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శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకలపం 
 

పునః సంకలపం | 
పూర్వోకత ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభతిథౌ, అస్మాకం సహకుటంబానం 
క్షేమస్థైరయ విజయయురార్వగ్య ఐశ్ోరాయభివృద్ధ్యరైం ధరాారై కామమోక్ష చతుర్వోధ 
పురుష్టరై ఫల సిద్ధ్యరైం సతసంతాన సౌభాగ్య ఫలావాప్తతయరైం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాముది్దశ్య శ్రీ 
వరలక్ష్మీ దేవతా ప్రీతయరైం కల్పపకత విధానేన యవచఛక్తత ధాయనవాహనద్ద షోడశోప్తచార 
పూజం కర్వష్యయ || 

ధాయనం || 
ప్తద్మాసనే ప్తద్ధాకరే సరోల్పకైక పూజితే | 
నరాయణప్రియే దేవీ సుప్రీతా భవ సరోద్మ || 
క్షీర్వద్మరణవ సంభూతే కమలే కమలాలయే 
సుసిైరా భవ మే గేహే సురాసుర నమసకృతే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ధాయయమి || ౧ 

ఆవాహనం || 
సరోమంగ్ళ మంగ్ళ్యయ విష్ణణవక్షససథలాలయే | 
ఆవహయమి దేవీ తాోం సుప్రీతా భవ సరోద్మ || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ఆవహయమి || ౨ 

సింహాసనం || 
సూరాయయుత నిభసూూరేత సుూరద్రతనవిభూషితే | 



 
 

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకలపం                                           www.HariOme.com                                               Page 2 

 

సింహాసనమిద్ధం దేవీ స్థైయతాం సురపూజితే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః రతనసింహాసనం సమరపయమి || ౩ 

అర్యం || 
శుద్ధ్ద్ధకం చ పాత్రసైం గ్ంధ పుష్టపద్ద మిశ్రితం | 
అర్యం ద్మస్మయమి తే దేవీ గ్ృహయతాం హర్వవలలభే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః అర్యం సమరపయమి || ౪ 

పాద్ధయం || 
సువాసిత జలం రమయం సరోతీరై సముద్ధభవం | 
పాద్ధయం గ్ృహాణ దేవీ తోం సరోదేవ నమసకృతే|| 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః పాద్ధయం సమరపయమి || ౫ 

ఆచమనీయం || 
సువరణ కలశానీతం చంద్ధనగ్రు సంయుతం | 
గ్ృహాణాచమనం దేవీ మయద్ధతతం శుభప్రదే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ఆచమనీయం సమరపయమి || ౬ 

ప్తంచామృత స్మననం || 
ప్తయోద్ధధి ఘృతోపేతం శ్రకరామధు సంయుతం | 
ప్తంచామృతస్మననమిద్ధం గ్ృహాణ కమలాలయే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ప్తంచామృతస్మననం సమరపయమి || 

శుద్ధ్ద్ధకస్మననం || 
గ్ంగాజలం మయఽనీతం మహాదేవశిరసిసథతం | 
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శుద్ధ్ద్ధక స్మననమిద్ధం గ్ృహాణ విధుసోద్ధర్వ || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః శుద్ధ్ద్ధక స్మననం సమరపయమి || ౭ 
స్మనననంతరం ఆచమనీయం సమరపయమి | 

వస్త్రయుగ్ాం || 
సురార్వితాంఘ్రి యుగ్ళ్య దుకూలవసనప్రియే | 
వస్త్రయుగ్ాం ప్రద్మస్మయమి గ్ృహాణ సురపూజితే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః వస్త్రయుగ్ాం సమరపయమి || ౮ 

ఆభరణాని || 
కేయూర కంకణా ద్దవ్యయ హార నూపుర మేఖలాః | 
విభూషణానయ మూలాయని గ్ృహాణ ఋషిపూజితే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ఆభరణాని సమరపయమి || ౯ 

మంగ్ళయం || 
తప్తతహేమకృతం దేవీ మంగ్ళయం మంగ్ళప్రద్ధం | 
మయ సమర్వపతం దేవీ గ్ృహాణ తోం శుభప్రదే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః మంగ్ళయం సమరపయమి || 

గ్ంధం || 
కర్పపరాగ్రు కసూతర్వ ర్వచనద్దభిరనిోతం | 
గ్ంధం ద్మస్మయమయహం దేవి ప్రీతయరైం ప్రతిగ్ృహయతాం || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః గ్ంధం సమరపయమి || ౧౦ 
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అక్షతాన్ || 
అక్షతాన్ ధవళాన్ ద్దవాయన్ శాలీయన్ తండులాన్ శూభాన్ | 
హర్వద్రా కుంకుమోపేతాన్ గ్ృహయతామబ్ధ్పుత్రికే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః అక్షతాన్ సమరపయమి 

పుషపపూజ || 
మల్లలకా జజికుసుమైశ్ింప్తకైరోకుళైరపి | 
శ్తప్తత్రైశి్ కలాారః పూజయమి హర్వప్రియే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః పుష్టపణి పూజయమి || 

అథంగ్ పూజ | 
ఓం చంచలాయై నమః | పాదౌ పూజయమి | 
ఓం చప్తలాయై నమః | జనునీ పూజయమి | 
ఓం పీతాంబరధరాయై నమః | ఊర్ప పూజయమి | 
ఓం కమలవాసిన్థయ నమః | కటం పూజయమి | 
ఓం ప్తద్మాలయయై నమః | నభిం పూజయమి | 
ఓం మద్ధనమత్రే నమః | సతనౌ పూజయమి | 
ఓం లల్లతాయై నమః | భుజద్ధోయం పూజయమి | 
ఓం కంబుకంఠ్థయ నమః | కంఠం పూజయమి | 
ఓం సుముఖాయై నమః | ముఖం పూజయమి | 
ఓం శ్రియై నమః | ఓషౌ్ఠ పూజయమి | 
ఓం సునసికాయై నమః | నసికాం పూజయమి | 
ఓం సునేత్రాయై నమః | నేత్రౌ పూజయమి | 
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ఓం రమయై నమః | కర్ణణ పూజయమి | 
ఓం కమలాయై నమః | శిరః పూజయమి | 
ఓం వరలక్ష్మా నమః సరాోణయంగాని పూజయమి || 

అషోాతతర శ్తనమవళః || 
శ్రీ లక్ష్మీ అషోాతతర శ్తనమవళః చూ. | 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః పుష్టపణి సమరపయమి || ౧౧ 

ధూప్తం | 
ద్ధశాంగ్ం గుగుుల్పపేతం సుగ్ంధం చ మనోహరం | 
ధూప్తం ద్మస్మయమి తే దేవీ గ్ృహాణ కమలప్రియే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ధూప్తమఘ్రప్తయమి || ౧౨ 

దీప్తం || 
ఘృతాకతవర్వత సమయుకతం అంధకార వినశ్కం | 
దీప్తం ద్మస్మయమి తే దేవీ గ్ృహాణముద్దతా భవ || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః దీప్తం సమరపయమి || ౧౩ 

నైవ్యద్ధయం || 
నైవ్యద్ధయం షడ్రసోపేతం ద్ధధి మధాోజయ సంయుతం | 
ననభక్షయఫల్పపేతం గ్ృహాణ హర్వవలలభే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః నైవ్యద్ధయం సమరపయమి || ౧౪ 

పానీయం || 
ఘనస్మర సుగ్ంధేన మిశ్రితం పుషపవాసితం | 

https://stotranidhi.com/sri-lakshmi-ashtottara-satanamavali-in-telugu/
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పానీయం గ్ృహయతాం దేవీ శీతలం సుమనోహరం || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః పానీయం సమరపయమి || 

తాంబూలం || 
పూగీఫల సమయుకతం నగ్వలీల ద్ధళైరుయతం | 
కర్పపర చూరణ సంయుకతం తాంబూలం ప్రతిగ్ృహయతాం || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః తాంబూలం సమరపయమి || ౧౫ 

నీరాజనం || 
నీరాజనం సమనీతం కర్పపరేణ సమనిోతం | 
తుభయం ద్మస్మయమయహం దేవి గ్ృహయతాం విష్ణణవలలభే || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః నీరాజనం సమరపయమి || ౧౬ 

మంత్రపుషపం || 
ప్తద్మాసనే ప్తద్ధాకరే సరోల్పకైకపూజితే | 
నరయణప్రియే దేవీ సుప్రీతా భవ సరోద్మ || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః మంత్రపుషపం సమరపయమి || 

ప్రద్ధక్షిణ || 
యనికాని చ పాపాని జనాంతర కృతాని చ 
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రద్ధక్షిణ ప్తదే ప్తదే | 
పాపోఽహం పాప్తకరాాహం పాపాతాా పాప్తసంభవా 
త్రాహి మం కృప్తయ దేవి శ్రణాగ్తవతసలే | 
అనయథ శ్రణం నసిత తోమేవ శ్రణం మమ 
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తస్మాతాకరుణయభావ్యన రక్షరక్ష జనరిని || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః ప్రద్ధక్షిణం సమరపయమి || 

నమస్తత ల్పకజనని నమస్తత విష్ణణవలలభే | 
పాహిమం భకతవరదే వరలక్ష్మీ నమో నమః || 
శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయై నమః నమస్మకరాన్ సమరపయమి || 

తోరగ్రంధి పూజ || 
కమలాయై నమః | ప్రథమ గ్ంథం పూజయమి | 
రమయై నమః | ద్దోతీయ గ్రంథం పూజయమి | 
ల్పకమత్రే నమః | తృతీయ గ్రంథం పూజయమి | 
విశ్ోజనన్థయ నమః | చతురై గ్రంథం పూజయమి | 
మహాలక్ష్మా నమః | ప్తంచమ గ్రంథం పూజయమి | 
క్షీరాబ్ధ్తనయయై నమః | షషౌ గ్రంథం పూజయమి | 
విశ్ోస్మక్షిణ్థయ నమః | సప్తతమ గ్రంథం పూజయమి | 
చంద్రసోద్ధర్థయ నమః | అషామ గ్రంథం పూజయమి | 
హర్వవలలభాయై నమః | నవమ గ్రంథం పూజయమి | 

తోరబంధన మంత్రం || 
బధానమి ద్ధక్షిణేహస్తత నవసూత్రం శుభప్రద్ధం | 
పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ద్ం చ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే || 

వాయన విధిః || 
ఏవం సంపూజయ కళాయణం వరలక్ష్మీం సోశ్కతతః | 
ద్మతవయం ద్మోద్ధశాపూప్తం వాయనం హి ద్దోజతయే || 
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వాయనద్మనమంత్రం || 
ఇంద్దరా ప్రతిగ్ృహాణతు ఇంద్దరాయై ద్ధద్మతి చ | 
ఇంద్దరా తారకోభాభాయం ఇంద్దరాయై నమో నమః || 

(వాయనం ఇచ్చి అక్షతలు పుచ్చికుని వ్రతకథను చదువుకోవాల్ల) 

వ్రతకథ ప్రారంభం || 

సూత మహాముని శౌనకుడు మొద్ధలగు మహరుులను జూచ్చ ఇట్లనియె. “మునివరుయలారా! 
స్త్రీలకు సరోసౌభాగ్యములు గ్లుగునటా యొక వ్రతమును ప్తరమేశ్ోరుడు పారోతీదేవిక్త 
జెప్పపను. ద్మనిని చెప్పపద్ధ వినుండు. 

కైలాసపారోతమున వజ్రవైఢూరాయద్ద మణిగ్ణ ఖచ్చతంబగు సింహాసనంబునందు 
ప్తరమేశ్ోరుండు కూర్విండియుండ, పారోతీదేవి ప్తరమేశ్ోరునకు నమసకర్వంచ్చ, ” దేవా! 
ల్పకంబున స్త్రీలు ఏ వ్రతంబొనర్విన సరోసౌభాగ్యంబులును, పుత్రపౌత్రాదులును కల్లగి 
సుఖంబుగ్నుందుర్వ, అటా వ్రతంబు న కానతీయ వలయు ” ననిన 
నప్తపరమేశ్ోరుండిట్లనియె. “ఓ మనోహరీ! స్త్రీలకు పుత్రపౌత్రాద్ద సంప్తతుతలు గ్లుగ్ జేస్డి 
వరలక్ష్మీ వ్రతంబను నొక వ్రతంబు గ్లదు. ఆ వ్రతంబును శ్రావణమస శుకలప్తక్ష పూర్వణమకు 
ముందుగ్ వచెిడి శుక్రవారమునడు చేయవలయు” ననిన పారోతీదేవి ఇట్లనియే. ” ఓ 
ల్పకరాధాయ! నీ వానతి ఇచి్చన వరలక్ష్మీ వ్రతంబును ఎటల చేయవలయును? ఆ 
వ్రతంబునకు విధియేమి? ఏ దేవతను పూజింప్తవలయును? పూరోం బెవర్వచే నీ వ్రతం 
బాచర్వంప్తబడియె? వీనిన్లల సవివరంబుగా వచ్చయంప్తవలయు”నని ప్రార్వైంచ్చన 
ప్తరమేశ్ోరుండు పారోతీదేవిని గాంచ్చ, “ఓ కాతాయయనీ! వరలక్ష్మీ వ్రతమును సవిసతరంబుగ్ 
జెప్పపద్ధ వినుము. 



 
 

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకలపం                                           www.HariOme.com                                               Page 9 

 

మగ్ధ దేశ్ంబున కుండినంబను నొక ప్తటా్ణము గ్లదు. ఆ ప్తటా్ణము బంగారు 
ప్రాకారంబులతోడను, బంగారు గోడలు గ్ల ఇండలతోడను గూడియుండు. అటా ప్తటా్ణము 
నందు చారుమతియను నొక మహిళ గ్లదు. ఆ వనితామణి ప్రతిద్దనంబును 
ఉషఃకాలంబున మేలాకంచ్చ స్మననంబు చేసి, ప్పద్ధిలకు అనేక విధంబులైన 
యుప్తచారంబులను జేసి, ఇంట ప్తనులను జేసికొని, మితముగాను, ప్రియముగాను 
భాషించ్చచ్చ నుండెను. 

ఇటలండ ఆమె యందు మహాలక్ష్మిక్త యనుగ్రహము గ్ల్లగి యొకనడు సోప్తనంబున 
ప్రసననయై, ’ఓ చారుమతీ! నేను వరలక్ష్మీ దేవిని, నీయందు నకు అనుగ్రహము గ్ల్లగి 
ప్రతయక్షమైతిని. శ్రావణ శుకల పూర్వణమకు ముందుగా వచెిడు శుక్రవారమునడు ననున 
పూజించ్చన నీవు కోర్వన వరంబుల నిచేిద్ధ’ నని వచ్చంచ్చన, చారుమతీదేవి సోప్తనంబుల్పనే 
వరలక్ష్మీదేవిక్త ప్రద్ధక్షిణ నమస్మకరములు చేసి యనేక విధంబుల సోతత్రము చేసి, ‘ఓ 
జగ్జజననీ! నీ కటాక్షంబు గ్ల్లగెనేని జనులు ధనుయలగును, విద్మోంసులుగ్ను, సకల 
సంప్తనునలుగ్ను నయెయద్ధరు. నేను జనాంతరంబున జేసిన పుణయ విశేషం వలన నీ 
పాద్ధద్ధరశనంబు నకు గ్ల్లగె’ నని చెపిపన మహాలక్ష్మి సంతోషంబు జెంద్ద చారుమతిక్త ననేక 
వరంబుల్లచ్చి యంతరాైనంబు నొందె. చారుమతి తక్షణంబున నిదుర మేల్కకని ఇంటక్త 
నలుగు ప్రకకలంజూచ్చ వరలక్ష్మీదేవిని గానక ఓహో! నేను కలగ్ంటననుకొని భావించ్చ య 
సోప్తన వృతాతంతమును ప్పనిమిట, మమగారు మొద్ధలయన వాండ్రతో జెప్తప, వారు ఈ 
సోప్తనము ముగుల నుతతమమైనద్ద, శ్రావణ మసంబు వచ్చిన తోడనే వరలక్ష్మీ వ్రతం 
బవశ్యంబుగ్ జేయవలసినద్ధని చెపిపర్వ. పిమాట్ చారుమతియును, సోప్తనంబు వినన స్త్రీలును 
శ్రావణమసం బెపుపడు వచ్చినయని ఎదురుచూచ్చచ్చండిర్వ. ఇటలండగా వీర్వ 
భాగోయద్ధయంబు వలన శ్రావణమస పూర్వణమకు ముందుగ్ వచెిడి శుక్రవారము వచెిను. 
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అంత చారుమతి మొద్ధలగు స్త్రీలంద్ధరునూ ఈ ద్దనంబే గ్ద్మ వరలక్ష్మీ దేవి చెపిపన 
ద్దనంబని, ఉద్ధయంబుననే మేలాకంచ్చ, స్మననంబులంజేసి, చ్చత్ర వస్త్రంబులం గ్టాకొని, 
చారుమతీదేవి గ్ృహంబున నొక ప్రదేశ్మునందు గోమయంబుచే నల్లక్త మంట్ప్తం 
బేరపర్వచ్చ, యందొక ఆసనంబువైచ్చ, ద్మనిపై క్రొతత బ్ధయయము పోసి, మర్రి చ్చగుళ్ళు 
మొద్ధలగు ప్తంచ ప్తలలవంబులచే కలశ్ం బేరపరచ్చ, యందు వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహనము 
చేసి, మిగుల భక్తతయుకుతలై ధాయనవాహనద్ద షోడశోప్తచార పూజలను జేసి, తొమిాద్ద 
సూత్రంబులను గ్ల తోరంబును ద్ధక్షిణహసతంబున గ్టాకొని వరలక్ష్మీ దేవిక్త ననవిధ 
భక్షయభోజయంబులను నివ్యద్ధన చేసి ప్రద్ధక్షిణంబు చేసిర్వ. ఇట్లలక ప్రద్ధక్షిణము చేయగ్నే ఆ స్త్రీల 
కొంద్ధర్వక్త కాళు యందు ఘలులఘలులమను నొక శ్బిము గ్ల్లగే. అంత కాళుం జూచ్చకొనిన 
గ్జెజలు మొద్ధలగు నభరణములు కల్లగియుండగ్, వారంద్ధరును ఓహో! వరలక్ష్మీదేవి 
కటాక్షము వలన గ్ల్లగినవని ప్తరమనంద్ధంబునొంద్ద మర్వయొక ప్రద్ధక్షిణంబు చేయ 
హసతములందు ధగ్ద్ధ్గాయ మనంబుగ్ పొలయుచ్చండు నవరతన ఖచ్చతంబులైన 
కంకణములు మొద్ధలగు నభరణములుండుట్ం గ్నిర్వ. ఇంక చెప్తపనేల. మూడవ 
ప్రద్ధక్షిణంబు గావించ్చన తోడనే య స్త్రీలంద్ధర్ప సరోభూషణాలంకృతులైర్వ. ఆ స్త్రీల 
గ్ృహంబులెలల సోరణమయంబులై రథగ్జతురగ్ వాహనంబులతోడ నిండియుండెను. అంత 
న స్త్రీలంద్ధడ్కకని గ్ృహంబులకు బోవుట్కు వార్వవార్వ ఇండల నుండి గుర్రములు, ఏనుగులు, 
రథములు, బండుల వచ్చి నిల్లియుండెను. పిద్ధప్త చారుమతి మొద్ధలగు స్త్రీలంద్ధర్ప తమచే 
కల్పపకత ప్రకారముగా పూజచేయంచ్చన పుర్వహితునిక్త ప్తండ్రండు కుడుములు వాయన 
ద్మనం బ్ధచ్చి, ద్ధక్షిణ తాంబూలంబు ల్కసంగి, ఆశీరాోద్ధంబు నొంద్ద, వరలక్ష్మీ దేవిక్త 
నివ్యద్ధనము చేసిన భక్ష్యయదులను బంధువులతోడ న్లలరును భుజించ్చ, తమ కొరకు వచ్చి 
కాచ్చకొనియునన గుర్రములు, ఏనుగులు మొద్ధలగు వాహనములన్క్తక తమ తమ ఇండలకు 
బోవుచూ ఒకర్వతో నొకరు ’ఓహో! చారుమతీదేవీ భాగ్యంబేమని చెప్తపవచ్చిను. వరలక్ష్మీ 



 
 

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకలపం                                           www.HariOme.com                                               Page 11 

 

దేవి తనంతట్ సోప్తనముల్ప వచి్చ ప్రతయక్షంబాయెను. ఆ చారుమతీదేవి వలననే గ్ద్మ 
మనక్తటా మహాభాగ్య సంప్తతుతలు గ్ల్లగె’ నని చారుమతీదేవిని మిక్తకల్ల పొగుడుచూ తమ 
తమ ఇండలకు బోయర్వ. పిద్ధప్త చారుమతి మొద్ధలగు స్త్రీలంద్ధరును ప్రతి సంవతసరము నీ 
వ్రతంబు స్తయుచూ పుత్ర పౌత్రాభివృద్ద్ కల్లగి ధన కనక వసుత వాహనముల తోడం 
గూడుకొని సుఖంబుగ్నుండిర్వ. 

కావున ఓ పారోతీ! ఈ ఉతతమమైన వ్రతమును అంద్ధరును చేయవచ్చిను. అట్లలనర్విన 
సరోసౌభాగ్యంబులును కల్లగి సుఖంబుగ్ నుందురు. ఈ కథను వినువారలకును, 
చదువువారలకును వరలక్ష్మీ ప్రస్మద్ధము వలన సకల కారయంబులు సిద్్దంచ్చను” అని 
ప్తరమేశ్ోరుడు ప్తల్లకెను”. 

వరలక్ష్మీ వ్రతకథ సంపూరణం || 

క్షమప్రారైన || 
యసయ సాృతాయ చ నమోకాతయ తప్తః పూజక్రియద్దష్ణ | 
నూయనం సంపూరణతాం యతి సద్ధయవందే తమచ్చయతం || 

మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తతహీనం మహేశ్ోర్వ | 
యత్పపజితం మయ దేవీ ప్తర్వపూరణం తద్ధసుతతే || 

అనయ కల్పపకత ప్రకారేణ కృతయ షోడశోప్తచార పూజయ భగ్వతీ సరాోతిాకా శ్రీ 
వరలక్ష్మీ దేవతా సుప్రీతా సుప్రసనన వరద్మ భవతు || 
మమ ఇషాకామయరై సిద్ద్రసుతః || 

(అక్షతలు, నీళ్ళు విడిచ్చ ప్పటాాల్ల) 
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వరలక్ష్మీ వ్రత కలపం సమప్తతం || 

 


