
 

 
వయలక్ష్మభ వతాకలభు 

 
వయలక్ష్ిభ వతాయధానం యంటృ 

యజచేమవచఽ : https://youtu.be/Or9ILFrF41I 

 
యజా స్భగిీ: 
 

సఽు, కుంకుభ, ండెో , యలు, తభలతృకులు, ఄగయచవతేత లు, వకాలు, 
కయౄయం, గంధం, ఄక్ష్ింతలు, కొఫఫరికమలు, కలశభు, కలశ వసత రభు 
(యయకల గుడడ ). ఄభభలరి తాిభ లేక యగహీభు 



 

ంచాభితభులు: అవుతృలు, అవు  యచగు, అవునృయమ, తేనృ, ంచదాయ 

 

తోయభు: తొభుభది భుడెలు లేవన తోయభు. దారతుకి సఽు రవ కొాకా 

యవు  టటి  కొాకా భుడి లేమవలెనఽ. తొభుభది తోయభులు కలయౌ. కటట 
ఄభభలరికి, కటట భూకు, భుగతాయ భుతతయదఽవలకు. 
సఽు భుదదతో యనామకుడితు చేమవలెనఽ. క టభూద కొదిదగ తమమభు 
యచి, యయుకుంబంలో (లృండి/ఆతత డి/రగి/కంచఽ చ ంఫులో) కొతత  తమమభు లేవ, 
భరియీగుళ్ైు గతు, భాభుడి అకులు గతు, ఄయ దొయకకతోృ తే తభలతృకులు 
గతూ లేవ, అ కుంబం భూద కొతత  యయకల గుడడ  చఽటటిన కొఫఫరికమ ఈంచి దాతుతు 

ట భూద భధమగ ఈంచి, యజకు వదధం చేమాయౌ. 

 

యజాయధానం:  

 

యకో ంఫయధయం యషేు ం శశివయుం చతేయచబజం! 

సాననవదనం ధామయేత్ సయవయఘ్ననళంతయే!! 

 

దగభు లృయౌగించాయౌ. 

 అచభమ: 
 

కేశలమ స్వహా, నారమణామ స్వహా, భాధలమ స్వహా, గోయందామ 

నభః, యషులే నభః, భధఽసాదనామ నభః, తాియకభీామ నభః, లభనామ 

నభః, శ్రధీరమ నభః, హిఴకేళమ నభః, దభనాభామ నభః, 
దామోరమనభః, సంకయషణామ నభః, లసఽదేలమ నభః, దాఽమభానమ 

నభః, ఄతుయచదాధ మ నభః, ుయచషో తతభామ నభః, ఄధోక్షజామ నభః, 



నాయవంహామ నభః, ఄచఽమతామ నభః, జనాయదనామ నభః, ఈ ందాామ 

నభః, హయయే నభః, శ్రకీిషు మ నభః.. 
 

ళలో !! ఈతితఴి నఽత  బూతళచాః యేతేబూభు భాయకః! 
ఏతేషం ఄయరోధేన ఫహాభకయభ సభాయభే!! 

 

(ఄతు ఄక్షతలు లసన చాచి తభ యెడభకాాన డలేమవలెనఽ.) 
భభ ఈతృతత  దఽరితమక్షమ దావర శ్ర ీయమేశవరీ భుదిదశమ శ్ర ీయమేశవరీ 

ాతమయథం యభే ళలబన భుహూరేత శ్ర ీభహాయషేు రజఞమా వాయతభానసమ 
అదమఫహాభణః దివతీమరరేథ ళవవతవరహ కలే లృైవసవతభనవంతరే కయౌముగే 

థాభతృదే జంఫూదగవ  బయతవరేష బయతఖండే మేరోః దక్ష్ిణ దిగబగే శ్రళీ ైలసమ 
ఇళనమ దేాళవ గంగగోదావరోమయభధమ దేాళవ...సభస దేవతా ఫాాహభణ హరిహ 

సతునధౌ ఄవభన్ వయతభాన లమవహారిక చాందభాానేన .......సంవతసరే 

....అమనే.....ఊతౌ...భావ .....క్ష్ే....తిథౌ.....లసరే యబనక్షతా యబయోగ 

యబకయణ ఏవం గుణ యళవషణ యశిషి మాం యబతిథౌ ఄస్భకం సహ 

కుటుంఫానాం క్ష్ేభవ థథయమ ధ ైయమ యజమ ఄబమ అమురరోగమ ఐశవరమభి విదధయయధం 

ధరభయథ కభ మోక్ష చతేరివధ పలుయచషయధ వధామయథం ఆషి కభామయథ వదధ యయధం, 

సతసంతాన స్ౌభాగమ యబపలాలత యయథం శ్ర ీవయలక్ష్మభ భుదిదశమ శ్రీ వయలక్ష్మభ ాతమయథం 

మావచఛకిత, ధామనాలహనాది షో డళలచాయ యజాం కరిఴ మ! తదంగతేవన 

కలశయజాం కరిఴ మ! 
 

ఄతు సంకలభు చేవ కలశభునకు గంధాక్షతలు  టటి , ుషభునఽ 
కలశభులో నఽంచి, చేతితో కలశభునఽ భూవ ఇ కింీది ళలో కభునఽ 
చదఽవవలెనఽ. 



 

ళలో !!కలశసమ భుఖే యషేు ః కంఠే యచదఃా సభాశితీః 
భూలే తత ావథతో ఫహాభ భధేమ భాతి గణాః సభితాః!! 
కుక్ష్ౌతే స్గరః సరేవ సతదగవతృ వసఽంధర! 
ఊగేవదోధమజురేవదః, స్భలేదోహమధయవణః! 
ఄజౄథీ శు సశ తాః సరేవ కలళంఫు సభాశితీాః! 
అమాంతే శ్రీ వయలక్ష్మభ యజాయథం దఽరితక్షమకయకః 
గంగేచ, మభునేచ ైవ గోదావరి సయసవతీ! 

నయభదే వంధఽ కలేరి జలేవభన్ సతునధిం కుయచ!! 
కలళలదకేన దేవభాతాభనాం, యజాదలామణి సంతోృా క్షమ!! 
 

(కలశభులోతు ఈదకభునఽ ుషభుతో దేవుతు ైన, తభ  ైన, 

యజాదవామభుల ైన చలోవలెనఽ.) 
 

కఱయమణీ కభలతులయే కభుతాయథ దాాయతూ! 

మావతాత వం యజయషమభు యబదే సఽవథరోబవ!! 

 

(ఄతు తృారిథభుు దేవుతు ై ుషభు నఽంచవలెనఽ) 
ఄథ ధామనమ్: 

 

దాభసనే దభకరే సయవలోకౄైక యజితే! 

నారమణ ాయే దేయ సఽాతా బవ సయవదా!! 
క్ష్మరోదాయువ సంబూతే కభలే కభలాలయే! 

సఽవథరో బవమే గేశే సఽరసఽయ నభసాితే!! 



లక్ష్మభంక్ష్మయ సభుదా రజతనమాం శ్రయీంగధామేశవరీం! 

దావబూత సభసత  దేవ వతుతాం లోకౄైక దగతృంకురం! 

శ్రభీనభంద కటాక్షలఫధ  యబవ ఫశాేభందా గంగధరం! 

తావమ్ త ైరలోకమ కుటుంతతూం సయవజామ్ వందే భుకుంద ామామ్!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, ధామమాభు! 

 

అలహనం: 

 

సయవభంగళ్ భాంగఱయమ యషేు వక్షసథలాలయే! 

అలహమాభు దేయతావమ్ సఽాతా బవసయవదా!! 
శ్ర ీవయలక్ష్మభ  దేవతాయైె నభః, అలహమాభు! 

 

అసనమ్: 

 

సారమముత తుబసాపరేత సఽపయదతాన యబూఴతే! 

వంహాసనభుదం దేయ గిహమతాం సఽయయజితే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, యతనఖచిత వంహాసనం సభయమాభు. 

 

తృదమమ్: 

 

సఽలవత జలం యభమం సయవతీయథ సభుదబవమ్! 

తృదమం గిహాణ దేయ తవం సయవదేవ నభసాితే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, తృదయోః తృదమం సభయమాభు! 

 

 



ఄయయ్మ్: 

 

యదోధ దకమ్ చ తృతసాథం గంధుషది భుశితీమ్! 

ఄయయ్ం దాస్మభు తే దేయ గిహాణ సఽయయజితే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః,హసతయోః ఄయయ్ం సభయమాభు! 

 

అచభతూమం: 

 

సఽవయు కలళతూతం చందనాగయచ సంముతమ్! 

గిహానాచభనం దేయ భమాదతతం యబదేా!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, భుఖే అచభతూమం సభయమాభు 

 

ంచాభిత స్ననం: 

 

యోదధి ఘితో తం శయార భధఽసంముతమ్! 

ంచాభిత స్ననభుదం గిహాణ కభలాలయే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః,  ంచాభిత స్ననం సభయమాభు 

 

యదోధ దక స్ననం: 

 

గంగజలం భమాతూతం భహాదేవ శియవథతమ్! 

యదోధ దక స్ననభుదం గిహాన హరివలోభే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, యదోధ దక స్ననం సభయమాభు 

 

 
 



వసత రం: 

 

సఽరరిుతాంఘ్ ి ముగఱయదఽకల వసనాయే! 

వసత రముగభం దాాస్మభు గిహాన బువనేశవరీ!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, వసత రముగభం సభయమాభు 

 

మజఞఞ యతం: 

 

తతశేభకితం సాతంా భుకత దాభ యబూఴతమ్! 

ఈయతభుదం దేయ గిహాణ తవం యబంకరీ!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, మజఞఞ యతం సభయమాభు 

 

గంధం: 

 

కయౄరగయచ కసాత రీ రోచనాదిభియతువతమ్! 

గంధం దాస్మభమహం దేయ ాతమయథం తాిగిహమతామ్!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, గంధం యలేమాభు 

 

ఄక్షతలు: 
 

ఄక్షతాన్ ధవఱయన్ దేయ ళయ్మాన్ తండెలాన్ యభాన్! 

హరిదాాకుంకుమో తం గిహమతాభతధుతాికే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, ఄక్షతాన్ సభయమాభు 

 

 
 



అబయణం: 

 

కేమూయ కంకణే దిలేమ హాయనాుయ మేఖలాః! 
యబూషణానమభూలామతు గిహాణ ఊఴయజితే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, అబయణాతు సభయమాభు 

 

ుషం: 

 

భయోౌకజాజి కుసఽమ ైః చంకౄైయవకుఱ ైసతథా! 
శతత ైరశు కలాహ రౄైః యజమాభు హరిాయే!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, ుఴ ైః యజమాభు 

 

ఄథాంగయజా! 
ఒం చంచలాయైె నభః తృదౌ యజమాభు 

ఒం చలాయైె నభః జానఽతూ యజమాభు 

ఒం తాంఫదధరయైె నభః ఉయచం యజమాభు 

ఒం కభలవవనృైమ నభః కటటం యజమాభు 

ఒం దాభలమాయైె నభః నాభిం యజమాభు 

ఒం భదనభాతేా నభః సతనౌ యజమాభు 

ఒం లయౌతాయైె నభః బుజదవమం యజమాభు 

ఒం కంఫుకంఠౄైమ నభః కంఠం యజమాభు 

ఒం సఽనావకయైె నభః నావకం యజమాభు 

ఒం సఽభుఖౄయమ నభః భుఖం యజమాభు 

ఒం శియైెీ నభః ఒషౌి  యజమాభు 



ఒం సఽనేతే ానభః నేతంా యజమాభు 

ఒం యభాయైె నభః కరౌు  యజమాభు 

ఒం కభలాయైె నభః శియః యజమాభు 

ఒం వయలక్ష్ౄ్భయ నభః సరవణమంగతు యజమాభు 

శ్ర ీభహాలక్ష్మభ ాతమయథం ఄషిో తతయ శతనాభ యజాం కరిఴ మ 
ఄతు సంకలభు చేవ ఄషిో తతయ నాభయజ సఽు కుంకుభలతో గతు, 

ుషభులతో గతూ చేమవలెనఽ. 
 

శ్రలీక్ష్మభ ఄషిో తతయ శతనాభావయః 
 

ఒం కాిత ైమ నభః 
ఒం యకిత ైమ నభః 
ఒం యదామయైె నభః 
ఒం సయవబూతశ తదాాయైె నభః 
ఒం శదీాధ యైె నభః 
ఒం యబూత ైమ నభః 
ఒం సఽయభై్మ నభః 
ఒం యభాతిభకయైె నభః 
ఒం లచే నభః 
ఒం దాభలమాయైె నభః (10) 

 

ఒం దాభయైె నభః 11 

ఒం యచ ైమ నభః 12 

ఒం స్వహాయైె నభః 13 

 
 
ఒం సవధాయైె నభః 
ఒం సఽధాయైె నభః 
ఒం ధనామయైె నభః 
ఒం శ యణభయైెమ నభః 
ఒం లక్ష్ౄ్భయ నభః 
ఒం తుతముషి యైె నభః 
ఒం యభావరౄైమ నభః (20) 

 

ఒం ఄదిత ైమ నభః 
ఒం దిత ైమ నభః 
ఒం దగతృత యైె నభః 
ఒం వసఽధాయైె నభః 
ఒం వసఽధారిణై్మ నభః 



ఒం కభలాయైె నభః 26 

ఒం కంతాయైె నభః  
ఒం కభాక్ష్ౄ్మ నభః  
ఒం కోీధసంబలయైె నభః  
ఒం ఄనఽగహీరయైె నభః (30) 

 

ఒం ఊదధయే నభః 
ఒం ఄనఘాయైె నభః 
ఒం హరివలోభాయైె నభః 
ఒం ఄళలకయైె నభః 
ఒం ఄభితాయైె నభః 
ఒం దగతృత యైె నభః 
ఒం లోకళలక యనాశినృైమ నభః 
ఒం ధయభతులమాయైె నభః 
ఒం కయచణాయైె నభః 
ఒం లోకభాతే ానభః (40) 

 

ఒం దభామాయైె నభః 41 

ఒం దభహస్త యైె నభః 
ఒం దాభక్ష్ౄ్మ నభః 
ఒం దభసఽందరౄైమ నభః 
ఒం దోభదబలయైె నభః 
ఒం దభభుఖౄయమ నభః  46 

ఒం దభనాబామాయైె నభః 
ఒం యభాయైె నభః 
ఒం దభభాలాధరయైె నభః 
ఒం దేలృైమ నభః (50) 

 

ఒం దిభనృైమ నభః 
ఒం దభగంథినృైమ నభః 
ఒం ుణమగంధాయైె నభః 
ఒం సఽసానానయైె నభః 
ఒం సా్దాభిభుఖౄయమ నభః 
ఒం భాాయైె నభః 
ఒం చందవాదనాయైె నభః 
ఒం చందాాయైె నభః 
ఒం చందసాహో దరౄైమ నభః 
ఒం చతేయచబజాయైె నభః (60) 

 

ఒం చందయాౄతృయైె నభః 
ఒం ఆందిరయైె నభః 
ఒం ఆందఽశ్రతేలాయైె నభః 
ఒం అహోో దజననృైమ నభః 
ఒం ుఴ థి య నభః 
ఒం శిలయైె నభః 
ఒం శివకరౄైమ నభః 



ఒం సత ైమ నభః 
ఒం యభలాయైె నభః 
ఒం యశవజననృైమ నభః (70) 

 

ఒం తేఴ థి య నభః 
ఒం దారిదయా నాశినృైమ నభః 
ఒం ాతిుషారిణై్మ నభః 
ఒం ళంతాయైె నభః 
ఒం యకోభాలామంఫరయైె నభః 
ఒం శియైెీ నభః 
ఒం భాసారౄైమ నభః 
ఒం తలవతులమాయైె నభః 
ఒం వరరోహాయైె నభః 
ఒం మశవవనృైమ నభః (80) 

 

ఒం వసఽంధరయైె నభః 
ఒం ఈదారంగయైె నభః 
ఒం హరిణై్మ నభః 
ఒం శేభభాయౌనృైమ నభః 

ఒం ధనధానమ కరౄైమ నభః 
ఒం వదధయే నభః 
ఒం వ ్త ైణ స్ౌభామయైె నభః 
ఒం యబదాాయైె నభః 
ఒం నిలేశభ గతానందాయైె నభః 
ఒం వయలక్ష్ౄ్భయ నభః (90) 

 

ఒం వసఽదాాయైె నభః 
ఒం యభాయైె నభః 
ఒం శ యణమతృాకరయైె నభః 
ఒం సభుద ాతనమాయైె నభః 
ఒం జమాయైె నభః 
ఒం భంగఱయయైె నభః 
ఒం దేలృైమ నభః 
ఒం యషేు  వక్షఃసథల వథతాయైె నభః 
ఒం యషేు త ైనయ నభః 
ఒం సానానక్ష్ౄ్మ నభః (100) 

 

ఒం నారమణ సభాశితీాయైె నభః 
ఒం దారిదయా ధవంవనృైమ నభః 
ఒం సరోవదవా లరిణై్మ నభః 
ఒం నవదఽరీ యైె నభః 

ఒం భహాకఱ ైమ నభః 
ఒం ఫహాభ యషేు  శిలతిభకయైె నభః 
ఒం తాికల ఙఞఞ న సంనానయైె నభః 
ఒం బువనేశవరౄైమ నభః (108) 



 

శ్ర ీభహాలక్ష్మభ ఄషిో తతయ శతనాభ యజాం సభయమాభు 

 

దళంగం గుగుీ లో తం సఽగంధం చ భనలహయమ్! 

ధాం దాస్మభు దేలేశ్ర గిహమతాం ుణమగంధితూ!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, ధాభాఘాిమాభు 

 

ఄగయచవతిత  లృయౌగించి ధాభు చావలెనఽ 
 

ఘితాకతవరిత సంముకతం ఄంధకయ యనాశకమ్! 

దగం దాస్మభు తేదేయ గిహాణ భుదితోబవ!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః,  దగం దయశమాభు  

 

(దగభు చావలెనఽ) 
 

నృైలేదమం షడసోా్  తం దధిభదావజమ సంముతం! 

నానాబక్షమ పలో తం గిహాణ హరివలోభే!! 

 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, నృైలేదమం సభయమాభు 

 

తులేదనభు చేవ తూటటతు వదలవలెనఽ. 
 

యగీపల సభాముకతం నాగవయో్ దఱ ైయచమతమ్! 

కయౄయచాయు సంముకతం తాంఫూలం తాిగిహమతామ్!! 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, తాంఫూలం సభయమాభు 

తూరజనం సభాతూతం కయౄరేణ సభతువతమ్! 



తేబమం దాస్మభమహం దేయ గిహమతాం యషేు వలోభే!! 

 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, ఄనందభంగళ్ తూరజనం సందయశమాభు 

 

తూరజనానంతయం యదధ  అచభనం సభయమాభు 

దాభసనే దభకరే సయవలోకౄైక యజితే 

నారమణ ాయే దేయ సఽాతో బవసయవదా!! 
 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః,భంతాుషణి సభయమాభు 

ుషభు ఄక్షతలు ఈంచవలెనఽ 
 

మాతుకతుచ తృతృతు జనాభంతయ కితాతుచ! 

తాతు తాతు ణాశమంతి దాక్ష్ిణ దేదే!! 

 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, దాక్ష్ిణం సభయమాభు 

 

తృతోృ హం తృకరభహం తృతృతాభ తృసంబవ 

తాాశ భాం కిమాదేయ శయణాగత వతసలే!! 
ఄనమథా శయణం నావత  తవమేవ శయణమ్ భభ! 

తస్భత్ కయచణమ భాలేన యక్షయక్ష జనాయదతూ!! 

నభవ ్త ైలోకమ జనతూ నభవ త  యషేు  వలోభే 

తృశ భాం బకతవయదే వయలక్ష్మభ నమోనభః!! 
 

శ్ర ీవయలక్ష్మభ దేవతాయైె నభః, నభస్ారన్ సభయమాభు 

 

 



తోయగంీథి యజా! 
 

ఒం కభలాయైె నభః - థాభ గంీథిం యజమాభు 

యభాయైె నభః - దివతీమ గంీథిం యజమాభు 

లోకభాతే ానభః - తితీమ గంీథిం యజమాభు 

యశవజననృైమ నభః - చతేయథ గంీథిం యజమాభు 

వయలక్ష్మభ నభః - ంచభ గంీథిం యజమాభు 

క్ష్మరతధ  తనమాయైె నభః - షషిభ గంీథిం యజమాభు 

యశవస్క్ష్ిణై్మ నభః - సతభ గంీథిం యజమాభు 

చంద ాసహో దరౄైమ నభః - ఄషిభగంీథిం యజమాభు 

వయలక్ష్ౄ్భయ నభః - నవభ గంీథిం యజమాభు 

 

ఇ కింీది ళలో కభు చదఽవుత తోయభు కటుి కొనవలెనఽ. 
 

ళలో !! ఫధానభు దక్ష్ిణే హవ త  నవసాతంా యబదాం 

ుతతాృౌతాాభివిదిధంచ స్ౌభాగమం దేశ మే యమే 

 

వయలక్ష్మభ వతా కథ  

 

సాత తృౌరణికుండె ళౌనకుడె భృదలగు భహయచష లనఽ జూచి యటోతుయె – 

భుతువయచమలార! వత రలకు సయవ స్ౌభాగమభులు గలుగునటటి  యొక 

వతారజంఫునఽ యమేశవయచడె తృయవతీదేయకి జౄ  దాతుం చ  ద యనఽండె, 
కౄైలాస యవతభున వజ ా లృైడారమది భణిభమ ఖచితంఫగు 
వంహాసనంఫునందఽ యమేశవయచడె కయచుండి ముండ తృయవతి 



యమేశవయచనకు నభసారించి దేల! లోకభున వత రలు యే వతాం ఫొ నరిున సయవ 
స్ౌభాగమంఫులు, ుత ాతృౌతాాదఽలం గయౌగి సఽఖంఫుగ నఽందఽరో ఄటటి  వతాం నా 
కనతీమవలము”  నతున యమేశవయచండిటోతుయె.  ఒ భనలహరీ! వత రలకు 
ుతతాృౌతాాది సంతేత లు గలుగంజేమం వయలక్ష్మభ వతాంఫనఽ నొక వతాంఫు 
గలదఽ. అ వతాంఫునఽ ళీవణభాస యకోక్ష యరిుభకు భుందఽగ వచ ుడి 

యకలీయభు నాడె జేమవలమునతున తృయవతీదేయ యటోతుయె. ఒ 

లోకరధామ! తూ లనతిచిున వయలక్ష్మభ వతాంఫు నృటుో  చేమవలెనఽ? అ 

వతాంఫునకు యధియేభు? ఏ దేవతనఽ యజింవలమునఽ? యయవం ఫ్వవరిచే 

తూ వతాంఫాచరింఫడియె? దగతునృలో యవయంఫుగ యవరింవలమునతు 

తృారిథంచిన యమేశవయచడె తృయవతీదేయతు గంచి ఒ కతామమతూ! వయలక్ష్మభ 
వతాభునఽ సయసతయభుగ జౄ ద యనఽభు. భగధ దేశంఫున కుండినంఫనఽ 
నొక టిణభు గలదఽ. అ టిణభు ఫంగయచ తృాకయభుల తోడనఽ, ఫంగయచ 
గోడలు గల యండోతోనా గూడిముండ నఽ. ఄటటి  టిణభు నందఽ చాయచభతి 

మనఽనొక ఫాాహభణ వత ర గలదఽ. అ వతుతాభణి బయతనఽ దేవుతుతో సభానభుగ 

దలచి తాి దినంఫునఽ ఈదమంఫున మేలాాంచి స్ననంఫుచేవ ుషంఫులచే 

బయతకు యజచేవ ద ఄతతభాభలకు ననేక యధంఫులెైన ముచాయంఫులనఽ 
చేవము ఆంటట నఽలనఽ జేవకొతు భుతభుగ ామభుగనఽ 
భాఴంచఽచఽండ నఽ. ఆటుో ండ ఄభభహా తివతామందఽ వయలక్ష్ిభకి ఄనఽగహీభు 
గయౌగి యొకనాడె సవనంఫున సాననమ ై “ఒ చాయచభతీ, నేనఽ వయలక్ష్మభ 
దేయతు. తూమందఽ నాకు ఄనఽగహీభు గయౌగి తామక్షమ ైతితు. –ళీవణ యకో 

యరిుభకు భుందఽగ వచ ుడి యకలీయభునాడె ననఽన యజించిన తూవు 
కోరిన వయంఫులు తుచ ుదనతు వచించిన చాయచభతీ దేయ సవనభులోనే 



వయలక్ష్మభ దేయకి దాక్ష్ిణ నభస్ాయభులు చేవ „నభవ త  సయవలోకనాం జననృైమ 
ుణమభూయతయే! 

 

శయణేమ తాిజగదవందేవ యషేు  వక్షసథలాలయే!! ఄతు ఄనేక యధంఫుల సో్త తభాు చేవ 
ఒ జగజజనతూ! తూ కటాక్షంఫు కయౌగౄనేతు జనఽలు ధనఽమలుగనఽ, యదావంసఽలుగనఽ 
సకల సంనఽనలు గనఽ నయెమదయచ. నేనఽ జనాభంతయంఫున జేవన ుణమ 
యళవషభున భూ తృదదయశనభు నాకు గయౌగినదతు జౄన వయలక్ష్మభ సంతోషంఫు 
జౄంది, చాయచభతికి ననేక వయభుయౌచిు మంతరథ నంఫు నొంద చాయచభతి 

తక్షణంఫున తుదఽయ మేలకాతు యంటటకి నాలుగు కాాలం జూచి వయలక్ష్మభ దేయతు 

గనక ఒహో ! భనభు కలగంటటభతు సవన వితాత ంతభు బయతకు భాభగరికి 

భృదలయన లండతాో జౄగ లయచ ఇ సవనభు భుగుల 

ఈతతభభయనదతు ళీవణ భాసంఫు వచిునతోడనే వయలక్ష్మభ వతాం 

ఫావశమంఫుగ జేమవలవందతు జౄరి.  

 

చాయచభతి సవనంఫు యనన వత రలునఽ ళీవణభాసం ఎుడె వచఽునామతు 

ఎదఽయచ చాచఽచఽండిరి. ఆటుో ండగ యరి భాగోమదమంఫు వలన ళీవణ భాస 

యరిుభకు భుందఽ వచ ుడి యకలీయభు వచ ునఽ. ఄంత చాయచభతిము 
భృదలగు వత రలందయచనఽ ఇ దినంఫే గదా వయలక్ష్మభ దేయ చ న దినంఫతు 

ముదమంఫుననే మేలాాంచి స్ననాదఽల జేవ చిత ా వసత రంఫులనఽ గటుి కొతు 

చాయచభతీదేయ గిహంఫున నొక దేాశభునందఽ గోభమంఫుచే నయౌకి భంటం 

ఫేయయచి మందొక అసనంఫులృైచి దాతు ై కొతతతమమం ఫో వ భరి ీ చిగుళ్ైు 
భృదలగు ంచలోవంఫులచేత కలశంఫేయయచి మందఽ వయలక్ష్మభదేయతు 

అలహనభు చేవ చాయచభతి భృదలగు వత రలందయౄ భుగుల బకితముకుత లెై 



స్మంకలంఫున “దాభసనే దభకరే సయవలోకౄైక యజితే! నారమణ ాయే 

దేయ సఽాతా బవసయవదా!!” ఄనఽ ళలో కభుచే ధామనాలహనాది షో డళలచాయ 

యజలం చేవ తొభుభది సాతభాులు గల తోయంఫునఽ దక్ష్ిణహసతభునకు 
గటుి కొతు వయలక్ష్మభదేయకి నానాయధ బక్షమ భోజమంఫులనఽ తులేదన జేవ దాక్ష్ిణభు 
జేవరి. ఆటలో క దాక్ష్ిణభు జేమగనే అ వత రలందరికీ కళ్ుమందఽ 
ఘలుో ఘలుో భనఽ నొక శఫదభు కయౌగౄనఽ. ఄంత కళ్ుకు జూచఽకొతున గజౄజలు 
భృదలగు నాబయణభులు కయౌగిముండ చాయచభతి భృదలగు వత రలందయచనా 

ఒహో ! వయలక్ష్మభదేయ కటాక్షం వలన గయీౌనవతు యభానందంఫు నొంది 

భరియొకా దాక్ష్ిణంఫు జేమగ హసతభులందఽ దగదధగమభానంఫుగ 
మ యముచఽండ నవయతన ఖచితంఫులెైన నాబయణభులుండెట గతురి. ఆంక 

చ నేల భూడవ దాక్ష్ిణంఫు గయంచిన తోడనే అ వత రలందయౄ 

సయవబూషణాలంకితేలెైరి.  

 

చాయచభతి భృదలగు నా వత రల గిహంఫులెలో సవయుభమంఫులెై యథ గజ తేయగ 

లహనభులతో తుండిముండ నఽ. ఄంత నా వత రలనఽ దోడొాతు గిహంఫులకు 
తోృ వుటకు లరి లరి యండోనఽండి గుయభీులు, ఏనఽగులు, యథభులు ఫండెో నఽ 
నా వత రలు వయలక్ష్మభదేయతు యజించి సథలభునకు వచిు తుయౌచిముండ నఽ. ద 

చాయచభతి భృదలగు వత రలందయౄ తభకు కలోకతకాయభుగ యజచేయంచిన 

ఫాాహభణోతతభుతు గంధ ుషక్షతలచే యజించి ండ ంాడె కుడెభులు 
లమన దానం ఆచిు దక్ష్ిణ తాంఫూలభు లకసంగి నభస్ాయభు చేవ అ 

ఫాాహభణోతతభుతుచే నాశ్రరవదంఫు నొంది వయలక్ష్మభదేయకి తులేదన చేవ 
బక్ష్యమదఽలనఽ ఫంధఽవులతో నృలోయనఽ బుజించి తభకొయకు వచిు కచఽకొతు 

ముండె లహనభుల ై యండోకు ఫో వుచఽ కరితో నొకయచ ఒహో ! 



చాయచభతీదేయ భాగమంఫేభతు చ వచఽు. వయలక్ష్మభదేయ తనంతట 

సవనభులోకి వచిు తామక్షం ఫాయెనఽ.  
 

అ చాయచభతీదేయ వలన కదా భనకిటటి  భహాభాగమం, సంతేత లు గయౌగౄనతు 

చాయచభతీ దేయతు భుకిాయౌ తొృ గుడెచఽ తభ తభ యండోకు ఫో యరి. ద 

చాయచభతి భృదలగు వత రలందయౄ తాి సంవతసయంఫునఽ తూ వతాంఫునఽ 
చేముచఽ ుతతాృౌతాాభివిదిధ  గయౌగి, ధనకనక వసఽత  లహనభులతోడ గూడెకొతు 

సఽఖంఫుగ నఽండిరి. కవున ఒ తృయవతీ! యయ ముతతభమ ైన వతాభునఽ 
ఫాాహభణాది నాలుగు జాతేల లయచనఽ చేమవచఽునఽ. ఄటలో నరిున సయవ 
స్ౌభాగమంఫులనఽ గయౌగి సఽఖంఫుగ నఽందఽయచ. ఇ కథనఽ యనఽలయలకునఽ, 
చదఽవు లయలకునఽ వయలక్ష్మభ సా్దభు వలన సకల కయమభులు వదిధంచఽనఽ. 
 

లమన దానభు: 
 

ళలో !! ఏవం సంయజమ కఱయమణీం వయలక్ష్మభం సవశకితతః! 
దాతవమం దావదళయం లమనం శ దివజాతయే!! 

 

ళలో !! ఆందిర తాిగిహాు తే ఆందిరలృై దదాతిచ 

ఆందిర తాయకో ఫాభామం ఆందిరయైె నమోనభః!! 
 

--- యబమ్ -- 

 


