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వర లీు సయఴసౌఖ్యాలు తృ ొంది, ుత్ర తృౌత్రర భిఴిదిిగ
త్ర ొంచఽటకు త్గ న ఴరత్ొం ఒకదరతుతు చెపొండి అతు
తృయఴతి, యమేవఴయుడితు కోర ొంది. అొందఽక తిరనేత్రే డె
దేవీ! తూఴు కోర నవిధొంగ వర లీకు సకల వుభాలు
కలిగ ొంచే ఴరత్ొం ఒకటి ఉననద.ి అది ఴయలక్ష్మీఴరత్ొం.
దరతుతు ళాఴణభయసొం ర ొండో వుకాలయొం నరడె
ఆచర ొంచరలతు తె్లితృడె.

వరలక్ష్మీ వరతం కథ
ూయఴొం ళౌనకది భహయుశ లనఽ ఉదేేశొంచి సాత్
భహర శ ఇలయ చెతృపయు. భునఽలయర! వర లీకు
సౌభాగాతున రసదిొంచే ఒక ఴరత్రతున యభ శఴుడె
తృయఴతికి చెతృపయు. లోకోకయొం కోర ఆ ఴరత్రతున
గుర ొంచి మీకు తె్లిమజేసర నఽ .వదిాగ వినొండి
అనరనయు. యమేవఴయుడె ఒకనరడె త్న
బసీవొంహసనొం ై కయుుతు ఉొండగ నరయదభహర శ,
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ఇొందరర ది దికపలకులు సఽర తి సతర త్రర లత్ో ఆమనఽ
కీర రసఽర నరనయు. ఆభహత్రయ ఆనొంద సభమొంలో
తృయఴతీదేవి యమేవఴయుడిన ఉదేేశొంచి నరథర! వర లీు
సయఴసౌఖ్యాలు తృ ొంది, ుత్ర తృౌత్రర భిఴిదిిగ
త్ర ొంచఽటకు త్గ న ఴరత్ొం ఒకదరతుతు చెపొండి అతు
కోర ొంది. అొందఽక తిరనేత్రే డె దేవీ! తూఴు కోర నవిధొంగ
వర లీకు సకల వుభాలు కలిగ ొంచే ఴరత్ొం ఒకటి ఉననద.ి
అది ఴయలక్ష్మీఴరత్ొం. దరతుతు ళాఴణభయసొం ర ొండో
వుకాలయొం నరడె ఆచర ొంచరలతు తె్లితృడె.
ఇొందరర ది దికపలకులు సఽర తి సతర త్రర లత్ో ఆమనఽ
కీర రసఽర నరనయు. ఆభహత్రయ ఆనొంద సభమొంలో
తృయఴతీదేవి యమేవఴయుడిన ఉదేేశొంచి నరథర! వర లీు
సయఴసౌఖ్యాలు తృ ొంది, ుత్ర తృౌత్రర భిఴిదిిగ
త్ర ొంచఽటకు త్గ న ఴరత్ొం ఒకదరతుతు చెపొండి అతు
కోర ొంది. అొందఽక తిరనేత్రే డె దేవీ! తూఴు కోర నవిధొంగ
వర లీకు సకల వుభాలు కలిగ ొంచే ఴరత్ొం ఒకటి ఉననద.ి
అది ఴయలక్ష్మీఴరత్ొం. దరతుతు ళాఴణభయసొం ర ొండో
వుకాలయొం నరడె ఆచర ొంచరలతు తె్లితృడె.
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వరలక్ష్మీ సాక్ష్ాత్కారం..

ఴయలక్ష్మీ ఴరత్రతుకి ఆదిదేఴత్య ైన ఴయలక్ష్మీదేవి
ఒకనరటి రతిర సభమొంలో చరయుభతికి కలలో
సక్ష్ాత్కర ొంచిొంది. ఓ చరయుభతీ…ఈ ళాఴణ తృౌయణమి
నరటికి భుొందఽ ఴచేు వుకాలయొం నరడె ననఽన
ూజొంచఽ... తూఴు కోర న ఴరలు, కనఽకలనఽ
ఇసర నతు చెప అొంత్రా నమ ైొంది. చరయుభతి
సొంత్ోఴొంచి. శే జనతూ! తూకితృ కటాక్ష్ాలు
కలిగ నలయు ధనఽాలు. లయు సొంనఽనలుగ,
విదరఴొంసఽలుగ భనననలు తృ ొందఽత్రయు. ఓ తృఴతూ!
నర ూయఴజనీ సఽకిత్ొం ఴలల తూ దయవనొం
నరకుకలిగ ొంది’ అతు ర ర విధరల ఴయలక్ష్మీతు
సఽర తిొంచిొంది.
అొంత్లోనే మేలకకనన చరయుభతి అదొంత్ర కలగ
గుర రొంచి త్న కలనఽ బయరకు, అత్రభయభలకు
తె్లిమజేవొంది. లయు చరలయ సొంత్ోఴొంచి చరయుభతితు
ఴయలక్ష్మీఴరత్రతున చేసఽకోభతు చెతృపయు. ుయొంలోతు
భశిళలు చరయుభతి కలనఽ గుర ొంచివితు లయు
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కడర తృౌయణమి భుొందఽ రఫో యే ళాఴణ వుకాలయొం
కోసొం ఎదఽయుచాడసగయు.
ళాఴణ వుకాలయొం రోజున టటణొంలోతు వర లీొందయౄ
ఉదమయనేన లేచి త్లయరసననొం చేవ టటట ఴసర ా లు
ధర ొంచి చరయుభతి గిహతుకి చేయుకునరనయు.
చరయుభతి త్న గిహొంలో భొండొం ఏరపటటచేవ ఆ
భొండొం ై బిమాొంతృత వ ొంచలలలల ైన రవి,
జువిఴ, భర ా, భయమిడి, ఉత్రరేణి ముదల ైన ఆకులత్ో
కలవొం ఏరపటట చేవ ఴయలక్ష్మీదేవితు సొంకలప
విధఽలత్ో సయఴభయొంగళ భయొంగఱయా శలే సరఴయాసధికే
వయణయా త్రమొంఫకే దేవీ నరరమణి నమోసఽర తే్ !

అొంటృ ఆహఴతుొంచి రతిఴటొంచిొంది.
అభీలర తు షత డళోచరరలత్ో ూజొంచి, బక్ష్ా,
భోజయాలనఽ తులేదిొంచరయు. త్ొమిీది తృత గుల త్ోరతున
చేతికి కటటట కుతు, రదక్ష్ిణ నభసకరలు చేళయు.
ముదటి రదక్ష్ిణ చేమగనే కలి అొందిమలు
ఘలుల ఘలుల న మోగయ. ర ొండో రదక్ష్ిణ చేమగనే
హసర లకు నఴయత్నఖ్చిత్ కొంకణరలు ధగధగ
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మ యఴసగయ. భూడో రదక్ష్ిణ చేమగనే అొందయౄ
సరఴబయణబూఴత్ేలమయాయు. లయు చేవన ఴయలక్ష్మీ
ఴరత్ొం పలిత్ొంగ చరయుభతి గిహొంత్ో తృటట,
ఆటటణొంలో ఇత్య వర లీ ఇళైల కడర ధన, కనక, ఴసఽర
లహనరలత్ో తుొండితృత మయయ. లర లర ఇళల నఽొంచి
గజత్యగయథ లహనరలత్ో ఴచిు ఇళలకుతీసఽక ఱలల యు.
లయొంత్ర భయయగభధాొంలో చరయుభతితు లేనోళళ
తృ గుడెత్ ఆమ కు ఴయలక్ష్మీ దేవి కలలో
సక్ష్ాత్కర ొంచి అనఽగాశిొంచగ ఆమ చేవన ఴరత్ొంత్ో
త్భతు కడర భహదరాగాఴొంత్ేలనఽ చేవొందతు
రవొంవొంచరయు. లయొంత్ర ఏటా ఴయలక్ష్మీఴరత్ొం చేవ
సకల సౌభాగాలత్ో వర సొందలుకలిగ , సఽఖ్జీఴనొం
గడి భుకిరతు తృ ొందరయు.
భునఽలయర… శఴుడెతృయఴతికి ఉదేశొంచిన ఈ
ఴయలక్ష్మీఴరత్ విధరనరతున సవిసరయొంగ
మీకువిఴర ొంచరనఽ. ఈ కథ వినరన, ఈ ఴరత్ొం చేవనర,
ఈ ఴరత్ొం చేవనుపడె చావనర కడర సకల
సౌభాగాలు, వర సొందలు, ఆమురరోగ వఴవఴరాలు
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వదిిసర మతు సాత్ భహభుతు ళౌనకది
భహయుశ లకు చెతృపయు.ఈ కథ వితు అక్ష్త్లు శయసఽ ై
లేసఽకోలలి. ఆ త్యులత్ భుతె్తరదఽఴులకు
త్రొంఫూలయలు ఇలఴలి. అొందర కీ తీయారసదరలు ఇచిు,
ూజ చేవనలయు కడర లటితు తీసఽకోలలి.
అభీలర కి  టిటన న ైలేదరాతున లఱయల ఆయగ ొంచరలి. రతిర
ఉలసొం ఉొండి, బకిరత్ో లేడెకుొంటటే ఴరలొందిొంచే
త్లిల ఴయలక్ష్మీ దేవి.
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