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శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం 
 

పునః సంకలపం – 
పూర్వోకత ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ మమ సహకుటంబసయ మమ చ 
సర్వోష్టం క్షేమ స్థైరయ ధైరయ వీరయ విజయ అభయ ఆయురార్వగ్య అష్థాశ్ోరాయభివృద్ధ్యరైం 
పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యరైం సమసత మంగ్ళావాప్తతయరైం ధన కనక వస్తత వాహన ధేను కంచన 
సిద్్ధయరైం రాజద్వోర్వ సరాోనుకూలయ సిద్్ధయరైం మమ మనశిచంతిత సకల కరయ అనుకూలతా 
సిద్్ధయరైం సరాోభీషా సిద్్ధయరైం శ్రీ సూకత విధానేన శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర షోడశోప్తచార పూజాం 
కరిష్యయ || 

అసిిన్ బంబే సంగ్ం సయుధం సవాహనం సప్తరివారసమేత శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర సోమినం 
ఆవాహయమి సైప్తయమి పూజయమి || 

ధాయనం – 
ఓం శ్రీం హ్రం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద్ధ ప్రసీద్ధ శ్రీం హ్రం శ్రీం మహాలక్ష్మ్ియ నమః || 
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యయధిప్తతయే ధనధానయసమృద్్ం మే దేహి 
ద్వప్తయ సోహా || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ధాయయమి | 

ఆవాహనం – 
హిరణయవరాణం హరిణం స్తవరణరజతస్రజామ్ | 
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చన్ద్రం హిరణియం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆవాహయమి | 

ఆసనం – 
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనప్తగామినీమ్ | 
యసయం హిరణయం వినే్యం గామశ్ోం పురుష్టనహమ్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నవరతనఖచిత స్తవరణ సింహాసనం సమరపయమి | 

పాద్ధయం – 
అశ్ోపూరాోం రథమధాయం హసితన్యద్ధప్రబోధినీమ్ | 
శ్రియం దేవీముప్తహోయే శ్రీరాిదేవీరుుషతామ్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః పాద్ధయః పాద్ధయం సమరపయమి | 

అర్యం – 
కం సోసిితాం హిరణయప్రాకరామార్ద్రం జోలనీతం తృపాతం తరపయనీతమ్ | 
ప్తదేి సిైతాం ప్తద్ధివరాణం తామిహోప్తహోయే శ్రియమ్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః హసతయః అర్యం సమరపయమి | 

ఆచమనీయం – 
చన్ద్రం ప్రభాసం యశ్స జోలనీతం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముద్వరామ్ | 
తాం ప్తద్ినీమం శ్రణమహం ప్రప్తదేయఽలక్ష్మీర్వి నశ్యతాం తాోం వృణే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమరపయమి | 
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సననం – 
ఆద్తయవర్వణ తప్తసోఽధిజాతో వనసపతిసతవ వృక్షోఽథ బలోః | 
తసయ ఫలాని తప్తస నుద్ధనుత మాయనతరాయశ్చ బాహాయ అలక్ష్మీః || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః శుదో్ద్ధక సననం సమరపయమి | 
సనన్యనంతరం శుద్ధ ్ఆచమనీయం సమరపయమి | 

వస్త్రం – 
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీరితశ్చ మణిన్య సహ | 
ప్రాదుర్భూతోఽసిి రాష్యేఽసిిన్ కీరితమృద్్ం ద్ధద్వతు మే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః వసారైం అక్షతాన్ సమరపయమి | 

యజ్ఞోప్తవీతం – 
క్షుతిపపాసమలాం జ్యయష్టామలక్ష్మీం న్యశ్యమయహమ్ | 
అభూతిమసమృద్్ం చ సరాోం నిరుణద్ధ మే గ్ృహాత్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః యజ్ఞోప్తవీతారైం అక్షతాన్ సమరపయమి | 

గ్ంధం – 
గ్ంధద్వోరాం దురాధరాషం నితయపుష్టాం కరీషిణమ్ | 
ఈశ్ోరీగం సరోభూతాన్యం తామిహోప్తహోయే శ్రియమ్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ద్వయ శ్రీ చంద్ధనం సమరపయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః హరిద్రా కుంకుమ కజుల కసూతరీ గోర్వజన్యద్ స్తగ్ంధ 
ద్రవాయణి సమరపయమి | 
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ఆభరణం – 
మనసః కమమాకూతిం వాచః సతయమశీమహి | 
ప్తశూన్యం ర్భప్తమననసయ మయి శ్రీః శ్రయతాం యశ్ః || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆభరణారైం అక్షతాన్ సమరపయమి | 

పుష్టపణి – 
కర్మేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్మ | 
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం ప్తద్ధిమాలినీమ్ || ౧౧ || 

ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః న్యన్యవిధ ప్తరిమళ ప్తత్ర పుష్టపణి సమరపయమి | 

ధూప్తం – 
ఆప్తః సృజనుత సినగా్ని చికీీత వస మే గ్ృహే | 
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ధూప్తం ఆఘ్రాప్తయమి | 

దీప్తం – 
ఆర్ద్రం పుషకరిణం పుషిాం స్తవరాణం హేమమాలినీమ్ | 
సూరాయం హిరణియం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః దీప్తం ద్ధరశయమి | 

నైవేద్ధయం – 
ఆర్ద్రం యః కరిణం యషిాం పిఙ్గలాం ప్తద్ధిమాలినీమ్| 



 
 

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం                                      www.HariOme.com                                          Page 5 

 

చన్ద్రం హిరణియం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః _________ నైవేద్ధయం సమరపయమి | 

ఓం భూరుూవస్తువః | తతువితురోర్వణయమ్ | 
భర్వగ దేవసయ ధీమహి | 
ధియ యనః ప్రచోద్ధయత్ || 
సతయం తాో ఋతేన ప్తరిషించామి (ఋతం తాో సతేయన ప్తరిషించామి) 
అమృతమస్తత | అమృతోప్తసతరణమసి | 
ఓం ప్రాణాయ సోహా | ఓం అపాన్యయ సోహా | ఓం వాయన్యయ సోహా | 
ఓం ఉద్వన్యయ సోహా | ఓం సమాన్యయ సోహా | 
మధేయ మధేయ పానీయం సమరపయమి | అమృతాపిధానమసి | 
ఉతతరాపోశ్నం సమరపయమి | హస్తత ప్రక్షాళయమి | పాదౌ ప్రక్షాళయమి | 
శుద్వ్చమనీయం సమరపయమి | 

తాంబూలం – 
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనప్తగామినీమ్ | 
యసయం హిరణయం ప్రభూతం గావో ద్వసోయఽశ్వోనిోనే్యం పురుష్టనహమ్ || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః తాంబూలం సమరపయమి | 

నీరాజనం – 
సంమ్రాజం చ విరాజంచాభి శ్రీర్ య చ నో గ్ృహే | 
లక్ష్మీ రాష్ట్రసయ య ముఖే తయ మా సంసృజామసి | 
కర్భపరదీప్తతేజసతవం అజాోనతిమిరాప్తహ | 
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దేవ ప్రీతికరం చైవ మమ స్తఖయం వివర్య || 
సంతత శ్రీరస్తత సమసత మంగ్ళాని భవంతు | 
నితయ శ్రీరస్తత నితయమంగ్ళాని భవంతు || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః కర్భపర నీరాజనం సమరపయమి | 
నీరాజన్యనంతరం శుద్వ్చమనీయం సమరపయమి | నమసకర్వమి | 

మంత్రపుషపం – 
ఓం శ్రీం హ్రం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద్ధ ప్రసీద్ధ శ్రీం హ్రం శ్రీం మహాలక్ష్మ్ియ నమః || 
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యయధిప్తతయే ధనధానయసమృద్్ం మే దేహి 
ద్వప్తయ సోహా || 
ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహయసహినే | 
నమో వయం వైశ్రవణాయ కురిహే | 
స మే కమాన్యకమకమాయ మహయమ్ | 
కమేశ్ోర్వ వైశ్రవణో ద్ధద్వతు | 
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ | 
మహారాజాయ నమః || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః స్తవరణ ద్వయ మంత్రపుషపం సమరపయమి | 

ఆతిప్రద్ధక్షిణ నమసకరం – 
యనికని చ పాపాని జన్యింతరకృతాని చ 
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రద్ధక్షిణ ప్తదే ప్తదే | 
పాపోఽహం పాప్తకరాిఽహం పాపాతాి పాప్తసంభవ | 
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త్రాహిమాం కృప్తయ దేవ శ్రణాగ్తవతులా | 
అనయథా శ్రణం న్యసిత తోమేవ శ్రణం మమ | 
తసితాకరుణయ భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆతిప్రద్ధక్షిణ నమసకరాన్ సమరపయమి | 

సష్టాంగ్ నమసకరం – 
ఉరస శిరస ద్ధృష్టాయ మనస వచస తథా | 
ప్తద్వూయం కరాభాయం కరాణభాయం ప్రణామోష్టాంగ్ముచయతే || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః సష్టాంగ్ నమసకరాన్ సమరపయమి | 

పునః పూజా – 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఛత్రమాచాాద్ధయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః చామరైరీోజయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నృతయం ద్ధరశయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః గీతం శ్రావయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆందోళికన్యర్వహయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః అశ్వోన్యర్వహయమి | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః గ్జాన్యర్వహయమి | 
సమసత రాజ్ఞప్తచారాన్ దేవోప్తచారాన్ సమరపయమి | 

క్షమా ప్రారైన – 
అప్తరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహరినశ్ం మయ | 
ద్వసోఽయమితి మాం మతాో క్షమసో ప్తరమేశ్ోర | 
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ఆవాహనం న జాన్యమి న జాన్యమి విసరునం | 
పూజావిధిం న జాన్యమి క్షమసో ప్తరమేశ్ోర | 
మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తతహీనం మహేశ్ోర | 
యత్పపజితం మయ దేవ ప్తరిపూరణం తద్ధస్తతతే | 

అనయ శ్రీసూకత విధాన పూరోక ధాయన ఆవాహన్యద్ షోడశోప్తచార పూజనేన భగ్వాన్ 
సరాోతికః శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర సోమ స్తప్రీతో స్తప్రసనోన వరదో భవంతు || 

ఉద్వోసనం – 
యజ్యోన యజోమయజనత దేవాః | 
తాని ధరాిణి ప్రథమాన్యయసన్ | 
తే హ న్యకం మహిమానః సచనేత | 
యత్ర పూర్వో సధాయః సనిత దేవాః || 
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః యథాసైనం ప్రతిష్టాప్తయమి | 
శోభన్యర్వై పునరాగ్మన్యయ చ | 

తీరైప్రసద్ధ గ్రహణం – 
అకలమృతయహరణం సరోవాయధినివారణం || 
సమసతపాప్తక్షయకరం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పాదోద్ధకం పావనం శుభం || 
శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర ప్రసద్ధం శీరస గ్ృహాణమి | 

ఓం శ్వంతిః శ్వంతిః శ్వంతిః | 

 


