్థనమ�ల� �ా� అత��� �����ం� అత� ఆ�ిత్�ాసుత్ల�న్ంట���ా్వ��నం �ే
అత��� �ెర�ాలల� బం��ం��డ�. ఈ �ధం�ా సు�ల �ాప�రం క�ా్టల �ాల�ౖం��

�ాయ్�ారసుత్�ైన గ�ణ�ల భరత్ �ై�ానుగ�హమ�కనన్ తన �ె���ేటల� �ాయ్�ారమ�ల� మ�ఖయ్
��ట�్టబ�
� �� మ�ట�ా�� తనం� మ�త్ర�� సం�ా����్చ�ా��ాన అం�ే�ా� సం�ా��ం�న దం��
�ై�ానుగ�హమ�వలన�� అను��వడం మ�ర్ఖత్వమ� ���ం��డ ఆటను �ై�ా�ాధనల� అ�న్య�
మ�����ాడ�. అత� తల�� �ార�వలన �ా��ాయ్�ార�ల� అత���� సహక��ం��దమ� మ�����ార� అత�
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�ాయ్�ార ల��ా�ే�ల� సనన్���్ల అత�� �ాబ�� తగ�గ్త� అంతట��� అత� క�ట�ంబమ� ����ద్ర�మ�ల�
మ�నుగ�త�ం��.

ఇక �వ���ెన 
ౖ ��ాల భరత్ మం��ా�ే�ా, అ��క సం�ాదన వలన �ెడ� ��న�ల� �����ా�. కష్టప��
సం�ా��ం�న ����� సుఖప��ల��ా� ప�జల� వ్ర��ల� అంట� వృ�� ఖర�్చ�ేయడమ��ే��
అనుక���న్డ� అందువల్ ల �ెడ��త�్రలవల్ల దుర్వ�స��ల �ాలయ� మదయ్�ాన, వయ్���ర, �దం 
�దలగ� �ెడ� వయ్స��లక� బ��సయ�య్డ ఆ �ారణం �ేత అత� సం�ాదన�� �ర� కర�పరంవల�
క������ �ం��. �వరక� అతడ� ద��ద్ర
ు �ై � �య�డ� ఋణ��తల �ీ��, ��ద��కప� బ�ధ, వదుల���ల��
వయ్స��ల�� అతడ� దు�ా్మర�్ఘడ��ా మ�ర�� తరచూ ��ాలను ��ం�ిసూత్ ఉం�ే�ాడ�

అ��� ఆ నల�గ�ర� అక్క �ెల�్లళ�్ళ మ�త్రం ఎ�ోక��ట��� ఆ జగ��్మత అ�న �� ��ౖభవల��్మ ను
ు
��ల���ట�్ట తమక� ప�ర్వ ��ౖభవమ�ను క���సుత
అనుగ���సత్ంద� తమ భరత్లను మం� ��
న��్మ�ార� ��మ� పసుత్ల� వ�ం���� ఫ�ా్వల�ద తమ �డ్ డలక��� రవ్వంత ఆ��ా�
� �ౖ�
ప్ర�ా��ంచమ� ప�ేప�ే ఆ ల��్మ�ె�� �ా్ర��ధ్ం�ే� అందుక� ఆ అమ్మ�ా���� �ా�
దయ�ాల�గ�త�ం��. ఒక��డ� ఆ నల�గ�ర� �� ద��మణ�ల� క��ి తనను �ా్ర�ధ్
� స ుత్నన్ �భ సందరభ్
ఆ ��ౖభవల��్మ �ే� ఒక వృదద్ �ీత్� ర�పంల� వ�్చ �ా��� పల�క��ం� ఇల� �ె�ాప్ �ా�

"�ిల్లల� � భ��త్ ప్రప త్��న
�
్ చూసుత్ంట� ��క� ��ల� ఆనందం�ా  ఏ ��ౖభవల��్మ అనుగ����� ���ంత
�ప��తం�ా ఆ��దన పడ�త���న్�� ఆ ��ౖభవల�్మ ప్ర�ాదం అ
�
�త్వ��తం�ా � ి��
్ లళ�్ల నల�గ�ర� � � ఇళ్ళల�్ల �� ��ౖభవల��్మ వ్రతం
మ�రగ్ం �ెబ���న, తకష్ణ�� � అ�ా్క�ెల�

16

అవ్వ �ె�ిప్ందం�� �నన్ అ�ా్క�ెల� , అతయ్ంత సంత�ష్ట హృదయ�ల�ౖ ఓ అ�ా్వ ఇంతక�వ్ర���న
ఏ�ధం�ా �ెయ�య్� ప్రసుత్తమ���మ� ����ద్ర�మ�ల� వ���న్మ�గ��! ఆ వ్ర����� ��ంత 
అవ�త�ం��? అ� ప్ర�ం���ర� అందు�ా వృదద్ మ�త �ర� మంద�సం �ేసూత్ ఇల��ె�ిప్ం

ఓ అమ�్మ�ల�! ఇ�ే� ఖర�్చ�� క���న ప��ాద ఎప�ప్�ై�� స�� ��ల�గ� ల�క ఆర� ల�క ఎన��
అంతక� �ం� పద��ండ� ల��� ఇర��ౖ ఒక్క గ�ర��ారమ�ల��ా, �క��ారమ�ల��ా� ఆచ��ం���. ఈ
వ్ర���న్ గ�ర��ా�ాల��ే�� �ాళ, ��మ� �� క�్కక�నన్ �ా�ాల��ే�ి ఆఖ�� గ�ర��ారమ���ట
మర���డ� వ�ే్చ �క��ారమ���డ� ఉ��య్పన�ేయ� �క��ారమ�ల� �ేసు���� �ార� ఆఖ��
�క��ారమ����ే ఉ��య్పన �ేసు���ా�

మ�ందు�ా �క� ���న గ�ర��ారమ� ల��� �క��ారమ���డ� �ా� ఉదయ�� ల�� �ాలకృతయ్మ�ల�
�ర�్చ��� ఇంట�� అలంక��ంచు��� తలనుత్��సు��� "అమ్మ ��ౖభవల��్మ �ే� ఈ ��� �దల� 
గ�ర��ారమ�ల� ల��� �క��ారమ�ల� � వ్ర���న్ ఆచ������ను ��కత��న శ��త్� ప్ర�ా��ం, ��ను �ే��
ఈ వ్రతం�� సంత�్రప �త్�ాల���ౖ �� ��
� �కలను ��ర��ర అ� �� క�్క���ా� ఆ ��జం�� వ��ాసమ�ం�� ఆ
�ాయంత్రం సూ�ాయ్సత్మయం తర��ాత ప�జ �ా్రరం�ం ఈ వ్ర����� ఖర�్చ క��న్ �� �బ్ర
స����ర �ాలనమ� మ�ఖయ్మ�

ఏ ఇంట�ల� �ార��ే అ��� అ��య్గత�లక� ��సులవల� ఉం�, �ా�� �ాదమ�లను క����, ఆ �రధ్ం
�రసుస్న చల�్ల�, తమక��న్ మ�ందు�ా �ా�� ��జ��దుల� ఏరప్, ���ాదుల� �ేసుత్ంట��, ఏ ఇంట 
��నయ్ం ��నం జర�గ�త�ం�, ఏ �ంత �ిత�్ర�ేవతల� �ేవతల� స�� ఆచ��మప్బడ�త� ఉంట�, ఏ 
ఇంట� �ార� పర�లపట్ ల శత�్ర�� ల�క�ం�� ఉంట���, ఏ ఇంట� ఇల�్లల� ��ాడంబ��,� �తయ్ సం����ా
వ�ంట�ం�ో ఆ ఇంట�ల� �� ��ౖభవల��్మ �ే� �ి్థరం�ా వ�ంట�ం�

ప�జ� ���నమ�:
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ప�జ �ా్రరం�ంచవల�ిన �ాయంత్రం సూ�ాయ్సత్మయం తర��ాత త�ర�ప్ ల��� ఈ�ానయ్ గ��ల� �
అ��� పం��వరన్మ�ల�� �ా� ల��� �యయ్ప��ిం�� �ా� అష్టదల ప��్మల� �దల�ౖన మ�గ�గ్లను బ�ట
��� �ద నూతన వసత ్�ం చత�రశ�ం�ా పర, ఆ వసత ్�ం �ద త��న�న్ �యయ్ం �, ����ద బం�ార�,
��ం��, �ా�� �ెంబ�ను కలషం�ా అమ��్చ అందుల� ��ల�గ� ��ౖప�ల� ��ల�గ� తమల�ాక�ల� ల���
మ����ఆక�ల��ా� వ�ం� �ాట��ద ��బ్బ���ాయన, ����ద ఒక �ా�కలగ�దద్ను ��,ట� ఆ �దుట 
ఒక ��ర�� ప�వ�్వను �ాత్రల� వ�, అందుల� ఒక బం�ార�, ��ం�� నగను ఉం���. అందుక� క��� శ��త
ల���ాళ�్ళ ఆ సమయ���� చల�మణ�ల� వ�నన్ ��ణ�మ�ను ఉం�� ��ట��� ���ా�న్ �����ం,
అగర�వత�త్ల�� ధూపం ��య�య్

అమ�్మ�ల� అమ్మ�ా���� ల��్మగణ అ��న్ �� చక�మ��న్ ��ల� ఇష్ట �ాబట�్ , మ�ందు�ా
ల��్మగణప��, �� చ�ా��న్ ప��ం, అనంతర�� ��ౖభవల��్� అ��్చం��� ప�జల� ��ి ప���ాధ్�న
���దన �ెయ�య్� ఈ ప�జల� ��ం�� బం�ారం ల�� పకష్ంల� పసుప���మ�్మలను వ�ం� ప��ం� ఈ
ప�జల� ��ి ప��రధ్మ� �ెయయ్ల���ార� బ�ల్లం పట�కబ�, పంచ��ర అ��� �����ంచవచు్చ ఏ�ై��
నల�గ����� పంచగల�ా�. ప�జ�నంతరమ� బం�ార�, ��ం�� ��ణ��న్ భద్రపర�� కలశంల� �ళ్ళను
సం�����న్ ��ర������ార� మ�����ె� ట్ట �దట �్, �����ాయ్�న్ ��ర������ార� త�ల�ి �ెట�
�దల�ల�ను, అనుక�ల ��ంప��య్�న్ ��ర������ార� మల�్ల �దల�ౖన ప�వ�్వల �ెట్ల �దట ప
ౖ �ార� ఆ �ట�� ��మ� మ�త్�� �ీ్వక��ం��� మండపం ��� �య�య్�న
��వలం ధ���ాం�ల�న 
ప�లక� ��య�య్� ఇల� వ్ర���న్ ఆచ����్చదమ���్వ�ా �ర��ోయ్గ�ల� వ��ోయ్�ావంత�ల,
అ��ా��త�లక� ��ాహమ� జర�గ�త�ం��, ద��ద్రల� ధనవంత�లవ
���ర� ఏ�� ����కల�ంట� ఆ ఆ
ు
����కల� ��ర��ర����. అ� మ���ం�ం�� వృదద్ మ�త

తకష్ణ ఆ అ�ా్క�ెల�్లళ�్ల నల�గ�ర� �ా�� �ా�� ��హత�ను బట4, 8, 11, 21 �ారమ�ల�ాట� ఆ
వ్ర���న్ ��క�్కక���న మర�సట� �క��ార�� వ్రతం ఆరం�ం��ర� నల�గ�ర� కడ���ద �ాళ్ళ�
వ�నద ్తమ��ేత నల�గ�ర� క��� �ా�� కలశమ�ను �ా��ర� అంద��క��న్ అ��క ద�దు్ర�ాల
�
�ౖన �
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కలశంల� �ా�� ��ణ��న్ వ�ం� ప��ం�ం�� సు�ల ర��ా� ������న్ వ�ం� ప��ం�ం�� గ�ణ�ల
తన ఇంట వ�నన్ ��ం�� ��ణ��న్ వ�ం� ప��ం�ం� �వ���� అ�న ��ాల తన మ���్కరను వ�ం
� ���ాల�
ధనల��్మ�ా ఆ�ా��ం�ం�� ఎవర� ఏ�� ర��ాలల� ఆ�ా���్చననూ �ా�� హృదయంగత భ�త్ 
ప్ర��న���� �ీక��ం�ే త�్ ల ఆ ��ౖభవల��్మ�ే

�ార� వ్రతమ� �ా్రరం�ం�న అ���� �ద్ సమయమ�ల��� �ల భరత్ �క్క �ాం��తయ్ మ� �ా్రచు రయ్మ
అంద���ే ��ర�ంచబ��, ����� అత��� సంఘంల� ��రవ మ�ాయ్దల� ల�ం��� త��్వ�ా �ార�
వ�నన్త�లయ�య్ర సు�ల ఆచ��ం�న వ్రత ఫ�తమ��ా �ా�� �జ�య్���క య�దధ్ం ఏరప్��ం ఆ య�దద్
��తత్ం అంతక� ప�ర్వ�� లబధ్ ప్
ర �ష�్, సు�ల భరత్ను �డ�దల �ే�, అత��� దలపట��ా అ�����ం� 
య���ద్��� పంపక తపప్ల�ద ఆ య�దద్ంల� అమ్మ�ా�� దయ వలన సు�ల భరత్ �జయం �ా��ంచడం
అత�� గత ���ాల�న్ మ�న్మప్, దలపట��ా �ి్రప��్డడ� అంతట��� సు�ల క�ట�ంబం బ�గ�ప��ం��.

ఆక�ి్మకం�ా ఏరప్��న �ాయ్�ార మ�ర�ప్లవలన ���న్ ప్ర�ేయ్క���న ��నుసుల ఎగ�మ� 
�షయమ�ల� గ�ణ�ల భరత్ ��ల�గ�ల��� వ��్చడ ఇతర �ాయ్�ారసుత్లందర� అత��� ఆశ��ం��ర
సహజం�ా�� �ె��గల గ�ణ�ల భరత్ ఆ అవ�ా�ా�న్ ���ంచుక���న్డ� త��్వ�ా �ా�� క�ట�ంబమ�
ప�ర్వ ��ౖభ�ా�న్ ��ం��ం�

ఇక �వ���ెన 
ౖ ��ాల వ్ర��రంభం చయ�ా�� అమ్మ�ా�� దయవలన ఆ�� భరత్ క�మమ��ా �ె
వయ్సనమ�ల�న్య� ఒక��� తర��ాత ఒకట��ా అ�న్ంట�� వ��� ���ి�� తన క�ట�ంబమ� పట్ ల
ఏంట� శ�దధ్ కనబర���డ� �ా�� క�ట�ంబమ� క��� ప�ర్వమ��ా�� సుఖసం���ామ�ల��
��ంచ�ా��ం��.

�ాబట�్ట �ీత్�ల��, ప�ర�ష�ల��ా�, ఆబ�ల���ాల���ార� తనను ప��ం��� స��, తకష్ణ�� ఆ అమ
కర�ణ�ం� �ా�� ����్కలను ��ర��ర�్చన
19

�� ��ౖభవ ల��్మ వ్రత కథ సమ�పత
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