వరల��్ వ్రతకలప్
ఇంట�ల� ఈ�ానయ్ మ�లల స్ థలమ�ను

��� ద�
్ ే�,అ��� , �యయ్ప� �ిం���� �ా�,రంగ�ల చూర్ణమ�ల��

�ా� ,మ�గ�గ్ల� ��ట�్,�ెవ
ౖ �ా్థపన ��త త్�� � ఒక�ీటను��య���ీట మ�� త ఎ�త్�ా �,మ�� పల్ లమ��ా
�ా� ఉండక�డదు .�ిదప ఆ �ీటక� క��� చక్క�ా పసుప� �ా్ర�,క�ంక�మ�� బ� ట�్ ��ట�్ట,వ�� �ిం��
(�యయ్ప� �ిం�� )�� మ�గ�గ్��య�� �ా��రణం�ా అష్ట దళ ప�్
� ���ాత్ర� .ప�జ �ే���ార� త�ర�ప
మ�ఖం�ా క���్చ�ా� .ఏ �ై�ా�న్ ప��ంచ బ�త���న్� �ైవం �క్క ప్ర�మ �ా� ,�త్రపటం �ా�
ఆ �ీట��ౖ ఉం��� .మ�ందు�ా పసుప��� గణప�� తయ�ర� �ే�ి (పసుప�ను ష�మ�ర� అంగ�ళం ��ౖ�ల�
�్ర��ణ ఆకృ�ల� మ�దద్�ా �ే�ి ) ��� క�ంక�మ బ� ట�్ట ��ట�్, �ిదప ఒక ప��్ళంల� �ా�,���తత ్ త�ండ� గ�డ ్
�ద �ా� �యయ్ం � ��ి �����ౖ ఒక తమల�ాక� ఉం�,అందు పసుప� గణప� నుం� అగర�వత�
త ్ల
�����ం��� .ఇప�ప్డ� ప�జక� �ావల�ిన వసుత్వ�లను అమర�్చ���ా�.���ా�ాధన ��ౖ ��శల�
�ేయవల�ను.
���ా�ాధనక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల�-���ా�ాధన ���నమ� :
���ా�ాధన �ేయ�టక� క�ం�� (ప్ర�ద ) ��ం���� �ా�,ఇతత ్�� �� �ా�,మట�్ట�� �ా� �ాడ వచును.
క�ం��ల� 3 అడ్డ వత�త్ల1 క�ంభ వ�త ్ (మధయ్ల� )���ి నూ���� తడపవల�ను . ఇం��క అడ్డ  నూ����
త���ి ఏక �ర�ల�(కర�ప్ర �ర��� �ా�ే వసుత్వ� )���ి మ�ందు�ా ఏక �ర� ���న
ి వ�త ్�
అ��గ్ప�ల్ల�� �����ం,�����ం�న వ�త ్�� క�ం��ల��1 అడ్డ వ� 1 క�ంభ వ�త ్ �����ంచ వల�ను. త�ా్వ
�ే� కడ�క�్క� నూ�� క�ం�� �ం�� ���ి �ిదప  క�ం���� మ�డ� ��ట్ ల క�ంక�మ అలం�ారమ�
�ేయవల�ను . త�ా్వత అకష్తల� ���ి ���ా�ాద ల��్మ స్వర�పమ��ా ���ం� నమ�ా్కర
�ేయవల�ను . క�ం��ల� ����న ��ండ� అడ్ వత�
త ్ల� ప�జ� సమయంల� ధూపమ� చూ�ి తర��ాత
��పమ� చూ�ించుటక� �ాడవల�ను.���ా�ాధనక� నువ�్వల నూ���ా�,��బ్బ�� నూ���ా�,ఆవ� ���య్
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�ా� �ాడవచు్చను . ఈ �ధం�ా ��ప �����ం� ఘంటను �ా�సూ
త ్ నమస్క��ం� ఈ ���ం����్లకమ�
చదువ� ��నవల�ను.
ఘంట� ��దమ� :
��్ల|| ఆగ మ�రధ ్ంత �ే�ా��ం గమ��రధ ్ంత� రకష్మ
క��ాయ్ ద ్ఘంట�ర తత్ర �ేవ�� �్వహన ల�ంచ
మనమ� ఆచమనమ� �ే�ినట�వంట� పంచ �ాత్రల�� �ళ�్ళ �ేవ�� ప�జక� �����ంచ �ాదు
ప�జక� ����ా ఒక �ా్లసు �ా�,�ెంబ� �ా� �సుక�� ���ల� �దధ ్ జలమ�ను � ��ి ఆ �ెంబ�నక�
కల�ా�ాధన �ే�ి ఆ �ళ�్ళ మ�త్ర�� �ేవ�� ప�జక� ఉప��చ వల�ను.
�� వరల��్మ వ్రతమ�నక� �సు��నవల�ిన మ�ఖయ్ వసుత్వ�
వరల��్మ �ే బ� మ్మ (శ�ా త్�ను �ారమ��ా బం�ారమ� �ా� ��ం�� �ా� ) ల��� �త్ర పట,వరల��్
�ే�� ��ందర� ��బ్బ���ాయక� పసుప� ప��ి,బ� ట�్ట ��ట�్ట కలశం ��ౖ ��ట�్ట ప���ా .మ�� ��ందర� ఈ
�ధం�ా తయ�ర� �ే�ి ప���ాత్ర�. ��బ్బ���ాయక��ీచు ��ి �ాయను బ� ���� , నునన్�ా �ే�ి
,����మను ��ౖ�� వ�ే్చల� ఉంచుక��,పసుప� �ా�ి ��ధుమ, ����� ల��� పసుప�మ�దద్�� �ే�ిన మ�క�్
�ెవ�ల� అమ��్చ,�ాట�కను ప�ల్ ల�� �సుక�� కళ� ,కనుబ� మలను ���ి,కళ్ళ ల�పల��న బ�ట�్టన సు��ద
మ�క్క�� �ెల�ప� రంగ� ���ి మర కను�ాపక� �ాట�కను మధయ్ల� గ�ండ్రమ��ా ��ట�,��ర� �లకమ���
�ా� �ప్ �ి్టక్ �ా� ��ట�్ట,ఈ బ� మ్మను �దద్ �ెంబ� ��ౖ �ా
,�ం�ె ��ౖ �ా� అమర�్చ��ర�. ��త జ���ట్ట
�
�
గ�డ్డను �్రభ�జ� �ారమ�ల� మడ� ��ౖన ����మక� ��గ���ర�. ��తత ్ �రను కట� ,ఆభరణమ�ల��
అలంక��ం� ఈ �ధం�ా �ే�ిన బ� మ్మను వరల��్మ �ే��ా ��� ప���ాత్ర�
ఇంకను ప�జక� �ావల�ిన వసుత్వ�ల� 
ప�జక� బం�ార� �ా� ,��ం���� �ా� �ే�ిన �ాసు ( ���� ��ందర� ప్ర� సంవతస్రమ� ��తత్�� �సుక
�ే� వదద్ ఉం� ప���ాత్. ��ందర� ఒక�ా�� �సుక�నన్�ే ప్ర� సంవతస్రమ� �ే� వదద్  ప���ాత్ర�
) దూపమ�నక� �ాంబ�్రణ�,అగర�బ�త ్,���ా�ాదనక� క�ం��ల� ,ఆవ����య ,అ��గ్��ట�్,ప�త ్�� �ే�ిన
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వత�
త ్ల� మ��య� అకష్తల� (పసుప��� క��ిన � ����ద్�ా ),పసుప� ,క�ంక�మ, ప�వ�్వల, గంధం,
�ర� కర�ప్ర, పళ�్, ��బ్బ���ాయల, ��రమ�ల�, (��రమ�ను ���్మ�� వరసల��ా ��ి పసుప� �ా�ి
���్మ��  ��ట్ల ప�వ�్వ ���్మ�� మ�డ�ల� ���ి �ిదద్మ��ా ఉంచు��నవల�ను. ���దనక�� ీత్� �ేవ
�ాధనక� ప్ర�ేయ్కం�ా చ����( �యయ్ం �ి, బ�ల్లం�� �ే�ాత్ర� ) �ానకం

(� దద్���న ల� బ�ల్లం క��ి

ఏల�ా్కయ � ���, ���య�ల �� �� ����ద్�ా కల�ప���ర�. ) మ� ��ౖ��దయ్ ��రక� మం� భకష్య్మ�ల
క���న ��జనమ� ���్మ�� ర�ాల �ిం�� వంటల� రకమ�నక� ���్మ ��ప�ప్న ప��్ళమ�ల� ఉం
,�����ౖ ��రమ�ను,��ంబ�లమ� ను (మ�డ� తమల�ాక�ల� ,వక్, పండ� ,ప�వ�్వల�) ��ట�్
�
మ��ెత ్దువ�నక� �ాయనమ� ఇవ్వవల�ను.(శ��త్ ఉనన్�ార� జ�
� �ట�్ట క��� ��ట్ట వచు్చను.) వ్రత
�
�ి�� ��ంబ�లమ�
ప���త్ అ�న తర��ాత ఆ ��� �ాయంత్రమ� �ల�ౖన�� ��ంద మ��ెత ్దువ�లను
ఇ�ాత్ర�. ఇవ�న్య� అమర�్చ ���న తర��ాత ప� �ిదద్మ� �ేసు���న �ిమ్మట యజమ�నుల
(ప�జ �ే���ార� )
ఈ ��గ�వ ��శవ ��మ�లను స్మ��సూ ఆచమనం �ేయ�� ఈ ��మమ�ల� �తత ్ం24 కలవ�.
1 ఓం ��శ�ాయ �ా్వ� " అ� �ెప�ప్��� �ే�ల� �ర� �సు��� ల�� �సు���ా�
2 . " ఓం ���ాయణ�య �ా్వ� "అను��� ఒక�ా�
3 . " ఓం మ�ధ�ాయ �ా్వ� " అను��� ఒక�ా�� జలమ�ను ప�చు్చ��నవల� .తర��ాత
4 . " ఓం ���ం��య నమః " అ� �ేత�ల� కడ�గ� ���ా� .
5 . " �ష్ణ�� నమః " అనుక�ంట� �ళ�్ళ ��్, మధయ్ ��్రల, బ� టన ��్రళ్ళ�� కళ త�డ�చు���ా� .
6 . " ఓం మధుసూద��య నమః " అ� ��ౖ ��ద�� క��� నుం� ఎడమ�� �మ�ర����ా� .
� నుం� ఎడమ�� �మ�ర����ా .
7 . "ఓం �్ర�క�మ�య నమః " ��ం
� �� ��ద�� క�� 
8 ,9 ." ఓం �ామ��య నమః " " ఓం ��ధ�ాయ నమః " ఈ ��ండ� ��మ�ల� స్మ��సూత్ తల��ౖ ��ం�
�ళ�్ళ చల�్ల ���
.10 . ఓం హృ�ీ ���ాయ నమః ఎడమ �ే�ల� �ళ�్ళ చల�్ల�
11 . ఓం పద్మ����య నమ �ా��ల��ౖ ఒ��్కక్క చుక్క �ర� చల�్ల ���
12 . ఓం ���ద�ాయ నమః �రసుస్��ౖ జలమ�ను ��్ర��ంచు ��వల�ను
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13 .ఓం సంకరష్ణ�య నమః �ే� ��్రళ�్ళ ��
� �న్ల� వ�ం� గడ్డమ� త�డ�చు��న .
14 . ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః ��్రళ్ళ�� మ�క�్కను వదుల��ా పట�్వల�ను .
15 .16 . ఓం ప్రదుయ్మ�న్య నమః ఓం అ�ర���ద్య నమః ����్రల� ��కవల
17 .18 .ఓం ప�ర��� తత ్మ�య నమః ఓం అ� ోకష్జ�య నమః ��ండ� �ెవ�ల� ��క వల
19 .20 ఓం ��ర �ిం�య నమః ఓం అచుయ్��య నమః బ�డ�్డను సప్ృ�ంచ వల�న
21 .ఓం జ��రధ ్��య నమః �ే� ��్రళ్ళ�� వకష్ , హృదయం ��కవల�ను .
22 . ఓం ఉ��ం��్రయ నమః �ే� ��న�� �రసుస్ ��కవల�ను
23 .24 .ఓం హర�� నమః ఓం �� కృ�ా్ణయ నమః క��� మ�ప�రమ�ను ఎడమ �ే� ��ను, ఎడమ
మ�ప�రమ�ను క��� �ే���ను ఆచమనం �ే�న
ి తర��ాత ఆచమనం �ే�ి ,��ంట�� సంకలప్మ
�ెప�ప్��నవల�ను 
ఆచమనమ� అ�న తర��ాత ,��ం�ెం �ర� �ే�ల� �� సుక�� ��ల��ౖ �లక��ంచుత� ఈ ��్లకమ�న
పట�ంచవల�ను .
��్ || ఉ�త ్ష్టంత� భ�త �ి�ా��ః ���ే భ�� ��ర�
���ే�ామ ����ేన బ్రహ్మ కర్మ సమ�ర||
�ా్రణ�య�మమయ
ఓం భ� : -ఓం భ�వః ఓం సువః - ఓం మహః -ఓం జనః ఓం తపః - ఓగ్ సతయ్-ఓం తత్ స�త�ర్వ��ణయ
భ��గ్ �ేవస ��మ�� ��
�
�నః ప్ర ��దయ�త- ఓం ఆ�� జ�య్�ర � �మృతం బ్రహ్మ భ�ర�భ్వ సుస్
అ� సంకలప్మ� �ెప�ప్ ��నవల�న
సంకలప్మ:
మమ ఉ�ాతత ్ సమస దు��తకష్య ��్వ�ా �� పర��శ్వర మ���ద్శయ్ �శ్వర �ీ్రతయ్రధ్ం ��� 
మ�హ���త్ అదయ్బ�్రహ్మణః (ఇక్కడ �� మ� ���్ణ �ాజ�్ఞయ అ� క��� �ెప ��్వ�య ప�ా� ద్��్
వ�ాహ కల�ప్ ��ౖవస్వత మన్వంత�� క�య��� ప్రధమ �ా�ే జంబ� � భరత వ��ష్ భరత ఖం�ే ����రద్��
���ా్బ�� �� ��లసయ్ ఈ�ానయ్ ప్ర�ే�నక� ����లమ� ప్ర��న ��త్రమ� �ావ�న మనమ�����లమ�నక�
�
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��క�్కన ఉ��న్� ఆ ��క �ెప�ప్��నవల�ను , కృ�ా్ణ ����వ��య్ : మధయ్ ప్ర�ే�� (మనం ఏ ఏ నదు
మధయ్న ఉ��న ఆయ� నదుల ��ర్ �ల �ెప�ప్��నవల�ను, ��భన గృ�� (అ�ెద్ ఇల�్ల ఐన�� వస� గృ�
అ�య� , �� ంత ఇల్ ల�న� స్వగృ�� అ�య� �ెప�ప్��నవల�ను, సమసత ్ �ేవ�� బ� ్రహ్మణ హ��
స�న్�ౌ అ�ి్మన్ వరత్మ��� �ాయ్వ���క ��ంద్రమ���న .......... సం, (ఇక్క �ెల�గ�
సంవతస్రమ�ను అంట� ప�జ �ేయ�నప�డ� ఏ సంవతస్రమ� జర�గ� చునన్�ో ఆ సంవతస �క్క
��ర� �ెప�ప్��నవల�ను. ) ......... ఆయ� , సంవతస్రమ�నక� ��ండ� ఆయనమ�ల�- ఉతత ్�ాయణమ,
ద��ణ�యనమ� . జనవ�� 15 మకర సంక�మణం �దల� �ల�ౖ 14 క�ా్కటక సంక�మణ వరక�
ఉతత ్�ాయణమ�, �ల�ౖ 15 క�ా్కటక సంక�మణమ� నుం�� మరల జనవ��14 ��దద్ పండ�గ అన� మకర
సంక�మణమ� వరక� ద��ణ�యనం ప�జ �ేయ�నప�డ� ఏ ఆయనమ� జర�గ�చునన్� ����
�ెపప్వల�ను )...........ఋత� : (వసంత,���ష్మ, వరష్ �|| ఋత�వ� లల� ప�జ సమయమ�ల�
జర�గ�చునన్ ఋత�వ� ��ర� )............మ���, (�ైత్ర, ���
ౖ ాఖ � || ప��న్ండ� మ�సమ�లల
ప�జ�సమయంల� జర�గ� చునన్ మ�సం ��ర� ) .......ప��, (��లక� ��ండ� పకష్మ� ��ర్ణ��� మ�ందు
�క్ ల పకష్, అమ��ాసయ్క� మ�ందు కృష్ణ పకష్మ�ల� �ట�ల� జర�గ�చునన్ సమయమ�న గల
పకష్మ� ��ర� ) ........��, (ఆ��� ��� ) .........�ాస�� (ఆ ��� ఏ �ార���న�� �ెప�ప్��� )
�భ��� ,�భ కరణ� ఏవంగ�ణ ���షణ ���ా్టయ�ం

�భ నకష్�,

�భ ��ౌ మమ ఉ�ాత త్ సమసత్ దతకష్

��్వ�ా �� పర��శ్వర మ���ద �� పర��శ్వర �ీ్రతయ్రధ్ం ప�ర�ష�ల �ౖన�� ��మ�న్ ...........�
ే సయ్ అ�య, �ీత్�ల�ౖన�� ��మ�, ��త్రవ�, ��మ�ేయవ�,
........��మ�ేయః, ��మతయ్ః, ��త్రసయ,��మ�య
��మ��య్ః,��త్ర వ��య, ��మ�ేయవ��య్ః, అ�య� (ప�జ�ేయ��ా�� ��త్రమ�, ��మమ� �ె�ిప్ )
��మ�ేయసయ్ః ధర్మప�న్ స��తసయ్ః (ప�ర�ష�ల � ) మమ సహ క�ట�ంబసయ్,��మ ��్ �థర, �రయ్,
�జయ ,అభయ ఆయ��ా��గయ్ ఐశ్వ�ా వృదద్�రధ, ధ�ా్మరధ్ �ామ �కష్ ఫల ప�ర��ారధ్ �ిదద, ప�త్ర
ి ద్�రధ్, �� �� వరల��్మ �ేవ�� మ��� ద్ వరల��్మ �ేవ��
����్ర వృధయ్రధ,సకల �ధ మ���ాం��ఫల �ద
�ీ్రతయ్రధ్ం (ఏ �ేవ�� ప��ంచు చు��న్� ఆ �ేవ���క్క �ెప�ప్��� ) సంభ వ��భ్ ర�ప����
�
సంభవ��� య��న సంభవ�� ప్ర�ా��ణ య�వచ్చ��త్ (� ���న ���ల� ,��క� ���న �యమమ�ల��
,��క� ���న �ధమ��ా ,భ��త్ శ�దద్ల సమ��ప్ంచు క�ంట�నన్ ప�జ ) ��య్�� �ాహ���� ��డ��ప�
ప�జ�ం క���య� ్ .తదంగ కలశ ప�జ� క����య్|| �ిదప కల�ా�ాదనను �ేయవల�ను .
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కలశ ప�జను గ���్చన �వర :��ం�� , �ా��, ల�క కంచు �ా్లసుల� (ల��� పంచ �ాత్రల� ) ��ం��ంట�ల� �ద
జలమ�ను �సుక�� ఒక ���యందు ఉదద్���
ణ , ��ండవ ���యందు అకష్తల,తమల�ాక�, ప�వ�్వ
ఉంచు��నవల�ను. ��ండవ �ాత్రక� బయట మ�డ� ��ౖప�ల� గంధమ�ను �ా్ర�ి క�ంక�మను అదద్వల�న
ఇట�
్ �ేయ�నప�డ� �ా్లసును గ�ండ్రమ��ా �్రప�ప్చూ గంధమ�ను ,క�ంక�మను �ా� ప�య�ాదు
.గంధమ�ను ఉంగరప� ����� ప�యవల�ను. క�ంక�మ అకష్తల� వ����ా బ�,మధయ, ఉంగరప� ��్రళ్ళన
క��ి సమ��ప్ంచవల�ను. యజమ�నుల� (ఒక్క����ే ఒక, దంపత�ల�ౖ�ే ఇదద్ర�ను ) ఆ కల�ా�న్ క�
�ే��� మ��ి ఉం� ,ఇల� అను���ా� .ఈ �ధమ��ా కలశమ�ను తయ�ర� �ే�ి ప�జను �ేయ�నప�డ�
�దట�ా ఈ ��్లకమ�ను చదువ వల�ను
మం || కలశసయ్ మ�ఖ� �ష�్ణ : కంట� ర�ద్ర సస్మ�
మ�ల� తత్ర �ి్థ�� బ్ మ�ేయ్ మ�తృ గణ� స్మృ��||
ఋ��్వ� ో ధ య���్వద �ా ���ో హయ్ధర్వ
అం���శ్చ స���� స��్ కల�ాంబ� సమ�����ః
��్ || గం���చ యమ��� �ైవ ����వ�� ,సరస్వ�,నర్మ�� �ింధు �ా����య్ జల��ి్మన్ స క�ర�.||
అ�� ఈ ��్లకమ�ను చదువ�క�� ఈ ��ం
� �� �ధం�ా ప��ంచ వల�ను
ఏవం కలశ ప�జ�ం క��ాయ్త,ప�జ�రధ ్ం మమ దు��త కష్య �ార�ాః కల��ద��న ఓం � సం��్ రక
(కలశ మంద� ఉదకమ�ను �వ
ే ����ౖ చల�్ల� ),ఓం ఆ��్మనం సం��్రకష్య్ అ� (ఆ �ట�� చల�్ల���ా�
) ఓం ప�జ� ద్ర�ాయ్ణ� సం��్రకష్య్ (ప�జ� ద్రవయ్మ�ల��ౖ క ��� చల� మంద� �ట�� ��ౖ మంత్రం
చదువ�త� ప�వ�్వ�� �ా�,ఆక��� �ా� చల�్ల .
మ�రజ ్నమ� ఓం అప�త్రః ప����ా స�ా్వ వ�ా్థం గ���ి
యస్మ�� త�ప్ండ�� �ా స���య్భయ్ంతర �స్
అ� �ిదప �ా�ిన అకష్తల,పసుప� �� వరల��్మ �ే� ప్ర�మ��ౖ���,ఆ��ను ���� నమస్క��ంచవల�ను
�ా్రరధ : ��్ || ప��్మస�� పద్మక�� సర్వ ల����క ప�
���ాయణ �ి్ర�� �ే సు�ీ్ర�� భవ సర్వ
�� వరల��్మ �ేవ���� నమః
�
�ా్రరధ్�� నమ�ా్కరం సమరప్య�� అ� �ే��� నమస్క��ంచ .
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�� వరల��్మ �ేవ��ం ఆచమ�య సమరప్య�� అ� �ే� మ�ఖమ�

�భ్రమ� �ేసు ��నుటక� �ర

ఇచు్చనట�్ల ���ం� జలమ� ����క �ాత్రల���� వదల వల�ను. అ����ణంల� వదల�ాదు .�����
మం��ర� ��హమ� �ర�్ ��నుటక� ఇచు్చనట�్ల�ా ���ంచవల�న
సూచన :అర్ఘ� , �ాదయ్, ఆచమనం, �దలగ� �ాట��� ఉదద్���
ణ �� �ర� ����క �ాత్రల� వదలవల�ను
అ����ణంల� వదల�ాదు.
పం��మృత �ాన్నం  ��్ల|| ప� ద�� ఘ���� ��తం శర్క�ా మధు సంయ�తం,
పం��మృత �ాన్న �దం గృ� కమల�ల�� ||
�� వరల��్మ �ేవ��ం పం��మృత �ాన్నం సమరప్య�� అ� �ాన్నమ�నక� పం��మృతమ�ల�� క�
�ర� ఇచు్చనట�్ల ���ం� ఆవ���, ఆవ��ాల�, ఆవ���ర�గ�, �ే�� ,పంచ��ర క��ిన
పం��మృతమ�ను �ే���ౖ ఉదద్���
ణ �� చల్లవల�.
��ోద్ద �ాన్నం  ��్ల|| గం�ాజలం మయ��తం మ��ేవ �రః �ి్థతం,
��ోద్దక �దం �ాన్నం గృ �ధు �� ద�� ||
�� వరల��్మ �ేవ��ం

��ో ద్దక �ాన్నం సమరప్య�� అ� పంచ �ాత్రల�� �దధ ప�వ�్వ�� �ే���ౖ

చల్ లవల�ను
వసత ్ య�గ్మం  ��్ల|| సు�ా��్చ��ం��� య�� దుక�ల వసన �ి్ర��,
వసత ్� య�గ్మం ప్ర��� గృ�ణ హ�� వల్ ల��||
�� వరల��్మ �ేవ��ం వసత్� య�గ్మం సమరప్య�� అ� పట�్ట ల��� శ��త్��

త��న � వసత ్�మ�లను

�ే��� ఇసుత్నన్ట�్ల�ా ���ం� మ�ందు�ా తయ�ర� �ేసుక�నన్ ప్ �ే�ిన వసత ్� య�గ్మమ�ను (ప్ �
గ�ండ్ ర� �ళ్ళ�ా �ే�ి త�� �ే��త్ పసు,క�ంక�మ �సుక�� ��ండ� ��ౖప�ల� అ��ద్ ��ండ� తయ�ర�
�ేసు���ా� ) �� వరల��్మ �ే��� కలశ ��ౖ ఎడమ ��ౖప� ��యవల�ను.
ఆభరణ�� : ��్ || ��య�ర కంకణ�ౖ రధ ్��ౖయ్ �ా్హర నూప�ల ��ఖ
�భ�ష ణ�నయ్ మ�ల�� గృ� ఋ�ి ప���ే ||
�� వరల��్మ �ేవ��ం ఆభరణ�� సమరప్య�� అ� ��తత్�ా ��నన్ ల��్మ ర, ఇంకను బం�ార��ా�
��ం�� �ా� ఆభరణమ�లను (శ��త్ అను�ారమ� ) �ే��� సమ��ప్ంచ వల�ను . ల���� పసుప� ,క�ంక�మ
,అకష్తల����ి నమస్క��ంచ వల�
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ఉప�తం :��్ || తపత ్ ��మ కృతం సూత్రం మ��ాత్ ��మ �ితం ,
ే గృ�ణత్వ �భప్ర�||
ఉప�తం �దం ��
�� వరల��్మ �ేవ��ం ఉప�తం సమరప్య�� అ� ప�త్� మ�డ� ల��� ��ల�గ� అంగ�ళమ�ల�  ��డవ
మధయ్ మధయ్ల� పసుప��� అదుద్త� న��ిన యజ�్ఞప�తమ� ను �ే��� సమ��ప్ంచ .
గంధం : ��్ || కర�ప్�ాగర� కసూత్�� ��చ���� �ర�్,
గంధం ���ాయ్మయ్హం � �ీ్రతయ్రధ్ం ప్ర� గ�హయ||
�� వరల��్మ �ేవ��ం గంధం సమరప్య�� అ� క����ే� బ�టన��్, మధయ్ ��్రల��� గం �సు���
�ే���ౖ మ�డ� ��ల�గ� చుక్కల� పడ�నట�్ల�ా చల్లవల�
అకష్��న ��్ || అకష్��న్ దవ��న్ ���ాయ్న్ �ా� య�న్ సత్ండ�ల,
� �� గృ�య్�� మ�ధ్ ప��్ర||
హ���్�ర క�ంక�� �
�� వరల��్మ �ేవ��ం అకష్��న్ సమరప్య�� అ� అకష్తలను (పసుప� క��ిన �య �ే���ౖ
చల్ లవల�ను
ప�షప ప�జ : ��్ల|| మ�్ ల�ా జ�� క�సు��� శ్చం ప��� క���� సత ్�,
�ల�తప్ల�ౖ : శ్చకల�్హ�� ప�జయ�� హ���ిర
్ �� 
�� వరల��్మ �ేవ��ం ప���ౖప్: ప�జయ�� అ� అ�న్రకమ�ల ప�వ�ల�� �ే�� ప��ంచవల�ను
�� డ��ప��ర ప���త్ అ�న తర��ాత అ��ంగ ప�జ �ేయవల�ను
అ��ంగ ప�జ
క��� �ే�ల���� ���న్ అకష్తలను �సుక�� ���ం��

�లను చదువ�త� అకష్తలను �ే�� చల్ లవల�ను

.పసుప� ల��� క�ంక�మ�� ��ౖననూ ప��ంచవచు్చను
ఓం చంచల���� నమః �ా�ౌ ప�జయ��; ఓం చపల���� నమః జ�ను� ప�జయ��; ఓం �ీ��ంబర
ధ�ా��� నమః ఊర�ం ప�జయ��; ఓం కమల �ా�ి�య�ౖ ్ నమః కట�ం ప�జయ�; ఓం ప��్మలయ����
నమః ���ం ప�జయ��; ఓం మదన మ��్ేర మః సత ్�� ప�జయ�; ఓం ల������ నమః భ�జ
ద్వయం ప�జయ�; ఓం కంబ� కంట�ౖయ్ నమః కంటం ప�జయ��; ఓం సుమ�ఖ���� నమః మ�ఖం
ప�జయ�� ; ఓం ���� నమః ఒ��్ ప�జయ��; ఓం సు���ి�ా��� నమః ���ి�ాం ప�జయ��; ఓం
8

సు���ై� నమః ��త్రం ప�జయ�; ఓం రమ���� నమః క��్ణ ప�జయ�; ఓం కమల���� నమః �రః
ప�జయ��; ఓం వరల���్మ నమః స�ా్వంణయ్ం ప�జయ��
�ిమ్మట108 ��మమ�ల� కల ల��్ అ��్టతత్ర శత��మ�వ� �� ప్ర� ��మమ�నక� అకష్తల�
పసుప� ల��� క�ంక�మను ��
ే ��ౖ ��సూ
త ్ ఒ��్కక్క మంత్రమ�ను చదువ వల�
�� ల��్మ అ�� ్టత శత��మ�వ� :
ఓం ప్రకృ�ైయ్ నమ,
ఓం �కృ�ెయౖ ్ నమః,
ఓం ���య్��� నమః,
ఓం సర్వ భ�త ప్ర����న
�
ఓం శ��ద్�
� �� నమ
ఓం �భ��ెయౖ ్ నమ
ఓం సుర��ౖయ నమః
ఓం పరమ��్మ�ా��� నమ
ఓం �ా�ైయ్ నమ
�
ఓం ప��్మలయ��� నమః
10
ఓం ప��్మ��� నమ
ఓం ��ైయ్ నమ
�
ఓం �ా్వ��� నమ
ఓం స్వ����� నమ
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ఓం సు����� నమః
ఓం ధ��య్��� నమ
ఓం ��రణ్మ��� నమ
ఓం ల���్మ� నమ
ఓం �తయ్ ప��ా్ట��� న
ఓం ���వ���య్ నమః20
ఓం ఆ���యై ్ నమ
ఓం ���ాత్��� నమ
ఓం వసు����� నమః
ఓం వసు��రణ�ౖయ్ నమ
ఓం కమల���� నమః
ఓం �ాం����� నమః
ఓం �ామ����య్ నమ
ఓం ���ధ సంభ�ా��� నమః 30
ఓం అనుగ�హ ప్ర����� నమ
ఓం బ��ెయౖ ్ నమ
ఓం అనఘ���� నమః
ఓం హ�� వల్ ల����� నమ
ఓం అ���ా��� నమః
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ఓం అమృ����� నమః
ఓం ���ాత్��� నమ
ఓం ల�క ��క ������యౖ ్ నమః,
ఓం ధర్మ �లయ��� నమః,
ఓం కర�ణ���� నమః
ఓం ల�క మ��ే్ర నమః40
ఓం పద్మ �ి్రయ���� న
ఓం పద్మ హ�ాత్��� న
ఓం పద్మ సుంద��య్ న
�
ఓం పద్మ మ�ఖ��య్ న
ఓం పద్మ��భ �ి్రయ��� న
�
ఓం రమ���� నమః
ఓం పద్మ మ�ల� ధ�ా��� నమ
ఓం �ే��యౖ ్ నమః50
ప��్మ��ౖయ్ న
ఓం పద్మ గం����ౖయ్ న
ఓం ప�ణయ్ గం����� నమ
ఓం సుప్రస��న్��� న
ఓం ప్ర�ా��� మ�ఖ��య్ న
11

ఓం ప్ర���� నమ
�
ఓం చం��్ర��� నమ
�
ఓం చంద్ర సహ �ద��య్ నమ
60
ఓం చత�ర�భ్జ���� నమ
ఓం చంద్ర ర��ా�� నమ
ఓం ఇం���ా��� నమః
ఓం ఇందు �తల���� నమః
ఓం ఆ�్లద జన��ౖయ్ న
ఓం ప���్ ణ� నమ
�
ఓం ��ా��� నమః
్�
ఓం �వ క��త �� నమ
ఓం స�ెయౖ ్ నమ
ఓం �మల���� నమః
ఓం �శ్వ జన��ౖయ్ న 70
ఓం ప���్ ణ� నమ
�
ఓం ����ద్ర� �����ౖయ్ న
ఓం �ీ్ర� ప�ష్క��ణ� నమః
ఓం �ాం����� నమః
ఓం �క్ ల మ�ల�య్ంబ�ా� నమః
12

ఓం ���� నమః
ఓం ��స్క��� నమః
ఓం �ల్వ �లయ��� నమః
ఓం వ�ా������ నమః
ఓం యశ�ి్వ��ౖయ్ న 80
ఓం వసుంద�ా��� నమః
ఓం ఉ���ాం�ా��� నమః
ఓం హ��ణ�ౖయ్ నమ
ఓం ��మ మ����యౖ నమః
ఓం ధన ��నయ్ క�� త నమః
ఓం �ి�యై ్ నమ
ఓం ��ౖ��ణ ��మ�య్�� నమః
ఓం �భ ప్ర���� నమః
ఓం నృప ��శ్మ గ��నం���� నమః
ఓం వరల���్మ నమ 90
ఓం వసుప్ర���� నమః
ఓం ������ నమః
ఓం సమ�ద్ర తనయ��� నమః
ఓం జయ���� నమః
13

ఓం మంగ�� �ే��ౖయ నమః
ఓం �ష�
్ ణ వకష్స్థల �ి్థ నమః
ఓం �ష�
్ ణ ప�ైన నమః
ఓం ప్రస��న్�� నమః
ఓం ఓం ���ాయణ సమ�������� నమః 100
ఓం ����ద్ర� ద్వం�ి�� నమః
ఓం �ే��యౖ ్ నమ
ఓం స��్వపద్రవ �ా��ణ� నమః
ఓం నవ దు�ాగ్�� నమః
ఓం మ� �ా���య నమః
ఓం బ్రహ్మ �ష�్ణ ��ా�్మ� నమః
ఓం �్ర�ాల �్ఞన సంప�
జ
�న్ నమః
ఓం భ�వ��శ్వ���య్ న 108
ల��్మ అ�� ్టతత్ర శత��మ ప�జ�ం సమరప్య
ధూపం : ��్ || ద�ాంగం గగ�గ్ల� ��తం సుగంధంచ మ��హర,
ధూపం గృ�ణ కల�య్ణ భ��త్త్వం ప్ర� గృ�య్||
�
�� వరల��్మ �ేవ���� నమః ధూపం సమరప్య�� అ� ��ండ� అగర� వ
త �త్లను �సుక�� ����
దూపమ�ను �ే��� చూ�ించవల�ను. �ాంబ�్రణ� � �గను క��� ��యవచు్చను
��పం : ��్ల|| ఘ����వ��త్ సంయ�కత్ం మంధ�ార ���శ
��పం ���ాయ్� �ే�ే� గృ� మ����� భవ.
14

�� వరల��్మ �ేవ���� నమః ��పం సమరప్య�� అ� ��ల�గ�త�నన్ ��పమ�ను (��ండ� అడ్డవత
�
,ఒక క�ంభ వ�త ్ ఉనన్ ��ండవ క�ం��ల� నూ�����ి కర�ప్ర �ర� ప��్ళమ�ల� ��ల�గ� ��పమ���
�����ం� ఆ ��పమ�ను �����ం� �ే��� చూ�ించ వల�ను )
����
ౖ దయ్ : ��్ || ��ౖ��దయ్ం షడ్ర���� ద�� మ��్వజయ్ సంయ�,
���� భకష్య్ ఫల���తం గ హ�� వల్ ల�� 
�� వరల��్మ �ేవ����� నమః ��ౖ��దయ్ం సమరప్య�� అ� �ే��� ప్ర�ేయ్��ం� �ే�ిన  వంటల� ,
�ాయసం, �ానకం, (�దద్���న �ట�ల� బ�ల్, ఏల�ా్కయల � ��, ���య�ల �� ��, కల�పవల�ను )
) మ��య�
�
వడపప�ప్ (�భ్రమ� �ే�ిట��� ��న బ�ట�్ట ���న పప�ప్ను ����ా � ��ట్ట ��నవల�ను
� � ్ట మ���ౖ��దయ
మ� ��ౖ��దయ్ం ��రక� �ే�ిన అనన, ���య, పప�ప, క�రల� �||� ప�జ వదద్ �ట
�ే��� సమ��ప్ం� నమస్క��ంచ వల�ను. పళ ��బ్బ���ాయ �దలగ�న� క��� �ే� వదద్ ఉం
ప�వ�్వ�� �ళ�్ళ చల త� ఎడమ �ే��త్ గం �ా�సూ
త ్'ఓం �ా్రణ�య �ా్వ, ఓం అ�ా��య �ా్వ�
,ఓం �ాయ్��య �ా్వ, ఓం ఉ����య �ా్వ�, ఓం సమ���య �ా్వ�,�� వరల��్మ �ేవ����� నమః
��ౖ��దయ్ం సమరప్య�' అంట� ఆర� మ�ర�్ల �ే��� (�ే� ల�� ఉదద్��ణ��� ) �ా్వ������ద
ణ �� పంచ �ాత్రల�� �ర� మ�ం
చూ�ిం��� .�ిదప ��ౖ����య్నంతర' హ��త్ ప్ర��ళ య�' అ� ఉదద్���
�ె�ిప్న అర్ఘ� �ాత్ర (పంచ �ాత్ర �ాక�ం�� ����ా �ెంబ�ల� ��ట�్టక��� �ళ్ )ల� వదల�� . తర��ాత '
�ా�ౌ ప్ర��ళ య��' అ� మ���ా�� �ర� అర్ఘ� �ాత్ర ఉదద్���
ణ �� వదల��. ప�నః

���చమ�యం

సమరప్య��. అ� ఇం��క ప�ాయ్యం �ర� వదల తదనంతరం ........
�ా�యం : ��్ || ఘన �ార సుగం�న
ే ���తం ప�షప్ �ా�ిత
�ా�యం గృ�య్��ం �ే �తలం సుమ��హరం .
�� వరల��్మ �ేవ����� నమః �ా�యం సమరప్య�� అ� ��జనం అ�న తర��ాత ��్రగ�టక� 
ఇ�్చనట�్ల ��� క��� �ే��త్ �ట�� చూప�త� ఎడమ �ే��త్ గంట �ా� వల�ను.
��ంబ�లం : ��్ల|| ప��� ఫల సమ�య�కత ్ం ��గ వ�్ల ద���ర�య
కర�ప్ర చూర్ణ సంయ�క ��ంబ�లం ప్ర� గృ�య్��ం
�� వరల��్మ �ేవ����� నమః ��ంబ�లం సమరప్య�� అ� ��ంబ�లమ�ను అన�ా మ�డ
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తమల�ాక�ల� ,��ండ� �� క �ెక్కల� ���ి �ే� వదద్ ఉం���. ��ంబ�లం��సుక���న్క ��
కడ���్కనుటక �ర� ఇసుత్��న్మ� తల�సూ,'��ంబ�ల చరవణ�నంతరం �దధ ్ ఆచమ�యం
సమరప్య��' అంట� ఉదద్��ణ��� �ర� అర్ఘ� �ాత్ర ల� వదల�
�ిమ్మ కర�ప్రం �����ం� ......
��ాజనం : ��్ల|| ��ాజనం సమ��తం కర�ప్��ణ సమ�్వ
త�భయ్ం ���ాయ్ మయ్హం  గృ�య్��ం �ష�్ణ వల్ల||
�� వరల��్మ �ేవ����� నమః ��ాజనం సమరప్య��. అంట� కర�ప్ర �ర� �����ం�ే ప��్
కర�ప్రం �ళ్ళలను���ి మ�ందు�ా���ా�ాధనక� �����ం�న��పం�� �����ం,ఎడమ �ే��త గంట
�ా�సూ
�
 వరల��్ �ర� ఇవ్వవల�ను �ర�
త ్ క��� �ే�త్ �ర� ప��్ళం పట�్టక�� �్రప�ప్త� ��
�ాటల� �ాడ వచు్చను. కర�ప్ర �ర�� ఒక ప్రక్కక� � �ట� చుక్క పంచ �ాత్ర ల�� �ర� �ర
ప��్ళంల� ��యవల�ను
మంత్ ప�షప్ం  ��్ల|| ప��్మస�� పద్మ క�� సర్వ ల����క ప��,
���ాయణ �ి్ర�� �ే సు�ీ్ర�� భవ సర్వ�||
�� వరల��్మ �ేవ����� నమః మంత్ర ప�ష సమరప్య��. అ� ���న్ ప�వ�్వ,అకష్త �ే�ల����
�సుక�� ,ల�� �లబ�� నమస్క��ం� ఈ ప�వ�్వల,అకష్తల��ే���ౖ�� క���్చన వల�ను
ప్రద��ణ� : ��్ల|| య���ా�చ �ా�ా� జ��్మంతర కృ���,
��� ��� ప్రణశయ్ ప్రద��ణ ప�ే ప�ే
�
ప్రద�
� ణం సమరప్య�� అ� �ే�ల� అకష్,ప�వ�్వల� �సుక� ల��
�� వరల��్మ �ేవ���� నమ
�లబ�� మ�డ� �ార�్ల ఆత్మ ప్రద��ణ �ే�ి (అన�ా తమ ల� ��మ� చుట�్ట ��
� �ే��� నమస్క��ం�
,�ా�ా్టంగ దండ ప్రమ�ణం �ే�ి (అన�ా మగ�ార� ప��త్�ా పడ�క�� త
�
��లక� ఆ�్చ,ఆడ��ార�
��ాళ్ళ��ౖ పడ�క� క����ాల� ఎడమ�ాల� ��ౖ ���ి )తర��ాత �ే���ౖ �ే�ల� నునన్ అకష్తల� ప�వ�్
�ే���ౖ ��యవల�ను .
�ాయన ��న మంత్ర
ఇం���ా ప్ర� గృ�్ణత� ఇం���ా ��ౖద ���,
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ఇం���ా ��ర�� ����య్ం ఇం���ా�� న� నమ
��నం సమరప్య�� అనుక�� శనగల� (��న బ�ట�్ట
�� వరల��్మ �ేవ���� నమః �ాయన 
�
),��ంబ�లం (మ�డ� ఆక�ల� ,వక్క, అరట� పండ� ), ర�కల (జ���ట్ట
� )గ�డ ్,ప�వ�్వల� మ��య�
తయ�ర� �ే�ిన �ిం�� వంటలను ఒక ప��్ళమ� ల����9 రకమ�ల� రకమ�నక� 9 వంత�న �ా� (ల���
ఎవ�� శ��త్ అను�ారమ��ా �ర� ) �సుక�� మ��క ప��్ళమ� �� మ��ి �ౖన 
� ��ంగ�ను క�ి మ��ెత ్దువ�క�
�
బ� ట�్ట �ట
� � ్ట ఆ��ను వరల��్మ �ే��ా ���ం� ఈ �ాయనమ�ను అం�� ఇచు్చ�ార� ఇ�ిత్నమ
�ాయనం అ�, ప�చు్చక�నన్�ార� ప�చు్చ ��ంట�నమ్మ �ాయనం అ��� �ధం�ా మ�డ� �ార�్లను
,�� �ాయనం అందుక�నన్�ెవర అ� ఇ�ే్చ�ార�,��నమ�్మ వరల�� �ే�� అ� ప�చు్చక����ార� అ���
. ఈ �ధం�ా మ�డ� �ార�్లను,అ����� వరం అ� ఇచు్చ�ార�,ఇ�ిత్ వరం అ� ప�చు్చ ��ను�ార� మ�డ
�ార�్ల అ��� .ఈ �ధం�ా �ాయనమ�న �ే��� సమ��ప్ం� నమస్క��ంచవల�న
ఆ ��� �ాయంత్రమ� మ��ె�త్దువ�లను �ి ��రంటం �ేసు��న వచు్చను. (��రంటం అన�ా పసుప
,క�ంక�మ , గంధం, మ��ెత �్దువ�లక� ఇ�్చ శనగల� (��న బ�ట�్టన, ��ంబ�లం (మ�డ� ఆక�ల� ,వక్క
� ) గ�డ ్,ప�వ�్వల� ఇవ వల�ను.
,అరట� పండ� ), ర�కల (జ���ట్ట
ప�నః ప�జ : ఓం �� వరల��్మ �ే��ౖయ్ నమః ప�నః ప�జ�ంచ �
క ���య్ అ�ప�ప్క�, పంచ �ాత్రల� �ట��
�ే��� ���� ,అకష్తల��ే���ౖ చల�్లత� ఈ ���ం�� మంత్రమ�ల� చదువ� ��నవ .
ఛత్ర ఆ��్చదయ��,��మరం �జయ��, నృతయ్ం దర్శయ, ��తం �ా�వయ�� .సమసత ్ �ాజ�ప��
,శ��త్�ప ��ర,భ��త్�ప��ర ప�జ�ం సమరప్య��. అను��,నమస్క��సూత్ ఈ ���� ��్లకమ�ను చదువ�
��నవల�ను .
ఏతత్ఫల �� వరల��్మ మ���రప్ణ మసుత్ అంట� అకష్తల� �ట��� �ాట� అర��ణంల� వదలవల
�ిమ్మట' �� వరల��్మ �ేవ�� ప్ర�ాదం �ర�ాగృ �్' అనుక�� �ే� వదద్ అకష్ �సుక�� తమ తమ
తలల��ౖ ��సు��నవల�ను. ఆ �ిదప పసుప� గణప� ఉనన్ ప��మ� ��క�ా�� ��ౖ�� ఎ�త ్ ����� �ంద ఉం�
�
ప��్ళమ� ల� ఉనన్ పసుప� గణప�� ��ి �ేవ���ీటమ� ��ౖ ఉ వల�ను. ���� ఉ��్వసన �ెపప్ట
అంట�ర�.
��్ || యసయ్ స్మృ��య్చ ����ాత్�త పః ప�జ�

���య��,

నూయ్నం సంప�ర్ణ ��ం య స�ో య్ వం�ే తమచుయ్త,
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మంత్ర ��నం �య
�
��నం భ��త్ ��నం జ��రధ్,
యత�ప్�తం మయ��ేవ ప��ప�ర్ తదసుత్�ే
అనయ� ��య్న ఆ�ాహ���� � �డ��ప��ర ప�జయ�చ భగ�ానస్�ా్వత
�� వరల��్మ �ేవ�� సుస్�ీ్ర�� వర�ో భవ,�� వరల��్మ �ేవ�� ప్ర�ాదం �ర గృ�్ణ� 
ఇ� ప�జ� ���నమ్ సంప�ర్
వరల��్ వ్రత క�� �ా్రరంభ
సూత ���ాణ� క�ండ� ��నక�డ� �దలగ� మహర�ష్లను చూ� �ట్ల��� : మ�� వర�య్ల��ా �ీత్�
సకల ����గయ్మ�ల� కల�గ�నట� ్ట ఒక వ్రత �ాజంబ�ను పర��శ్వర�డ� �ార్వ� �ే��� �ె� ����
�ె��ప్దను �నుడ�
ఒకప�ప్డ� ���ల� పర్వతమ�న వజ్రమ�, ��ౖడూరయ్మ�ల, మణ�ల�, �దలగ� �ాట��� క���న
�ిం�సన మందు పర��శ్వర�డ� క�ర�్చం�� య�ండ�ా �ార్వ� �ే� పర��శ్వర�నక� నమస్క'�ే�ా
! ల�కమ�న �ీత ్�ల� ఏ వ్రతమ� �ే�ిన�� సర్వ ����గయ్మ,ప�త్ర ����్రదుల� �� సుఖంబ��ా నుందు��
అట�్ట వ్రతమ� ��క� �ెప�ప్ మ�న ఆ పర��శ్వర�డ� ఈ �ధం�ా ప���'ఓ మ��హ�� ! �ీత్�లక� ప�త్
����్ర�� సంపత�త్లను కల�గ �ే���� వరల��్మ వ్రతమ� అను ఒక వ కలదు. ఆ వ్రతమ�ను �ా�వణ
మ�స �క� పకష్ ప���్ణమక� మ�ందు�ా వ�ె్చ�� �క��ారమ�  �ేయవలయ� ' న�న �ార్వ� �ే�
�ట్ ల��� .'ఓ ల��ా�ా��య్ ! � �ాన��్చన వరల� వ్రతమ�ను ఎట�్ల �ేయ వలయ�? ఆ
వ్రతమ�నక� �����? ఏ �ేవతను ప��ంప వలయ�ను? ప�ర్వమ ఎవ���ే ఈ వ్రతమ� ఆచ��ంప
బ��న��? �� ��ల్ల �వరమ��ా �ెపప్ వలయ' న� �ా్ర��ధ్ంప పర��శ్వర�ండ� �ర్వ� �ే�� చూ�
�ట్ ల���- 'ఓ �ా��య్�� ! వరల��్మ వ్ర �వరమ��ా �ె��ప్దను �నుమ�. మగధ �ేశమ�న
క�ం��నమ� అను ��క పట్టణమ� కలదు. ఆ పట్టణ బం�ార� �ా్ర�ారంబ�ల ��డను,బం�ార� ��డల�
గల ఇండ్ ల ��డను గ��� య�ం�ెను.అట� ్ట పట్ట నందు ��ర�మ� యను ��క బ�్రహ్మణ� ీ కలదు. ఆ
వ��� మణ� ����ట�� (భరత ్� �ేవ���� సమ�నమ��ా తల� ప్ర� ��నమ�ను ఉదయమ�న ��ల�్క
�ాన్నమ� �ే�ి ప�షప్మ�ల ����ట�� (భరత ్ను ) ప�జ �ే�ిన �ిదప అత త్ మ�మలక� అ��
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�ధమ�ల�ౖన ఉప��రమ�ల� �ే�ి ఇంట� పనులను �ే�ి��� ,గయ�య్� �ాక �తమ��ాను,�ి్రయమ��ాను
���ించుచు నుం�ెను.
ఇట�
్ లండ�ా ఆ మ ప�వ్రత యందు మ�ల��్మ �ే��� అనుగ�హమ� క��� ఒక��డ� స్వపన్ం
ప్రసనన్��' ఓ ��ర�మ� ! ��ను వరల��్మ �ే��,�యందు ��క� అనుగ�హమ� క��� ప్రతయ్కష్ �
.�ా�వణ �క్ ల ప���్ణమక� మ�ందు�ా వ�ె్చడ� �క� �ారమ� ��డ� ననున్ �న�� �క� ����న
ే స్వపన్మ�ల��� వరల��్మ �ే ప్రదకష్ణ నమ�ా్కరమ
వరమ���ె్చద' న� వ�ం�ెను. ��ర�మ� ��
�ే�ి ��్ల|| నమ��త ్ సర్వ ల��ా��ం జన�� ప�ణయ్ మ�రత్�,
శరణ�య �్రజగ ద్వం�ే్వ �ష�్ణ వకష్ స్||
అ� అ��క �ధమ�ల ��త ్త్రమ� �ే�'ఓ జగజజ ్న� ! � కట�కష్ంబ� గ��� ��� జన ధనుయ్లగ�న,
���్వంసుల�గను, సకల సంపనున్ల�గన, న��య్దర�. ��ను �� జ��్మంతరమ �ే�ిన ప�ణయ్
���షమ� వలన � �ాడ దర్శనమ� ��క� క���న� నమస్క��ం�ెను. మ�ల� సం��షమ� �ెం��
��ర�మ��� అ��క వరమ���్చ అంత�ాద్నంబ� (అదృశయ్ మ��య్ను ) ��ం� ��ర�మ� తకష్ణంబ�
(��ంట�� ) �దుర ��ల�్క� ఇంట��� ��ల�గ� ప్రక్కలం �� వరల �ే�� �ానక ' ఓహ� ! మనమ�
కలగంట� 'మ� ఆ స్వపన్ వృ��త్ంతమ�ను ����ట� (భరత- మ�మ�ార� �దల�ౖన �ా���� �ెపప్�ా,
�ార� ' ఈ స్వపన్ ��ల� ఉతత ్మ ���నద�,�ా�వణ మ�సమ� వ�్చన ��డ�� వరల��్మ వ్రతమ�
తపప్క �ేయవల�ిన'ద� , �ె�ిప్��
�ిమ్మ ��ర�మ� �ే�య�ను ,స్వపన్ంబ�ను �నన్ �ీత్�లను �ా�వణ మ�సమ� ఎప�ప్డ� వచు్
ఎదుర� చూచు చుం���� . ఇట�
్ లండ�ా ��� ����య్ దయంబ�న (అదృష్టమ� వలన ) �ా మ�స ప���్ణమక�
మ�ందు�ా వ�ె్చ��

�క��ారమ� వ�ె్చను. అంత ��ర�మ� �దలగ�� త్�లందర�న
��న�� క��
ీ

వరల��్మ �ే� �ె�ిప్న ��నమ� ఉదయంబ��� ��ల�్కం� �ాన్నమ� �ే�ి �భ్ వసత ్�మ�లను కట�్టక�
��ర�మ� �ే� గృహమ�న ఒక ప్ర�ేశమ� నందు �� మయంబ��ే (ఆవ ��డ�ే) అ��� మంటపమ�ను
ఏరప్��� అందు ఒక ఆసనమ� ��ౖ� �����ౖ �యయ్మ�  ���ి కల ఏరప్��� అందు వరల��్మ �ే�
ఆ�ాహనమ� �ే�ి ��ర�మ� �దలగ� �ీత ్�లందర� �గ� భ��త్ య�క�త్ల�ౖ �ాయం�ాలమ�19

��్ || ప��్మస�� పద్మక�� సర్వల����క ప�
���ాయణ �ి్ర�� �ే� సు�ీ్ర�� భవ సర్వ||
అను ��్కమ��ే ��య్�� �ాహ���� � �డ��ప��ర ప�జలను �ే�ి ���్మ�� సూత్రమ�ల� గల ��రమ�
ద��ణ హసత ్మ�న (క��� �ే� యందు ) కట�్టక�� వరల��్మ �ే��� ���� �ధ  ��జయ్ంబ�లను (అ�న
రకమ�ల �ిం�� వంటలను ) ����
ౖ దయ్మ� �ే�ి, ప్రద��ణమ� �ే�ి� .
ల ఘల�్ల మను ��క శ క���ను .అంత
ఇట�్ల ప్రద��ణమ� �ేయ�ా � �ీత్�లకంద��� �ాళ్ళ యందు ఘల�్
�
�ాళ్ళను �చు���న గజ�జ్ల� �దలగ� ��భరణమ�ల� క��� య�ండ ��ర� �దలగ� �ీత ్�లందర�
'ఓహ� ! ఇ� వరల��్మ �ే� కట�కష్మ� వలన క���' అ� పరమ�నందమ� �� ం�� మ���క
ప్రదకష్ణమ� �ే�ిన హసత్మ�లందుధగ ��రయ� చుండ� నవరతన ఖ�తమ�ల�న
ౖ కంకణమ�ల�
�దలగ� ఆభరణమ�ల� ఉండ�ట చూ���.
ఇంక �ెపప్��ల ! మ�డవ ప్రదకష �ే�ిన ��డ�� ఆ �ీత్�లందర� సర్వ భ�షణ అలం�ార భ��ిత ల
��ర�మ� �దలగ� ఆ �ీత ్� గృహమ�ల ��ల్ల స్వర్ణ మయమ� ల� (బం�ారమ��� �ం�� ) రధ
త�రగ (రధమ�ల�, ఏనుగ�ల� ,గ�ర�మ�ల�� ) �ాహనమ�ల ��డ �ం�� య�ం�ెను.
అంత ఆ �ీత ్�లను ��ి��� గృహమ�లక� � �వ�టక� �ా�� �ా�� ఇండ్ల నుం�� గ�ర�మ�ల,ఏనుగ�ల�,
రధమ�ల� ,బండ్ లను వరల��్మ �ే�� ప��ంచు చుండ� స్థలమ� వ�్చ ��� య�ం�ెన .�ిదప
��ర�మ� �దలగ� �ీత ్�లందర� తమక� కల�ప్కత్ ప్ర�ారమ��ా ప�జ �ే బ�్రహ్మణ�తత్మ�� గ
ప��ాప్కష్తల�ే ప��ం� పం�ె్రండ� క�డ�మ,�ాయస ��నం��్ ద��ణ ��ంబ�లమ�ల ��సం��
నమ�ా్కరమ� �ే�ి బ� ్రహ్మణ� తత్మ���ే ఆ��ా్వదంబ� వరల��్ �ే��� ���దనమ� �ే�ిన
భ��య్దులను బందువ�ల ��డ ఎల్లర�ను భ��ం, తమ ��రక� వ�్చ �ాచు��� య�నన్ గ�ర�మ�ల
,ఏనుగ�ల�, �దలగ� �ాహనమ�ల ����్క తమ త ఇళ్ళక� � ����. అప�డ� �ార� ఒక���� ��కర�'
ఆ� ! ��ర�మ� �ే� ��గయ్ంబ� మ� �ెప వచు్చను. వరల��్మ �ే� తనం ���� స్వపన్మ�ల� వ�
ప్రతయ్కష్ మ��య్ను. ఆ � �ే� వలన�� గ�� మన��ట�్ట మ���గయ్ సంప
త �త్ల� గ���న� ��ర�
�ే�� ���్క �� గడ�చు తమ తమ ఇండ్ లక� � �� �ే���� . ��ట� నుం�� య� ��ర�మ� �దలగ� �ీత్
లందర�ను ప్ర� సంవతస్రమ� ఈ వ్రతంబ� �ేయ�చూ ప�త్ర ���వృ��ద్ క��� ధన కనక వసు
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�ాహనమ�ల ��డ గ�డ�క�� సుఖంబ�గ నుం����.
�ావ�న ఓ �ార్వ� ! �� ఉత త్మ���న వ్రతమ�ను బ�్రహ్మణ��� ��ల�గ� జ�త�ల�ార�ను �ేయవచ
.అట� ల�న��్చన సర్వ ����గయ్మ�ల� క��� సుఖమ�గ నుందుర� .ఈ కథను �ను �ారల,చదువ�
�ారలక� వరల��్మ ప్ర�ాదమ� వలన ల �ారయ్ంబ�ల� �ి�� ద్ంచున
ఆ ��ర�మ� �ే� �ే�ిన వ్రతమ�ను ల�కమం�� �ే�ార� .ల�కమం�� �ే�ిన వ్రతమ�ను మనమ� �ే�ా
.వ్రత ల�ప����� కధ ల�పం �ా�ాదు. భ�� త�ిప్�� ఫలం తపప్�ాదు.స��్వ జ��ః సు భవంత� అ�
నమ�ా్కరమ� �ేయవల�ను
ఇ�� భ��� య్త త్ర ప��ాణమ� నందు �ార్వ� పర�ర సం�ాద���న వరల��్మ వ్రత కలప్  సంప�ర్ ణమ
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