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ॐ नमो वेंकटेिाय नमः 

सरुुवात करण्यापवूी... 

वेंकटाद्रि समां स्थानां नाशस्त ककां र्न । 

वेंकटेि समदवेो न भतूो न भशवष्यशत ॥ 
(पूणच ब्रह्ाांडात वेंकटाद्रि सारखे दसुरे स्थान कुठेिी नािी आशण शतथे वास्तव्य केलले्या वेंकटेिासारखे दसुरे 

दैवत ना पूवी कधी झाले ना पुढे कधी िोणार) 
 

या कशलयुगात श्री वेंकटेश्वरार्ी कृपा आशण आिीवाचद शमळवण्यासाठी “श्रीवेंकटेश्वर व्रत” सवोत्तम 

मानले जाते. मी परमेश्वराच्या अगाध लीला व खूप र्मत्कार ऐकले िोते. आयुष्यभर मी देवार्ी मनोभावे 

प्राथचना केली. भक्ाांवर सवाचशधक कृपा करणारे, दयाळू अस ेबालाजी त्याांच्या भक्ाांर्ी दःुखे सदैव शनवारण 

करतात. त्याांच्यावर सतत प्रेमछत्र धरून त्याांच्या चर्ांता दरू करतात. जो सन्मागाचवर र्ालतो, परमेश्वराला 

िरण जातो शनःसांियपणे त्यार्ी परमेश्वर पूणच जबाबदारी घेतो.   
 

माझे पूज्य शपता श्री. बुले पुल्ला राव आशण माता श्रीमती बुले वेंकटलक्ष्मी याांनी मला नेिमीर् 

श्रीवेंकटेिाच्या अद्भुत लीला साांशगतल्या. या सप्तशिखराांच्या ईश्वराबद्दल माझ्या मनात जी शनष्ठा आशण प्रमे 

शनमाचण केलां त्यार्ी तुलनार् करता येणार नािी. द्रदवसाांगशणत माझां मन वेंकटेश्वराकडे जास्तर् ओढले गेले. 

त्यारे् नामस्मरण, पूजा माझ्या जीवनार्ा अशवभाज्य घटक िोऊन बसला. मन एक असाधारण भक्ीने भरून 

गेले. माझ्या आठवणीत असा एकिी प्रसांग नािी ज्या द्रदविी मी देवाकडे कािी माशगतल ेआि.े कारण 

माझा परमेश्वरावरर्ा शवश्वास मला खात्रीपूवचक साांगत िोता की माझ्या प्रत्येक सुखदःुखात परमेश्वर 

माझ्याबरोबर असेलर्.    
 

आजकाल देवपूजेमागे भशक्पके्षा स्वाथच जास्त द्रदसतो. ऐशिक जीवनािी सांबांशधत असलले्या इच्छा-

आकाांक्षा पूणच करण्यासाठीर् पूजा केली जाते. जो कोणी पशवत्र मनान,े शनररच्छ िोऊन परमेश्वरारे् 

नामस्मरण करेल त्याला परमेश्वराच्या द्रदव्य दिचनार्ा अलभ्य लाभ जरूर िोईल.  
 

परमेश्वर कृपनेे मला जे दैवी र्मत्कार अनुभवता आल ेत्यातले कािी प्रसांग मी इथे साांगू इशच्छते. 

श्रीशनवास (सप्तशिखराांर्ा ईश्वर, वेंकटेि, वेंकटेश्वर, बालाजी, शतरुमलेि, पेरुमल्ला, गोचवांद या इतर 

नावाांनीिी ओळखला जाणारा), माता-शपता, सासु-सासरे, मुलगा, मुलगी, सून, जावई एकत्र 

गुण्यागोचवांदाने रिात असलले्या भक्ाांच्या घरी वास करतो. शतथ ेधनदेवता श्रीलक्ष्मी िर्षोल्िाशसत असत.े 

सवचसामान्य लोकाांच्या मनात कुठली तरी सूप्त इच्छा असणे खूपर् स्वाभाशवक आि.े इतरेजनाांवर सांकट 

आणणारी ककां वा इजा पोिोर्वणारी इच्छा परुी व्िावी असा शवर्ारसुद्धा मनात आणू नय.े मनात सतत 

सद्रदच्छा असाव्या. भगवान श्रीशनवासाांच्या मनात आपल्या भक्ाांबद्दल अशतिय प्रमे व ममता आि.े आपण 

सवाांनी मनःपूवचक, अिांकार न बाळगता, शन:स्वाथी िोऊन भशक्भावाने त्यार्ी प्राथचना केली पाशिजे.  

माझे नाते - सप्त शिखराांच्या ईश्वरािी  
माझे वशडल श्री. बुले पुल्ला राव व आई श्रीमती बुले वेंकटलक्ष्मी,  दोघाांर्ी देवभशक् अवणचनीय 

आि.े त्याांनी अनेकवेळा अनवाणी पायाांनी पवचत र्ढून श्री बालाजीरे् दिचन घतेले आि.े माझ्या बाबाांनी 

नेिमी मनोभावे बालाजीर्ी पूजा केली आि.े माझा जन्म १९८० साली माझ्या आजोळी, आजोबा श्री. 

चसांगवरपु अनांत रमुलु व आजी श्रीमती कोरटरत्नम याांच्या घरी खम्मम गावी झाला. २००० साली मी 

नोकरीच्या शनशमत्ताने ििैाबादला िोस्टेलवर राहू लागल.े एके द्रदविी रात्री स्वप्नात मला अत्यांत दैद्रदप्यमान 

प्रकाि द्रदसला. त्याच्या प्रखर तेजापुढे बाकी सगळ्या गोष्टी द्रदसेनाश्या झाल्या. तेव्िा मला एक आवाज 

ऐकू आला, “तुला  श्री वेंकटेश्वर स्वामीरे् व्रत केले पाशिजे, तेसुद्धा ताबडतोब.” मी डोळे उघडून बघते तर 
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खोलीत अजून अांधार िोता. मी पुन्िा झोपले. सकाळी उठून अमीर पेटच्या देवळात गलेे. शतथल्या 

पूजारयाांना श्री वेंकटेश्वर स्वामींच्या व्रताबद्दल शवर्ारले. त्याांना या व्रताबद्दल कािीर् माशिती नव्िती. मी 

अनेक देवळाांत जाऊन शतथल्या गुरूजींना शवर्ारले पण कोणीर् या व्रताबद्द्ल ऐकले नव्िते. कािी द्रदवसाांनी 

मी या स्वप्नाबद्दल व व्रताबद्दल शवसरूनिी गलेे. मी दरवर्षी शतरुमलाला जाऊन, अनवाणी पायाांनी पवचत 

र्ढून, मांद्रदराभोवती अांग प्रदशक्षणा (लोटाांगण घालनू लोळत घातललेी प्रदशक्षणा) घालायर्ी. ि ेमी कधी 

नािी शवसरले पण स्वप्न आशण त्यातल्या व्रताबद्दल मात्र साफ शवसरले.  
 

२००२ साली माझा शववाि ऋशर्षकेिबरोबर सांपन्न झाला. त्याच्याबरोबर मी अमेररकेत 

कॅशलफोर्नचयाला आले.  २००३ मध्य ेआमच्या पशिल्या कन्येर्ा, नेिार्ा जन्म झाला. २००५ च्या आमच्या 

भारत-भेटीत आम्िी शतरुपती बालाजीच्या दिचनासाठी शतरुमलाला गलेो. मी मनािी अांगप्रदशक्षणा घालण्यारे् 

ठरवले. आम्िी उतरलो िोतो शतथून मांद्रदर बरेर् दरू िोते. सकाळी लवकर उठून मी पैसे घऊेन बािरे 

पडले. शवर्ार केला, टॅक्सी घेतली तर मी लवकर पोरे्न. इतक्यात, शतथे एक टाांगा येऊन माझ्यासमोर 

उभा राशिला. त्यातून वयस्कर गृिस्थ उतरले आशण मला म्िणाल,े “मी तुला मांद्रदरापािी नेतो, र्ल बैस 

माझ्या टाांग्यात.” मला तेवढा वेळ नव्िता. दिा शमशनटाांत मांद्रदरात पोिोर्ायरे् िोते. अांगप्रदशक्षणा 

घालायला शमळेल की नािी या काळजीत मी िोते.  मी त्याांना म्िटले, “मी तुमच्याबरोबर टाांग्यातून गेल े

तर उिीर िोईल आशण मला अांगप्रदशक्षणा घालता यणेार नािी. म्िणून मला टॅक्सीने जायरे् आि ेम्िणजे 

मी वेळेत पोरे्न.” त्यावर ते िसून, वेळेत मांद्रदरापािी सोडण्यारे् आश्वासन देत म्िणाल,े “त ू जरूर 

अांगप्रदशक्षणा घालू िकिील.” का कोण जाणे पण त्याांच्या बोलण्यावर शवश्वास ठेऊन मी मागर्ा-पुढर्ा 

शवर्ार न करता टाांग्यात जाऊन बसले. त्याांनी मला देवळापािी आणून एका आजींच्या िाती सोपवले. 

त्याांर्ा सतेज रे्िरा अजूनिी माझ्या डोळ्यासमोर आि.े त्याांच्या पूणच रे्िरयावर िळदीर्ा लेप िोता व 

कपाळावर मोठे लालभडक कुां कू िोते. नाकात दोन्िी बाजूला मोठ्या र्मक्या िोत्या व केसाांत खूप गजरे 

िोते. खूप सुांदर द्रदसत िोत्या जसां कािी  साक्षात् देवी पद्मावती समोर उभी आि.े त्याांनीमाझा िात 

पकडला आशण मला जवळर् असलेल्या कुां डापािी नेले. तीन वेळा मला पाण्यात बुर्कळून काढले. माझ्या 

कपाळावर िळद, कुां कू लावून मला सूयच नमस्कार घालायला साांशगतले. त्यानांतर ध्वज स्तांभाकडून (मुख्य 

दरवाजातून) मांद्रदरात नेले. अांगप्रदशक्षणनेांतर श्री वेंकटेश्वरारे् खास दिचनसुद्धा करवले. अिा िुभ दिचनासाठी 

मला त्याांरे् आभार मानावेसे वाटले. मी इकडे-शतकडे वळून त्याांना िोधल,े आसपासच्या लोकाांना 

त्याांच्याबद्दल शवर्ारले पण त्या कुठेर् सापडल्या नािीत. 
 

मला कािी सुरे्ना. शजथे मला टाांग्यानी सोडलां िोते शतथे जाऊन र्ौकिी केली. कुणालार् त्या वयस्कर 

जोडप्यार्ी माशिती नव्िती. शतथल्या पजुारी व इतर लोकाांनी खात्रीने या भागात टाांगा कधी न बशघतल्यारे् 

साांशगतले. टॅक्सीसाठी जे पसेै मी िातात घऊेन शनघाले िोत ेत ेअजूनिी िातात तसेर् िोते. आश्चयाचर्ी 

गोष्ट अिी िोती की तीन वेळा पाण्यात बुर्कळल्यानांतरिी ते कोरडे राशिले िोत.े आता माझ्या डोक्यात 

िळूिळू प्रकाि पडू लागला. मला मांद्रदरात घेऊन आलेले वयस्कर गृिस्थ, ज्याांच्यावर मी पूणच शवश्वास 

टाकला, ते बाकी कोणी नसून प्रत्यक्ष श्रीवेंकटेश्वर िोते. ज्या आजींनी माझ्याकडून सूयचनमस्कार घालून 

घेतल,े मांद्रदरात व्यवशस्थत  दिचन करवल,े त्या प्रत्यक्ष देवी पद्मावती िोत्या. त्याांना न ओळखण्याच्या 

रु्कीर्ा पश्चात्ताप मला आजिी िोतो आि.े पण परमेश्वराच्या या लीलेर्ा िा सगळा प्रकार लक्षात 

आल्यावर मला खूप आनांद झाला. मला आजींरे् िब्द आठवल,े “तुला मी माझ्या परमेश्वरारे् दिचन जरूर 

करवीन.”  कधी एकदा घरच्या लोकाांना सगळा द्रकस्सा साांगीन असां झालां मला.  माझे पती, दीर 

गणेि, त्याांर्ी पत्नी शिवशप्रया व बाकीच्या सवच लोकाांनी आसपासच्या अनेक लोकाांना शवर्ारल,े सगळ्याांरे् 

एकर् उत्तर आल,े “शतरुमलात कोणीिी कधीिी टाांगा बशघतलेला नािी.”  माझ्या बोलण्यावर कोणी 

शवश्वास ठेवो ककां वा न ठेवो, मला खात्री आि ेकी श्री वेंकटेश्वर व देवी पद्मावती वयस्कर जोडप्याच्या 

रुपात तथेे आले िोते.   
 

त्यानांतर आम्िी कॅशलफोर्नचयात परतलो. २००५ र्ी िी शतरुमला-यात्रा माझ्यासाठी अशवस्मरणीय ठरली. जे 

स्वप्न मला २००० साली पडले िोत,े ते २०१० च्या मे मशिन्यात पुन्िा पडले. तोर् तेजस्वी प्रकाि, तोर्  

आवाज आशण तीर् व्रत करण्यार्ी सूर्ना. यावेळी सूर्नेबरोबर व्रतप्रर्ारार्ा आदेििी िोता. श्रीबालाजीच्या  
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अद्भुत लीला साांगनू लोकाांना ि ेव्रत करण्याशवर्षयी प्रोत्साशित करायरे् कायच मला देण्यात आले िोते. तो 

आवाज मला पुढे साांगू लागला, “तुझा जन्म या व्रतार्ा मशिमा सामान्य लोकाांपयांत पोिोर्वण्यासाठीर् 

झालेला आि.े” मी परमेश्वराला शवर्ारल,े “मी एकटी, कुणाच्या मदतीशिवाय इतकां मोठां कायच कसे करू 

िकेन? माझे कोण व का ऐकेल? माझ्यावर शवश्वास कसा कोण ठेवेल?” माझे ि ेसारे प्रश्न ऐकून भगवान 

िसले आशण म्िणाल,े “तू ि ेव्रत आपल्या घरी कर, तुला आपोआप मागच द्रदसेल.” एवढयावरर्ां ि ेथाांबल े

नािी. परमेश्वराने मला ताबडतोब यारे् पुस्तकिी शलिायला साांशगतले.  
 

मी माझे पती, ऋशर्षकेिला या स्वप्नाबद्दल साांशगतले. त्याने त्यावर लगेर् शवश्वास ठेवला व देवाने 

साांशगतललेी प्रत्येक गोष्ट करण्यार्ी तयारी दाखशवली. िशनवार, जून २६, २०१० ला पौर्णचमेच्या द्रदविी 

आम्िी पशिल्याांदा ि े बालाजी व्रत केले. पुढच्यार् मशिन्यात रशववारी, जुलै २५, २०१० पौर्णचमेच्या 

द्रदविी परत एकदा व्रत केले. आम्िी १५ वेगवेगळ्या भाज्या व फळाांर्ा “मिानैवेद्य” केला. देवघरार्ा 

दरवाजा बांद केला. अध्याच तासाने देवघरात एक अकल्पनीय दषृ्य बघायला शमळाले. भातार्ा एक मोठा 

घास देवाच्या फोटोवर लागललेा िोता. िशनवार, सप्टेंबर ४, २०१० ला एकादिीच्या पशवत्र द्रदविी 

आम्िी पुन्िा एकदा व्रत सांपन्न केले. यािी द्रदविी आम्िी “मिानैवेद्य” देवाला अपचण केला. मागच्या 

वेळेसारखेर् देवघरार्ा दरवाजा बांद केला. नांतर जेव्िा देवघरात गेलो तेव्िा सगळ्या मिानैवेद्यार्ी एक मूद 

करून ठेवललेी द्रदसली. मी लगेर् सगळ्याांना आत बोलावून िा र्मत्कार दाखवला. सगळे लोक अर्ांशबत 

झाले. िा द्रदवस मी कधीर् शवसरू िकलेली नािी. अिा अतक्यच र्मत्काराला िब्दबद्ध करणे खरांर् कठीण 

आि.े या द्रदवसापासून आज जानेवारी २, २०११ पयांत, रोज आम्िाला अस ेदवैी र्मत्कार अनुभवायला 

शमळत आिते. (मराठीतील िा अनुवाद फेबु्रवारी ३, २०११ ला िोत आि.े आजिी र्मत्काराांर्ी िृांखला 

र्ालूर् आि.े) या अनुवादात आम्िी आमच्या तेलगु पुस्तकात प्रशसद्ध केलेलेर् र्मत्कार शलहू इशच्छतो. ि े

सारे र्मत्कार सप्टेंबर ५, २०१० पासून ऑक्टोबर १०, २०१० पयांतच्या काळात घडलेले आिते.  
 

सप्टेंबर ५, २०१०: सकाळी उठून मी आरिात माझा रे्िरा बघतर् रशिले. माझ्या कपाळावर नाकापासून 

केसापयांत नाम (३ र्ांदनच्या उभ्या रेघा) आला िोता. त्याद्रदविी माझी खात्री पटली की देव माझ्याघरी 

वास करतो आि.े आम्िी देवार्ी पूजा करून छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी बािरे पडलो. सांध्याकाळी घरी 

परतलो तर  देवघरात आरतीरे् तबक तयार िोते. शनराांजनात तुपासकट वात घालून तयार िोती. जसां 

कािी आत्ता आम्िी देवार्ी आरती करणार आिोत. ि ेकाय प्रकरण आि?े आम्िाला कािीर् कळत नव्ित.े 

थोडीिी भीशत पण वाटली. घरात तर कोणी नव्ित,े दाराला बािरेून कुलुप िोत.े आत कोण आलां? कुणी 

केली िी सगळी तयारी? आम्िी मनार्ी समजूत घातली की कदाशर्त् कशलयुग-देवता श्रीबालाजीर्ी िी 

सगळी लीला आि.े मग शनचश्चांत िोऊन आरती केली. थोड्या वेळाने स्वयांपाकघरात काम करताना एकदम 

सुवास आला. मी धावत जाऊन देवघरात पाशिल,े शतथे र्ांदनार्ी उदबत्ती जळताना द्रदसली. जरा वेळाने 

मला माझ्या मलुीने यऊेन साांशगतले की आरतीच्या तबकात शनराांजन तूप, वातीसकट तयार आि.े आम्िी 

देवार्ी आरती केली. स्वप्नात मला साांशगतल्याप्रमाण ेश्रीमान नारायण, स्वःत आमच्या घरी आले आिते. 

आमच्या खुिीला सीमा राशिली नािी.  
 

सप्टेंबर ६, २०१०: आज सकाळी आम्िाला जाग आली तीर् शबछान्यातल्या अक्षताांमुळे. अशतिय 

काळजीपूवचक आम्िी त्या सगळ्या अक्षता एका शपिवीत गोळा केल्या. नेिमीप्रमाण ेआांघोळ करुन मी देवार्ी 

पूजा करत िोते. त्यार्ां नामस्मरण करत िोते. इतक्यात मला देवाच्या फोटोत ददै्रदप्यमान प्रकाि द्रदसला. 

ते तेज सिन न झाल्यामुळे मी माझे डोळे बांद केले. त्यानांतर काय झाले मला आठवत नािी. जेव्िा मी 

डोळे उघडले तवे्िा माझे पती मला िलवून, जोरजोरात िाका मारुन जागां करण्याच्या प्रयत्नात िोते. मला 

वाटले की मी बेिुध्द पडल ेिोते. उठून आरिात बशघतले तर कपाळावर पुन्िा नाम आला िोता. ह्यावेळी 

मात्र मी माझां तोंड बघून थोडीिी घाबरले कारण नामाबरोबर एक लालभडक कुां कु पण िोतां. मग माझ्या 

पतीने खुलासा केला की माझ्यात देव आला िोता. माझा आवाज पुरूर्षी झाला िोता. त्याच्या बोलण्यावर 

शवश्वास ना बसून मी पुन्िा पुन्िा त्याला शवर्ारल,े “खरांर् असां झालां काां? मला कािीर् का आठवत 

नािी?” त्या द्रदविी दपुारी साधारण १ वाजता आम्िी बािरे गेलो. सांध्याकाळी ६ च्या सुमारास घरी 
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आलो तर घरातले सगळे द्रदवे लागलेल,े आरतीर्ां तबक तयार, शनराांजनात तूप-वात तयार. दधुात साखर 

घालून तीथचसुद्धा तयार िोत.े  
 

सप्टेंबर ७, २०१०: आज देवाच्या फोटोतून िळद यायला लागली. सकाळी पूजेच्यावेळी फोटोजवळ मी 

िळद ठेवली नव्िती. दपुारी १२:३० च्या आसपास मी माझ्या मुलीबरोबर दवेघर असलेल्या खोलीर्ी 

साफसफाई  करण्यासाठी आले. माझी मुलगी मला म्िणायला लागली, “अग आई, ते बघ, देवाच्या 

फोटोतून िळद येत आि.े” आधी वाटलां की जी स्वयांपाकघरात िळद आि ेतीर् इकडे येत ेआि.े पण 

घरात तर एवढी िळद नव्िती. स्वयांपाकघरातल्या िळदीच्या डब्यात बशघतले तर त्यावर ॐ आशण स्वशस्तक 

उमटले िोते. मी लगेर् माझ्या पतीला िी गोष्ट दाखवली. आम्िी त्या ॐ व स्वशस्तकारे् फोटो काढले. जी 

िळद देवाच्या फोटोतून येत िोती शतला एक अनाशमक सुवास िोता. त्या वासाने सारां घर भरून गलेां 

िोतां. आलले्या पाहुण्याांनासुद्धा तो वास आला. रोजच्याप्रमाणे सांध्याकाळी आरतीरे् तबक तयार िोत,े 

शनराांजनात तुपासकट वात तयार िोती.    
 

सप्टेंबर ८, २०१०: आज देवाच्या फोटोतून खूप िळद आली. दधुात मध शमसळून तीथच र्ाांदीच्या वाटीत 

तयार िोते. जेव्िापासून ि ेसारे र्मत्कार घरात घडायला सुरूवात झाली तेव्िापासून आम्िी तीन वेळा 

नैवेद्य दाखवू लागलो. नैवेद्य दाखवल्याशिवाय आमर्ी शर्मुरडी नेिा सुद्धा जेवेनािी झाली आि.े  
 

सप्टेंबर ९, २०१०: आज देवाच्या फोटोतून प्रर्ांड िळद आली. देवाच्या तोंडापयांत िळदीर्ा ढीग 

सार्ला. त्यावर नरचसांि स्वामींरे् शर्न्ि उमटले. आम्िाला आज देवान े नरचसांि स्वामीच्या रुपात दिचन 

द्रदले. आज आम्िी कािी ओळखीच्या लोकाांना घरी बोलावले िोते. त्यातल्या कािींना त्या शर्न्िात बालाजी 

द्रदसले, कािींना कृष्ण, कािींना नरचसांि स्वामी तर कुणाला ॐ कार द्रदसला. जो ज्या परमेश्वराच्या 

रुपाला मानत िोता त्याला त्या रुपात दिचन झाल.े 
 

यार् द्रदविी मला अजून एक अद्भुत घटना बघायला शमळाली. जे लोक आमच्या घरी आले िोत ेत्याांना 

िी पूणच नािी तरी थोडी नक्कीर् अनुभवायला शमळाली. आत्तापयांत फोटोतून िळद येणे, शनराांजनात 

तुपासकट वात येणे, आरतीरे् तबक तयार असणे अिा देवाच्या लीला आम्िी बशघतल्या. आता जो प्रसांग 

मी साांगत आि ेतो मनःिाांती देणारा आि.े आललेे सवच लोक त्या अनुभवाने आश्चयचर्द्रकत झाले.  
 

आज सकाळी माझे पती माझ्याआधी उठल,े माझ्या तोंडाकडे बघून घाबरले. घाईघाईने त्याांनी मला उठवल े

आशण शवर्ारायला लागल,े “तू तझु्या तोंडाला काय लावलां आिसे?” प्रश्नशर्न्िाांद्रकत रे्िरयाने मी उठून 

आरिात बशघतल,े माझ्या आख्या तोंडावर िळदीर्ा लपे िोता. कपाळावर एक रुपयाच्या नाण्याएवढे मोठे 

कुां कू िोते. त्या कुां कवार्ा आकार िळूिळू वाढत िोता. ि ेबघून मीपण शवर्ारात पडले. ि ेकाय िोते आि े

मला? सांध्याकाळी आमरे् कािी शमत्र त्याांच्या कुटूांशबयाांना घेऊन आमच्याकडे भजन करायला आले. त्याांनी 

मोठे िोत र्ाललेले कुां कू बशघतले. जेव्िा ते भजन म्िणू लागल,े मी माझे डोळे शमटून घेतले. डोळ्यासमोर 

श्री देवी पद्मावती व श्री वेंकटेश्वर द्रदसत िोते. ि ेदषृ्य बघून सकाळी रे्िरयावर आलेल्या िळदी-कुां कवारे् 

मित्त्व लक्षात आले. त्या िळदी-कुां कवाने मला द्रदव्य दिचन बघण्यार्ी िक्ी द्रदली िोती. सामान्य 

लोकाांमध्य े िी िक्ी नसते. परमेश्वराला त्याच्या दैद्रदप्यमान रुपाला बघण्यासाठी या अशितीय िक्ीरे् 

वरदान आधी द्यावे लागले. थोर भाग्य आम्िाला लाभले आि.े  
 

भजनानांतर आम्िी दधु-साखरेर्ा नैवेद्य दाखवला. सवाांसमक्ष दधुातल्या साखरेर्ा मध झाला. ि ेबघून सारे 

लोक आनांद्रदत झाले. स्वत:च्या निीबावर खूर्ष िोऊन आपापल्या घरी परत गलेे.  
 

सप्टेंबर १०, २०१०: रोजच्याप्रमाणे आजिी मी आांघोळ करुन देवघरात गलेे. देवाच्या फोटोसमोर 

साठलेल्या िळदीर्ी गणेिमतूी तयार झाली िोती. आजिी खोलीतला द्रदवा र्ालू िोता. आरतीरे् तबक 

तयार िोत,े शनराांजन तूप-वातीसकट तयार िोते. पूजेर्ी सगळी तयारी झाली िोती. देवाने गणपतीच्या 

रुपात दिचन द्रदले. त्याद्रदविी आलले्या लोकाांनी आश्चयच व्यक् केल,े “तुमच्याकडे शवनायक र्तुथीसाठी 
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शवनायक आधीर् यऊेन पोिोर्ला.” परमेश्वरार्ी लीला खरांर् अगाध आि.े या लीला मनात साठवून 

घ्यायला िजार डोळे सुद्धा कमी पडतील.  
 

सप्टेंबर ११, २०१०: आजपण घरातले सारे द्रदवे लागलेल ेिोते. आरतीरे् तबक तयार िोत,े शनराांजन 

तूप-वातीसकट तयार िोते. आज सकाळी रे्िरयावर आललेे िळदी-कुां कू बघून खूप खूर्ष झाले कारण मला 

आज पुन्िा द्रदव्य दिचन िोणार. देवाला फोडणीर्ा भात व दिी-भातार्ा नैवेद्य दाखवला. थोड्या वेळान े

देवघरात डोकावले तर दोन्िी भात एकत्र िोऊन गोपाळकाला झाला िोता. िरे् आमरे् आज जेवण िोते.  
 

आज आमच्याकडे थोडे लोक आले िोते. त्यातल्या एका बाईंर्ा अिा र्मत्काराांवर शवश्वास नव्िता. त्या 

म्िणाल्या, “दगडाच्या मूतीत देव आि ेअस ेमानून आपण आपल्या सगळ्या इच्छा त्या मूतीसमोर बोलून 

दाखवतो. देव तुझ्या घरी आला आि ेअस ेवाटणे ि ेकेवळ तुझ्या मनारे् खेळ आिते.” मग त्याांनी मला 

तासभर सतरािे साठ प्रश्न शवर्ारले. मी न रागावता त्याांच्या सगळ्या प्रश्नाांर्ी िाांतपणे उत्तरे द्रदली. त्याांनी 

थोडी फुलां आणली िोती, ती मी देवासमोर ठेवली. प्रसाद घेऊन त्या शनघून गेल्या. नांतर अजनू थोडे 

लोक आले. याांना आम्िी कािी वर्षाांपासून ओळखत िोतो. माझ्या लगेर् लक्षात आलां की ते फक् 

र्मत्काराांर्ी सत्यता पडताळण्यासाठी आललेे आिते. थोडा वेळ घोटाळून ते प्रसाद न घतेार् शनघून गलेे. 

सांध्याकाळी माझे पती मुलीबरोबर आमच्या शमत्राांकडे जेवायला गलेे. मी उत्सुकतेने द्रदव्य दिचनार्ी वाट 

बघत िोते.  
 

इतक्यात जे लोक प्रसाद न घेता शनघून गेले िोत,े त्या बाईंर्ा मला फोन आला. म्िणाल्या, “बालाजी 

आशण पद्मा नावाच्या एका जोडप्याला तुमच्या घरी यायर्ी इच्छा आि.े मी त्याांना तुमर्ा पत्ता व फोन 

नांबर द्रदला आि.े जर त्याांना घर सापडलां नािी तर ते तुम्िाला फोन करतील.” मी िो म्िटले. अजूनिी 

मी देवाच्या द्रदव्य दिचनार्ी अत्यांत आतुरतेने वाट बघत िोते. त्यार्वेळी बालाजी व पद्मा घरी आले. मी 

त्याांरे् स्वागत केल,े त्याांना देवघराकडे नलेे. त्याांनी दवेदिचन घेतले आशण म्िणाल,े “तुम्िी खूप निीबवान 

आिात. देवार्ी तुमच्यावर कृपा आि.े” मी द्रदलेला प्रसाद त्या दोघाांनी अशतिय मनोभावे खाल्ला. 

थोडावेळ थाांबून परत नक्की येतो अस े म्िणून त े शनघाले. त ेगले्यावर मला पुन्िा एकदा अशितीय द्रदव्य 

दिचनार्ा अनुभव आला. तोपयांत माझे पती व मलुगी घरी आले. मी त्याांना बालाजी आशण पद्मा 

याांच्याबद्दल व घडललेा सारा प्रसांग साांशगतला. ि े िी साांशगतले की ज्या बाई प्रसाद न घेतार् गेल्या 

िोत्या, त्याांनीर् या दोघाांना आपल्या घरी पाठवले िोत.े माझ्या पतींना प्रश्न पडला, “ज्या बाई स्वत: या 

कुठल्यार् र्मत्काराांवर शवश्वास ठेवत नािीत, त्या बाकी कुणाला आपल्या घरी किाला पाठवतील?” 

जोपयांत त्याांनी िा मुद्दा काढला नािी तोपयांत माझ्या मनात िा शवर्ार पण आला नािी. आता मात्र 

माझ्या मनात शवर्ार आला, मला द्रदव्य दिचन बालाजी व पद्मा यायच्या आधी का नािी झाले? ह्यार्ां 

उत्तर शमळणां मला आवश्यक वाटू लागले. सुरुवात आम्िी त्या बाईंना फोन लावण्याने केली. त्याांना जेव्िा 

बालाजी व पद्मा बद्दल शवर्ारल े
 

तेव्िा त्याांनी सरळ सरळ नकार द्रदला. त्याांनी कुणालािी आमच्या घरी पाठवले नव्िते. एवढेर् नव्ि ेतर 

फोनिी केला नव्िता. त्या नावारे् कुणीिी जोडपे त्याांना माशित नव्िते.  
 

घडलेला सारा प्रकार माझ्या लक्षात यायला आता वेळ लागला नािी. त ेजोडप ेदसुरे-शतसरे कोणी नसून 

प्रत्यक्ष लक्ष्मी-शवष्णूर् िोते, आशण मी त्याांना ओळखू िकले नव्िते. मी खूप शनराि झाले. देवाला न 

ओळखण्यार्ी िी रू्क मी पनु्िा एकदा केली िोती. पूवी २००५ च्या शतरुमला-याते्रत वयस्कर जोडप्याच्या 

रुपात मला ह्यार् दैवी जोडप्याने दिचन द्रदले िोते. त्यािीवेळी मी त्याांना ओळखायला उिीर केला िोता.   

डोळ्यात पाणी आणून मी दवेाला कळवळून प्रश्न केला, “िी अिी किी परीक्षा घेतोस?”   
 

रात्री साधारण ११ वाजता देवघरारे् दार बांद करून बािरे टीव्िी बघत िोतो. ११:३० च्या सुमारास 

डोळ्यावर झोप यायला लागली तिी, झोपण्यापूवी एकदा देवार्ां दिचन घायच्या उदे्दिाने आम्िी देवघरात 

गेलो. जे पाशिले त्यावर शवश्वासर् बसेना. श्री बालाजी व पद्मावतीच्या मूतीतून मध वािात िोता. माझे 
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पती तर अर्ांशबतर् झाले. आम्िी लगेर् त्यारे् फोटो आशण द्रफल्म घतेली. दीर व जावेला स्काईप 

(इांटरनेट) वर यायला साांशगतले. त्याांनी िा अद्भुत र्मत्कार वेब कॅमेरयातून बशघतला. त्याांच्या आनांदाला 

पारावार नव्िता. अजनू एक गोष्ट माझ्या नजरेस पडली, जी फुलां शवश्वास न ठेवणारया बाईंनी आणली 

िोती, ज्याांनी मला सतरािेसाठ प्रश्न शवर्ारले, ती पार बाजूला फेकलेली िोती. त ेबघून आम्िी ठरवल े

की इथून पुढे देवावर शवश्वास ठेवणारया लोकाांनीर् आणललेी फुल ेदेवाला वािायर्ी. आललेा प्रत्येक द्रदवस 

अशवस्मरणीय आठवणी व दवैी अनुभव मागे सोडतो आि.े   
 

सप्टेंबर १२, २०१०: आज िळदीच्या शिगेवर कुां कू येऊ लागले. मध तर अजनूिी वाितोर् आि.े आज 

दाखवलेला नैवेद्य देवाने ग्रिण केला नािी. सांध्याकाळी तळलले्या तोंडल्यार्ी भाजी आशण भातार्ा नैवेद्य 

दाखवला. थोड्या वेळान ेदवेघरात डोकावले तर भातात भाजी कालवून त्यार्ा मोठा लाडू करून ठेवला 

िोता. आम्िी तो आलले्या सगळ्या लोकाांमध्य ेवाटून टाकला.  
 

सप्टेंबर १३, २०१०: आज सकाळी आम्िी काजू-बेदाण्यार्ा नैवेद्य दाखवला. देवाने अध ेखाल्ले आशण अध े

आम्िाला ठेवले. आजिी आरतीरे् तबक तयार िोत,े शनराांजनात तपुासकट वात ठेवलेली िोती. मी मुलीला 

िाळेत सोडून आले. माझ्या पतीिी फोनवर बोलत मी स्वयांपाकघरात काम करत िोते. तेवढ्यात मला 

पैंजणार्ा आवाज आला. मी फोनवर पट्कन शवर्ारल,े “तुला पैंजणार्ा आवाज आला का?” त्याला ऐकू 

आला नािी. मी शव्िशडओ कॅमेरा सुरू केला. घेतलेली द्रफल्म स्काईप वर दीर, जावेला दाखवली. तेव्िा 

त्याांना तो आवाज ऐकू आला. मला एकदम हुश्ि झाल,े माझ्या कािी मनार्ा खेळ नव्िता तो. मग मात्र 

मी खूप खुि झाले, मी प्रत्यक्ष देवीच्या नृत्यार्ा आवाज ऐकला िोता.   
 

दपुारी मी आशण माझ्या मलुीने पैंजणाांर्ा मधूर आवाज पुन्िा ऐकला. जवळ-जवळ ५ शमशनटां ऐकू यते 

िोता. जसां कािी देवी पैंजण घालनू घरात चिांडत िोती. रात्री मात्र माझ्या पतीलािी िा दैवी आवाज 

ऐकण्यारे् भाग्य शमळाले. 
 

सप्टेंबर १४, २०१०: मधार्ा प्रवाि आजिी अखांशडत आि.े आम्िी आलेल्या भक्ाांना, शमत्राांना, पाहुण्याांना 

तीथच म्िणून मध द्रदला.  
 

सप्टेंबर १५, २०१०: आज बरेर् कुां कू आले. मध ज्या वाटीत गोळा करत िोतो ती वाटी आज पूणच 

भरली. शतच्याजागी दसुरी वाटी ठेवली.  
 

सप्टेंबर १६, २०१०: आज सफरर्ांदार्ा नैवेद्य दाखवला. जरा वेळाने बशघतल ेतर देवाने त्यातला थोडा 

भाग खाल्ला िोता.    
 

सप्टेंबर १८, २०१०: आतापयांत देवार्ा फोटो िळदी-कुां कवाच्या द्रढगात लपला िोता. आज तो िळदी-

कुां कवार्ा ढीग थोडा ओसरला िोता. परमेश्वरार्ा मुगुट व मुख द्रदसू लागले. पशिल्यापेक्षा त ेजास्त तेजस्वी 

द्रदसत िोते. ते िळदी-कुां कू आम्िी भक्ाांना प्रसादाच्या रुपात दऊे लागलो. मधाच्या प्रवािात खांड पडण्यारे् 

लक्षण द्रदसत नव्िते. मध्येर् १० शमशनटे धार खूप मोठी झाली. दपुारी मुगाच्या डाळीच्या शखर्डीर्ा नैवेद्य 

दाखवला. बािरे जाऊन टीव्िी बघत १५ शमशनटे झाली नािी तोर् माझ्या तोंडात शखर्डीर्ा घास आला.  

आत जाऊन बशघतले तर दवेानेसुद्धा शखर्डी खाल्ली िोती. (आमच्या वेब साईट वर सप्टेंबर १८, २०१० 

च्या फोटोंमध्य ेआपल्याला ि ेबघता येईल.) 
 

सप्टेंबर १९, २०१०: आज नैवेद्यातल्या सफरर्ांदार्ा घास देवाने स्वःत खाल्ला आशण मलािी भरवला. 

मला भरवललेा घास अथाचतर् माझ्या तोंडात आला. त्यावेळी मी स्वयांपाकघरात काम करत िोते. लगेर्र् 

मी माझ्या पतीला साांशगतले. झट्कन त्याने देवघरात जाऊन बशघतले तर ताटलीतल्या सफरर्ांदारे् दोन 

तुकडे तोडललेे द्रदसत िोते.  
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सांध्याकाळी फळाांच्या रसार्ा नैवेद्य दाखवला. थोड्या वेळाने बशघतले तर थोडासार् रस शिल्लक िोता. 

देवाने नैवेद्य स्वीकारल्यार्ी िी खूण सूयचप्रकािाइतकी स्वच्छ िोती. उरललेा रस आम्िी प्रसाद समजून  

भक्ीभावाने प्यायला. मधार्ी धार अजूनिी अखांशडत आि.े 
 

सप्टेंबर २०, २०१०: आज भात आशण तळलले्या तोंडल्याच्या भाजीर्ा नैवेद्य केला िोता. कािीवेळाने 

देवघरात डोकावले तर भातात भाजी कालवून त्यारे् र्ार लाडू ताटलीत ठेवल ेिोते. सांध्याकाळी पोळी व 

र्ण्याच्या उसळीर्ा नैवेद्य दाखवला. िािी नैवेद्य देवाने प्रेमाने खाल्ला. शिल्लक राशिललेी पोळी व उसळ 

आम्िी खाऊन टाकली. प्रत्येक द्रदविी परमेश्वर वेगवेगळ्या प्रसांगातून त्यारे् अशस्तत्व आम्िाला दाखवत आि.े 

मध अजूनिी वाितोर् आि.े  
 

सप्टेंबर २१, २०१०: आज भात आशण पालकाच्या डाळ घालून केलले्या भाजीर्ा आम्िी नैवेद्य दाखवला.  

जरा वेळाने देवघरात गेलो. ताटातली भाजी भातात कालवली िोती. त्यातल ेकािी घास देवाने खाल्ल े

िोते. आरतीच्या तबकात शनराांजन िोते, त्यात तूप व वात घालून ठेवली िोती. दधुात मध घालून 

र्ाांदीच्या वाटीत तीथचिी तयार िोते. या कशलयुगात परमेश्वर त्यार्ां अशस्तत्व अतक्यच अिा दैवी 

र्मत्काराांमधून आपल्यापयांत पोिोर्वत आि.े ि ेआमरे् अिोभाग्य की त्यासाठी त्याने आमरे् घर शनवडले.  
 

सप्टेंबर २२, २०१०: आज आमटी-भातार्ा नैवेद्य दाखवला. थोड्या वेळाने देवघरात डोकावलो तर 

आमटी भातात शमसळली िोती. त्यातले कािी घास देवाने खाल्ले िोते. सांध्याकाळी कािी िाक्ष ेदेवापुढे 

ठेवली. आम्िी जेवायला बसलो आशण एकदम माझ्या तोंडात िाक्षां आली. देवघरात जाऊन बशघतले तर 

देवापुढे ठेवलेल्या िाक्षातील फक् दोनर् िाक्षां शिल्लक िोती.  
 

सप्टेंबर २३, २०१०: आजिी आम्िी देवाला िाक्षाांर्ा नैवेद्य दाखशवला. त्यातली कािी िाक्षां परत माझ्या 

तोंडात आली. माझ्या पतीरे् शमत्र आमच्या घरी आले िोते. ते यायच्या थोडांसर् आधी, मूतीतून 

वािणारया मधार्ी धार वाढली िोती. माझे पती त्या मधार्ी द्रफल्म घेत असतानार् आरतीच्या तबकातली 

शनराांजनार्ी जळलेली वात पुन्िा पेटली. ती ज्योत नेिमीपेक्षा जास्त तेजस्वी िोती. ि ेअकशल्पत दषृ्य 

दाखवण्यासाठी त्याांनी मला व बाकीच्या सगळ्या लोकाांना तातडीने आत बोलावले. अस े दैवी र्मत्कार 

बघून सगळेजण मनोमन धन्य झाले.  
 

सप्टेंबर २४, २०१०: आज सकाळच्या व दपुारच्या नैवेद्याला देवानी िात लावला नािी. सांध्याकाळी 

आम्िी देवासमोर बेदाणे ठेवले आशण कामासाठी घराबािरे पडलो. साधारणतः आम्िी घरापासून ५ 

द्रकलोमीटरवर अस.ू अर्ानक माझ्या तोंडात बेदाणे आले. आत्तापयांत सगळे र्मत्कार घरातर् िोत िोते. 

िा घराबािरेर्ा पशिलार् अनुभव. मी तर आनांदाने वेडीर् झाले.  
 

सप्टेंबर २५, २०१०: आज मी देवघरात जाण्यापूवीर् आरतीर्ी तयारी तबकात झालेली िोती. शनराांजनात 

तूप घालनू वात लावून ठेवली िोती, दधुात मध घालून तीथचसुद्धा तयार िोते. आम्िी सगळ्याांनी शमळून 

पूजा केली. सप्टेंबर ४ ला मी र्ांदनाच्या पुडीत पाणी शमसळून गांध बनवले िोत.े आजपयांत त्यातलां पाणी 

सुकलेलां नािी. पूजा करून झाल्यावर माझ्या लक्षात आले की माझ्या कपाळावर एक रठपका उठला िोता, 

तो कुां कुवार्ा नव्िता, गांधार्ा िोता. माझ्या मानेवरिी त्यार् गांधार्ा नाम उठला िोता. त्यानांतर माझे 

पती मुलीबरोबर बािरेच्या खोलीत खेळत िोते. मी स्वयांपाकघरात काम करत िोते. अर्ानक देवघरात 

तीन र्ांदनाच्या उदबत्त्या लागल्या. त्यार्ा सुवास कािी क्षणातर् घरभर पसरला. आज भाज्या घातलले्या 

पुलावार्ा नैवेद्य दाखशवला. देवाने तो भात खाल्ला. त्या द्रदविी सांध्याकाळी आरतीरे् तबक तयार िोते, 

शनराांजनात तपू घालून वात लावललेी िोती. पूजेर्ी सारी तयारी झाली िोती. काळ्या िाक्षाांर्ा दाखवलेला 

नैवेद्य मात्र देवाने खाल्ला नािी.  
 

सप्टेंबर २६, २०१०: आज सकाळर्ा व दपुारर्ा नैवेद्य देवासमोर तसार् िोता. सांध्याकाळी थोडी फळां 

देवासमोर ठेवली. ती खाण्यासाठी देवार्ी कळवळून प्राथचना केली आशण घराबािरे पडलो.  घरापासून ४-५ 
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द्रकलोमीटर दरू गलेो अस ू ककां वा नस,ू माझ्या तोंडात िाक्षां आली. पट्कन घरी गेलो. देवघरात ठेवलले्या 

नैवेद्याच्या थाळीतून िाक्षां कमी झालेली द्रदसली.  
 

सप्टेंबर २७, २०१०: आज आम्िी कािी सफरर्ांदार्ा नैवेद्य दाखशवला. देवान ेएक घास खाल्ला आशण 

एक माझ्या तोंडात आला. सांध्याकाळी केळ्यार्ा नैवेद्य दाखशवला. थोड्या वेळाने एक तृतीयाांि केळे 

तोंडातून  बािरे आले. ि ेकेळां साल सोलून काढलेल्या केळाइतके व्यवशस्थत िोते. त्यावर कुठेिी दाताांच्या 

खुणा नव्ित्या. देवघरात जाऊन बशघतले तर तवेढांर् एक तृतीयाांि केळे शतथे नव्िते. उरलेल्या 

केळ्यािेजारी उजवीकडे एक मधार्ा थेंब पडला िोता.  
 

गेल्या तीन आठवड्यापासून देवाच्या मूतीतून मधार्ा प्रवाि अखांड र्ालू आि.े  
 

ऑक्टोबर १०, २०१०: आज आम्िी सफरर्ांदार्ा नवेैद्य दाखशवला. नांतर मी स्वयांपाकघरात जेवणाच्या 

तयारीत गुांतले. अर्ानक दवेघरातून मला गोड वास येऊ लागला. आत जाऊन बघते तर जे दषृ्य द्रदसलां 

त्यावर शवश्वास ठेवणां फार कठीण िोते, स्वप्नातसुद्धा असा शवर्ार आला नसता. सफरर्ांद आि ेतसर् िोतां 

पण त्याच्या बाजूला शतरुपतीर्ा लाडू िोता. शतरुपतीर्ा लाडू आम्िी यापूवी बरेर्वेळा खाल्ला आि.े पण 

इतका गरम लाडू आधी कधीर् खाल्ला नव्िता. खाताना बोटाला लागललेे तूप सरळ सरळ द्रदसत िोते. 

त्यार्ी र्व तर तोंडात अजनू आि.े 
************** 

 

माझ्यासारख्या सामान्य, घरगुती बाईला ि े “श्री बालाजीरे् दैवी र्मत्कार” पुस्तक शलशिणे सोपे 

नव्िते. कशलयगुारे् देवता श्रीवेंकटेश्वर आशण देवी पद्मावती याांच्या आशिवाचदानेर् ि ेिक्य झाले आि.े  
 

माझे पती ऋशर्षकेि याांनी ि ेपुस्तक शलशिण्यासाठी मला प्रोत्सािन द्रदले. त्याांनी स्वःत या मूळ 

तेलगु पुस्तकारे् इांशग्लि भार्षाांतर केले. मी माझ्या मुलीरे्, नेिारे् सुद्धा आभार मानते. श्री वेंकटेश्वर व्रतारे् 

मूळ लेखक श्री. शतम्मुराज शवश्वपशत रामकृष्ण मुर्तच याांरे् मनःपूवचक आभार मानते. माझी परमेश्वराकडे 

एकर् प्राथचना आि ेकी ज्या ज्या लोकाांनी ि ेपुस्तक प्रशसद्ध करण्यात माझी मदत केली आि,े माझ्या 

बोलण्याकडे लक्ष द्रदले आि,े त्या सगळ्याांवर तुझी सदैव कृपा अस ुदे. माझी मनःपूवचक सद्रदच्छा आि,े जो 

कोणी ि ेव्रत भशक्भावाने सांपन्न करेल त्याला परमेश्वर कृपेर्ा लाभ जरूर िोईल.  
 

लशलता ऋशर्षकेि 
 

  



श्री वेंकटेश्वर व्रत कथा 
 

https://www.venkateswaravratham.org  पान 13 , एकूण 48 
https://www.facebook.com/venkateswaravratham                             

श्री वेंकटेश्वर मांत्र 
 

कशलयुगारे् दैवत, श्रीवेंकटेश्वराने वेदाांमध्य ेसाांशगतलले्या मांत्रापैकी कािी मांत्र मला साांशगतले. त्यातला िा मांत्र 

रोज म्िणण्याने भशक्र्ा मागच अवलांबणे सुलभ िोईल.  
 

मुराररसेवक जराद्रदपीशडत शनरार्थचजीवन शनराि भूसुर  

वराशतसुन्दर सरुाांगनारशत कराांगसौष्ठव कुमारताकृशत  

कुमार तारक समापनोदय तनूनपातक मिापदामय 

शविापनोद्रदत सकलभुवन शवद्रदत कुमारधाराशभधान तीथाचद्रदशष्टतस्य 

धरणीतल गत सकल ितकशलल सुभासशलल गतबहुल  

शवशवधमलः अशतर्तुर रुशर्रतर शवलोकनमात्र शवदशलत  

शवशवधमिापातक स्वामीपुष्कररशण समेतस्य 
 
 

जे भक् िा मांत्र रोज म्िणतील, त्याांरे् जीवन आरोग्यपूणच व समृद्ध िोईल.  
 

लशलता ऋशर्षकेि  
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कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी 

 
 

पजूलेा लागणारे साशित्य  
६ नारळ – १ कलिावर ठेवण्यासाठी व बाकीरे् ५ प्रत्येक अध्यायानांतर वाढवण्यासाठी   

१ कापसारे् वस्त्र, १ कलि , १ खण, तो नसल्यास नवीन १ मीटर कापड  

िळद, कुां कू, अक्षता, उदबत्ती, आरतीसाठी कापूर 

शवड्यार्ी पाने ककां वा आांब्यार्ी पाने ( ३ – ५ कलिासाठी, २ गणेि पूजेसाठी)  

फूल, तुळस, पांर्ामृत (दिी, दधू, तूप, मध व साखर)  

गणपतीच्या नैवेद्यासाठी गुळार्ा छोटा तुकडा  

व्रताच्या नैवेद्यासाठी गव्िार्ा जाड रवा, तूप, शपठीसाखर, केळे, वेलदोड्यार्ी पडू. रवा तपुात भाजून 

गार झाल्यावर त्यात साखर, केळे व वेलदोड्यार्ी पूड घालावी. रवा दधू अथवा पाण्यात शिजवू नय.े   
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व्रत शवधी 
श्री शतम्मुराज शवश्वपशत रामकृष्ण मुती िारा 

 

कशलयुगात श्री बालाजीर्ी कृपा शमळवण्यासाठी ि े व्रत सांपन्न करणे अत्यांत सुलभ आि.े ि ेव्रत 

सांपन्न केल्यावर लगेर्र् सगळे कष्ट दरू िोतात. ि ेअत्यांत सोपे अस ेव्रत मला वैकुां ठवासी नारायणाने स्वःत 

साांशगतले आि.े ि ेव्रत कुणीिी, कुठेिी आशण कधीिी करू िकतात. आर्थचक ककां वा आरोग्याबाबत प्रश्न असो,   

मन अस्वस्थ असो अगर अन्य कािीिी कारण असो, ि ेव्रत करण्याने सारी चर्ांता दरू िोईल. जर एखाद े

िुभकायच ठरले असेल तर त्यात कुठलेिी शवघ्न येऊ नय े म्िणूनिी ि े व्रत करावे. नोकरी-धांद्यातील 

उन्नशतसाठीदेखील ि ेव्रत करणे फायदेिीर ठरते.   
 
 

ह्या व्रतारे् दोन भाग आिते.  

प्रथम भाग 

 

वर साांशगतल्याप्रमाणे ि े व्रत कधीिी करता येते. मुख्यत्वे मागचिीर्षच, माघ, कार्तचक मशिन्यातील 

पौर्णचमा, पांर्मी, सप्तमी, एकादिी या शतथींना ककां वा श्रवण, स्वाती नक्षत्राांच्या द्रदविी करावे. सकाळी ककां वा 

सांध्याकाळी ि ेव्रत करता येते.  
 

या व्रतात पार् अध्याय आिते. पशिला अध्याय साक्षात ्श्री बालाजीच्या कृपेने शलशिला गलेा आि.े 

बाकीरे् र्ार अध्याय मिा तपस्वी श्री शवश्वाशमत्र, वशसष्ठ, भरिाज आशण अशत्र याांनी साांशगतल े आिते. 

आपल्या स्वगृिी अथवा मुक्कामाच्या रठकाणी, मांद्रदरात ककां वा अन्य कुठल्यािी पशवत्र स्थानी, नदीकाठी ि ेव्रत 

सांपन्न करता येत.े   
 

िक्य असेल तर बांध-ूशमत्राांच्या समवेत ि ेव्रत करणे जास्त पुण्यफलदायी आि.े सवचप्रथम पूजेर्ी 

जागा स्वच्छ करावी. नांतर छोटा मांडप तयार करुन त्यात श्री बालाजीर्ी तस्वीर ककां वा मूती ठेवावी. त्या 

तस्वीरीत श्रीदेवी, भूदेवी असतील ककां वा त्याांच्या मूती असतील तर अशधकर् उत्तम. तस्वीरीबरोबर एक 

रुपयारे् नाणे ठेवावे. त्यानांतर कलिार्ी स्थापना करावी.  
 

ि े व्रत शनर्वचघ्नपणे पार पडावे यासाठी सवचप्रथम िळदीच्या गणेिमूतीर्ी पूजा करावी. (िळद 

पाण्यात कालवून त्या गोळीला गणपती बनवणे.) िेवटी व्रतकथेर् े पार् अध्याय वार्ावे. साक्षात ्

परमेश्वरारे् म्िणणे आि ेकी जो कोणी शनष्ठा व भशक्भावाने ि ेव्रत सांपन्न करतो, तेथे परमेश्वर कोणत्या ना 

कोणत्या रुपात येऊन प्रसाद स्वीकारतो.   
 

 

 

 

 
 

शितीय भाग 

 

साक्षात् बालाजीने पीशडताांसाठी एक साधा उपाय साांशगतला आि.े जर कािी कारणास्तव ककां वा 

अडर्णीमुळे पणूच व्रत करणे िक्य िोत नसेल तर एकटे बसूनसुद्धा ि ेव्रत करता येत.े  
 

श्री बालाजीच्या मांडपासमोर बसून आधी गणपतीरे् नमन करावे. नांतर अष्टद्रदक्पालक व नवग्रिाांरे् 

मनातल्या मनात नामस्मरण करावे. तुळस, नारळ व उपलब्ध असललेी फळे-फुले तबकात ठेवावी. 

बालाजीरे् स्मरण करुन व्रतकथा मनापासून वार्ावी. प्रत्येक कथेच्या िेवटी गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद... 

असां तीन वेळा नामस्मरण करुन एक नारळ परमेश्वराला अपचण करावा. नारळाांच्या पाण्यार्ा व खोबरयार्ा 
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प्रसाद घ्यावा. यामुळे सारे कष्ट व चर्ांता लगेर् दरू िोतात. मिाप्रसादासाठी गव्िाच्या रव्यात साखर व 

केळे शमसळावे. (िा प्रसाद शिजवत नािीत.)  
 

बालाजीला तुळस अशतशप्रय आि.े त्यामुळे पूजेत तुळस असणे मित्त्वारे् आि.े व्रत सांपन्न झाल्यावर 

त्या तुळिी प्रसाद म्िणून ग्रिण कराव्या. त्याने रोगशनवारण िोते व अष्ट ऐश्वयाांर्ी प्राशप्त िोते. नारळारे् 

तुकडे देवाला व आलेल्या सवच लोकाांना वाटणे अशतिय पुण्यप्रद आि.े  
 

ि ेव्रत शवधीपूवचक कलिस्थापनेसशित शवस्ताराने सांपन्न करावे. अगदीर् िक्य नसले तर शितीय भागात  

साांशगतल्याप्रमाणे अल्प प्रमाणात करावे.  
 

एक गोष्ट सवाांनी लक्षात ठेवली पाशिजे. आपल्या चर्ांता, दःुख परमेश्वराला आधी माशित आिते. तेव्िा त्या 

दयाघनार्ी प्राथचना करुन, सांकल्प करुन, व्रत सांपन्न करण्यान ेमनोकामना शनशश्चत पूणच िोते. सवच चर्ांता व  

कष्ट दरू िोऊन अष्ट ऐश्वयाांर्ी प्राशप्त िोते.  
 

समस्त सन्मांगलाशनभवांतु | 

श्री लक्ष्मी श्रीशनवास कटाक्ष शसशद्धरस्तु || 
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श्री वेंकटेश्वर व्रत कथा 

श्रीगणपती ध्यानम ्

वक्रतुण्ड मिाकाय कोरटसूयचसमप्रभ। 

शनर्वचघ्नम् कुरुमे दवे सवचकायेर्षु सवचदा। 

िुक्लाांबरधरम् शवष्णुम् िशिवणचम् र्तुभुचजम्। 

प्रसन्न वदनम् ध्यायेत् सवचशवघ्नोपिाांतये ॥ 

तदवे लग्नम् सुद्रदनम् तदवे ताराबलम् र्ांिबलम् तदवे । 

शवद्याबलम् दवैबलम् तदवे लक्ष्मीपते तेंशियुगम् स्मराशम ॥ 

 

 

आर्मनम ्

ॐ केिवाय स्वािा ।     ॐ नारायणाय स्वािा ।      ॐ माधवाय स्वािा । 

ॐ गोचवांदाय नमः ।     ॐ शवष्णव ेनमः।           ॐ मधुसुदनाय नमः। 

ॐ शत्रशवक्रमाय नमः।    ॐ वामनाय नमः।          ॐ श्रीधराय नमः। 

ॐ हृशर्षकेिाय नमः।     ॐ पद्मानाभाय नमः।        ॐ दामोदराय नमः। 

ॐ सांकर्षचणाय नमः।     ॐ वासुदवेाय नमः।         ॐ प्रद्युम्नाय नमः। 

ॐ अशनरुध्दाय नमः।    ॐ पुरुर्षोत्तमाय नमः।        ॐ अधोक्षजाय नमः। 

ॐ नरचसांिाय नमः।     ॐ अच्युताय नमः।          ॐ जनादचनाय नमः। 

ॐ उपेंिाय नमः।       ॐ िरये नमः।              ॐ श्रीकृष्णाय नमः। 

 

 
 

भतूोच्चाटनम ्
अक्षता िातात घेऊन खालील मांत्र म्िणणे.  
उशत्तष्टांतु भूतशपिाच्चा: एत ेभूशमभारका:। 

ऐतेिामशवरोधेन ब्रह्कमच समारभे ॥ 

अक्षता खाांद्यावरून माग ेटाकणे.  

 
 
 
 
 
 

प्राणायामम ्
ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ सुवः, ॐ मिः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम,् ॐ तत्सशवतुर्-वरेण्यम् भगो दवेस्य 

धीमशि, शधयो य़ो नः प्रर्ोदयात्, ॐ आपो-ज्योशतः-रसोवृतम् ब्रह् भूभुचवस्सुवरोम्॥ 

मम उपात्त दरुरताक्षयिारा श्री परमेश्वर प्रीत्यथचम् िुभे िोभन मुहुत ेश्री मिाशवष्णोः आग्नया प्रवते 

मानस्य आद्यब्रह्णः शितीय पराथे श्वते वरािकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कशलयुग े प्रथमपाद ेजम्बूिीपे 

भरतवर्षे भारत खन्ड ेमेरोः दशक्षण द्रदग्भाग,े श्रीिैलस्य, ..(मुक्कामाच्या गावारे् नाव घेणे)...प्रदिेाय, कृष्णा, 

गोदावरी मध्यभागे, स्व-िोभन गृि,े समस्त दवेता ब्राह्ण, िररिर सशन्नधौ, अशस्मन् वतचमान व्यविाररक 

र्ान्िमानेन स्वशस्तश्री प्रभवाद्रद नाम सांवत्सर मध्य सांवत्सरे, अयन,े ऋतौ, .(र्ालू मशिन्यारे् नाव 
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घेण)े..मासाय, .(र्ालू पक्ष) ...पक्षाय, .(आजर्ी शतथी)...शतथौ, .(आजर्ा वार)...वासरे, िुभनक्षत्रे, िुभयोग,े 

िुभकरण एवां गुण शविेर्षण शवशिष्टायाम ् िुभशतथौ श्रीमान..(आपल े व सवच कुटूांशबयाांर्ी नावे)..  

गोत्रः....  नामधेयः धमचपत्नी समेतस्य अस्माकम् सिकुटुांबानाम,् क्षेम, स्थैयच, धैयच, शवजय, आयुर्-

आरोग्य, ऐश्वयच-अशभवृध्यथचम्, धमाचथच काममोक्ष र्तुर्वचध पुरुर्षाथच फल शसद्ध्यथचम् ममोपात्त दरुरताक्षय 

िारा श्री परमेश्वर प्रीत्यथचम् श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर दवेता मशिष्य श्री वेंकटेश्वर 

व्रतकल्प कररष्ये िवैः सांभवशभः पदाथे सांभवता शनयमेन यावच्चशक् ध्याना वािनाद्रद र्षोडर्षोपर्ार 

पूजाम् कररष्ये। (िातावर पाणी घालावे.) 

 

तदांग कलिाराधनम ्कररष्ये  
(बालाजीच्या उजवीकडे कलि ठेवावा. त्याला गांध, पुष्प, कुां कू व अक्षता लावाव्या. मग पुढील श्लोक 

म्िणावे.) 

श्लोकां 

कलिस्य मुख ेशवष्णु: काांते रुि: समाशश्रता:। 

मूले तत्र शस्थतो ब्रह्ा मध्ये मातृगणाशश्रत:॥ 

कुक्षौतु सागरा सव ेसप्तिीप वसुांधरा । 

ऋग्वेदोत यजुवेद: सामवेदोह्यथवचणा: ।। 

अांगैश्च सशिता: सव ेकलिाांबु समाशश्रता:। 

कलिे गांधपुष्पाक्षताम् शनशक्षप्त्य, िस्तेनच्चाद्य ॥  

आपो वा इदम् सवां शवश्वभूतान्याप: प्राणवा आपा: । 

पश्व: आपोन्नामापोमृता मापा: सम्रादपो शवराडापा ॥ 

स्वराडापश्चांडाम् स्यापो ज्योशतम् श्यापो यजोमश्याप । 

सस्त्यामाप: सवाच दवेता आपोभूभुचवसुव राप ॐ ॥ 

(कलिात पाणी भरावे व त्यात तुळिीर्ी पाने घालावी.) 
 

 

श्लोकां 

गांगे र् यमुने र् कृष्णे गोदावरी सरस्वशत । 

नमचद ेचसांधु कावेयो जलेशस्मन् सशन्नशधम ्कुरु ॥ 

कावेरी तुांगभिा र् कृष्णवेणी र् गौतमी ।  

कलिोदकेेन दवेात्मानम् पूजािव्याशन र् सम्प्रोक्ष्या॥ 

(कलिातल्या पाण्यात एक फूल बुडवून त्याने श्रीबालाजीच्या मूतीवर/फोटोवर, पूजेच्या सामग्रीवर व 

स्वःतावर पाणी चिांपडावे.)  
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श्री गणपती प्राथचना 
िुक्लाांबरधरम् शवष्णुम् िशिवणचम् र्तुभुचजम्। 

प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सवचशवघ्नोपिाांतयेत् ॥ 

आदौ शनर्वचघ्नेन व्रत पररसमाप्तम् गणपती पूजाम् कररष्ये॥ 
 

अथ: गणपती पजूा 
(िळदीच्या अथवा सुपारीच्या गणपतीर्ी पूजा खालीलप्रमाणे करावी. ज्या गोष्टी उपलब्ध नसतील त्यावेळी 

श्लोक म्िणून अक्षता वािाव्यात. दोन शवड्यार्ी पाने कलिासमोर ठेवून त्यावर गणपती ठेवावा.) 

 
ॐ गणानाम त्वागणपतीम ्िवामिे । कचवां कवीनामपुा मस्श्रवस्तवम् । 

ज्यषे्ठराजम् ब्रह्णाम् ब्रह्णस्पत । आनश्श्रणु्यनशुतशभ: सीदसाधनम् ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः । ध्यायाशम, ध्यानम् समपचयाशम ॥ 

(गणपतीला नमस्कार करावा.) 

आवाियाशम, रत्नचसांिासनम ्समपचयाशम, पाद्यौ पाद्यम ्समपचयाशम,  

िस्तौ: अघ्यचम् समपचयाशम, मुखे आर्मनीयम् समपचयाशम ॥ 

 

आपोशिष्टाांयोभवुस्तान ऊजधे्दातन, मिरेणाय र्क्षस।े 

यो वत् शिवत मोरसस्तस्य भाजयतिेन: उर्षतीररना मातर: । 

तस्मारम् गमामवो यस्याक्षयाय चजांधव, आपोजनयाधार्न: ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः – िुद्धोदक स्नानां समपचयाशम ॥ 

             स्नानाांतरम् िुद्ध आर्मनम् समपचयाशम ॥ 

(एक पळी पाणी ताम्िणात सोडावे.) 

अशभवस्त्रात ुवसनान्यार िशभदनेतु्सु दघुा: पजूमान: । 

अशभर्ांिा भताच वे नो शिरण्याभ्यश्वनरशतनोदवे सोम ॥ 

 श्री मिागणाशधपतये नमः – वस्त्रयुग्मम् समपचयाशम ॥ 

(कापसारे् वस्त्र केले असल्यास गणपतीला वािावे.) 

यज्ञोपवीतम् परमां पशवत्रम ्प्रजापते  :यत् सिजम् परुस्तात ्। 

आयषु्यांग्रयेम् प्रशतमचु्च िभु्रां यज्ञोपवीतम् बलमस्त ुतजे: ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः – यज्ञोपवीतम् समपचयाशम ॥ 

(जानवी-जोड असल्यास गणपतीला वािावा.) 

गांधिाराम् दरुाधर्षाचम् शनत्यपुष्टान ्कररशर्षणीम्। 

ईश्वरीम् सवचभतूानाम ्ता शमिोपव्िय ेशश्रयम॥् 

 श्री मिागणाशधपतये नमः – द्रदव्य श्री र्ांदनां समपचयाशम ॥ 

(गणपतीला गांध लावावे.) 

आयने त ेपरायणे दवुाच: रोिांत ुपशुष्पणी: । 

हृदाश्च पुांडरीकाशण समिुस्य गिुा इमे ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः – दवुाचद्रद नानाशवध पुष्पाशण समपचयाशम ॥ 

(दवुाच असल्यास गणपतीला वािाव्या.) 

अथ श्री र्षोडर्षनाम पजूा 
ॐ सुमुखाय नमः। 

ॐ एकदांताय नमः। 

ॐ कशपलाय नमः। 
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ॐ गजकर्णचकाय नमः। 

ॐ लम्बोदराय नमः। 

ॐ शवकटाय नमः। 

ॐ शवघ्नराजय नमः। 

ॐ गजाशधपतये नमः। 

ॐ धुमकेतव ेनमः। 

ॐ गणाशधक्षाय नमः। 

ॐ फालर्ांिाय नमः।  (ॐ भालर्ांिाय नमः। असेिी म्िणतात.) 

ॐ गजाननाय नमः। 

ॐ वक्रतुांडाय नम:। 

ॐ िुपचकणचकाय नमः। 

ॐ िरेम्बाय नमः। 

ॐ स्कां दपूवचजाय नमः। 

ॐ सवाचशसशध्द प्रदायकाय नमः। 

ॐ मिागणाशधपतये नमः। 

नानाशवध पररमल पुष्पाशण समपचयाशम ॥ 

(गणपतीला फुले वािावी.)  

वनस्पत्यभुचवै: द्रदवै: नाना गांधै: सु सम्यतुम।् 

आिये: सवचदवेानाम् धूपोयम् प्रशतगहृ्यताम् ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः – धूपमािापयाशम॥ 

(गणपतीला उदबत्तीने ओवाळावे.) 

साज्यम् शत्रवती सांयुक्ाम ्वशननना योशजतम् शप्रयम्। 

गृिाणा मांगलम् दीपम् त्रैलोक्यशतशमराविम्॥ 

भक्त्यादीपम् प्रयच्छाशम दवेाय परमात्मने। 

त्राशिमाम नरकाद्घोराद ्द्रदव्यज्योशत: नमोस्तुते॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः – दीपम् समपचयाशम, 

धूप दीपाांतरम् आर्मनीयम् समपचयाशम ॥ 

(गणपतीला शनराांजनाने ओवाळावे व पळीने ताम्िणात पाणी सोडावे.) 
 

 

नवैदे्यम ्

(गुळार्ा छोटा तुकडा थाळीत ठेवून नैवेद्य दाखवणे.) 

ॐ भू:भूव सुव:, ॐ तत्सशवतुरवरेण्यम्, भगो: दवेस्य धीमिी, शधयोयोन: प्रर्ोदयात्। 

सत्यम ्त्वतेन पररचर्षांर्ाशम (सांध्याकाळी व्रत करत असल्यास “ऋतां त्वा सत्येन पररचर्षांर्ाशम” म्िणावे.) 

श्री मिागणाशधपतये नमः – नैवेद्यम् समपचयाशम ॥ 

अमृतमस्तु अमृतोवत्सरणमशस॥ 

ॐ प्राणाय स्वािा ।  ॐ आपानाय स्वािा । ॐ व्यानाय स्वािा । ॐ उदानाय स्वािा । 

ॐ समानाय स्वािा मध्ये मध्ये पानीयम् समपचयाशम ॥ 
 

अमतृाशपधानमशस उत्तरापोर्षणम् समपचयाशम । 

िस्तौ प्रक्षालयाशम, िुद्धार्मनीयम् समपचयाशम ॥ 

पूगीफलै: सकरपरैू: नागवल्लीदलीरयतुम् । 

मुक्ार्णुच समायुक्म् ताांबलुम् प्रशतगहृ्यताम् ॥ 
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श्री मिागणाशधपतये नमः – ताांबुलम् समपचयाशम ॥ 

(गणपतीसमोर शवड्यार्ी दोन पाने ठेवून त्यावर सुपारी व एक नाणे ठेवावे.) 

ॐ गणानाम त्वागणपतीम ्िवामिे । कचवां कवीनामपुा मस्श्रवस्तवम् । 

ज्यषे्ठराजम् ब्रह्णाम् ब्रह्णस्पत । आनश्श्रणु्यनशुतशभ: सीदसाधनम् ॥ 

श्री मिागणाशधपतये नमः - सुवणचमांत्रपुष्पम् समपचयाशम ॥ 

(एक पळी पाणी ताम्िणात सोडावे.) 

 

मांत्रिीनम् द्रक्रयािीनम् भशक्िीनम् गणाशधप । 

यत्पूशजतम् मया दवे पररपूणां तदस्तुते ॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजांत दवेास्ताशन धमाचशण प्रथमान्यासन् । 

तेिनाकम् मशिमान: सर्ांत ेयत्र पुवेसाध्या: सांशत दवेा: ॥ 
 

पनुरार्मनम ्
अनया ध्यानावािनाद्रद र्षोडर्षोपर्ार पूजया र् भगवान सवाचत्मक :।  

श्रीमिा गणाशधपशत सुप्रीतो वरदो भूत्वा उत्तरे कमचण्य शवघ्नमस्तु भवन्तो ॥ 

भृवन्तु उत्तरे कमचण्य शवघ्नमस्तु गणाशधपशत प्रसादम शिरसा ग्रुह्णाशम । 
 

सिस्रपरमा दशेव ितमूला िताांकुरा ।  

सवां िरतु मे पापां दवूाचदसु्स्वप्ननािनी ।  

गणपशत यदास्थानां उिासयाशम ॥ 

 

प्राण प्रशतष्ठा 
ॐ असुनीते पुनस्माचसु र्क्षःु पुनः प्राणशमिनोदशेि भोगां ज्योक्पश्येम । 

सूयचमुच्चरन्त मनुमते मृडयान स्वशस्त अमृतां वैप्राणा अमृतमापः प्राणानेव यधास्थानमुपनवयते ॥ 

(श्री बालाजीच्या मूतीला ककां वा फोटोला स्पिच करावा.) 

श्रीवेंकटेश्वर आवाियाशम, स्थापयाशम, पूजयाशम शस्थरोभव, वरदोभव सुप्रसन्नोभव, शस्थरासनां कुरु । 

ध्यानम ्

िान्ताकारां भुजगियनां पद्मनाभम् सुरेिम् ।  

शवश्वकारम् गगन सदिृां मेघवणां िुभाांगां ॥  

लक्ष्मीकान्तां कमलनयनां योशगह्रुध्यान गम्यां ।  

वन्द ेशवष्णुां भवभयिरां सवचलोकैकनाथां ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - ध्यायाशम, ध्यानम समपचयाशम। 

 
 

आवािनम ्
 

आवाियाशम दवेेि शसद्धगन्धवच सेशवत । यिस्यशमदां पुण्यां सवचपापिरोिरः ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेन्कटेश्वर स्वाशमने नमः - आवाियाशम 

(कलिाला फुले वािावी.)  
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आसनम ्
दवे दवे जगन्नाथ प्रणुत क्लेिनािन । रत्नचसांिासनां द्रदव्यां गृिाण मधुसुदन ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेन्कटेश्वर स्वाशमने नमः - रत्नचसांिासनां समपचयाशम 

(कलिाला फुले वािावी.)  

 

पाद्यां 
वाशन्र्तां कुरुमेदवे दषु्कृतां र् शवनािय । पाद्यां गृिाण भगवान मातुरुत्सांग सांशस्थत ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - पादयो, पाद्यां समपचयाशम 

(श्रीबालाजीर्ी मूती असल्यास ती ताम्िणात ठेवून त्यावर नािीतर ताम्िणात एक पळी पाणी सोडावे) 

 

अघ्यां 
कुरुष्वमे दयाां दवे सांसारार्तच भयापि । दशधक्षीर फलोपेतम् गृिाणाघ्यां नमोस्तुते ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - िस्तयोरघ्यां समपचयाशम 

(मूती असल्यास दसुरया नािीतर त्यार् ताम्िणात एक पळी पाणी सोडावे.) 

 

आर्मनां 
नमः सत्याय िुद्धाय शनत्याय ज्ञानरूशपणे । गृिाणार्मनां दवे सवचलोकैकनायक ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः  - मुख ेआर्मनीयां समपचयाशम  

(मूती असल्यास दसुरया नािीतर त्यार् ताम्िणात एक पळी पाणी सोडावे.) 

 

पांर्ामतृस्नानां 
पांर्ामृतां मयानीतां पयोदशधघृतां मधु । िकच रा सशितां र्ैवदवेत्वां प्रशतगृह्यताां ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः  - पांर्ामृत स्नानां समपचयाशम 

(पांर्ामृत पळीने मूतीवर अथवा मूती नसल्यास ताम्िणात घालावे. गाईच्या दधुात, दिी, तूप, मध व साखर 

घालून पांर्ामृत बनवतात.)  

 

स्नानां 
स्वणचपात्रोदकां गांगा यमुनाद्रद समशन्वतां । िुद्धोदकां गृिाणेि स्नानां कुरु यथाशवशध ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - िुद्धोदकस्नानां समपचयाशम  

(एक पळी पाणी मूतीवर अथवा मूती नसल्यास ताम्िणात सोडावे. मूती उर्लून स्वच्छ कापडाने अथवा 

टॉवेलने पुसावी व र्ौरांगावर ठेवावी.) 

 
 
 
 

वस्त्रां 
तप्तकाांर्न सन्कािां पीतम्बर शमदां िरे । सुगृिाण जगन्नाथ श्रीशनवास नमोस्तुत े॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - वस्त्रयुग्मां समपचयाशम 

(कापसारे् वस्त्र असल्यास ते श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला घालावे.) 
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यज्ञोपवीतां 
यज्ञोपवीतां परमां पशवत्रां प्रजपतेयचत्सिजां पुरस्तात ।  

आयुष्यमाग्रयाम प्रशतमुच्चिुभ्रां यज्ञोपवीतां बलमस्तु तेजः ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - यज्ञोपवीतां समपचयाशम 

(जानवी-जोड असल्यास तो श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला घालावा.) 

 
 

गांधम ्
र्न्दनागरु कस्तूरर घनसार समशन्वतां । गन्धां गृिाण गोशवन्द नानागांधस्र्धारय ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - द्रदव्यपररमल गांधाां समपचयाशम  

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला गांध लावावे.)  

 

 

अक्षताां 

गोशवन्दा परमानन्द िररिा सशितक्षतान । शवश्वेश्वर शविालाक्ष गृिाण परमेश्वर ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः  - अक्षतान समपचयाशम 

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला अक्षता वािाव्या. ताांदळाला िळद, कुां कू लावून अक्षता करतात.) 

 
 
 

पषु्पां 
सुगांधाशन सुपुष्पाशण जाजीकुन्दमुखाशन र् । मालशत वकुलादशेव पूजाथां प्रशतगृह्यताां ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः  - पुष्पां समपचयाशम  

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला फुले वािावी.) 
 
 

अथाांग पजूा 
 

(तुळस भरपूर असल्यास खालील प्रत्येक नामाबरोबर श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला तुळिीर्ी पाने 

वािावी. तसेर् अष्टोत्तर ित नामावली म्िणताना सुद्धा मधून मधून तुळिीर्ी पाने वािावी. तुळस 

नसल्यास फुले वािावीत.) 
 

ॐ श्री वेंकटेश्वराय नमः  - पादौ पूजयाशम ।  

ॐ श्री वेंकटर्लशधिाय नमः  - गुल्फ़ौ पूजयाशम ।  

ॐ श्री प्रदायकाय नमः  - जानुनी पूजयाशम ।  

ॐ पद्मावती पतये नमः  - जांघे पूजयाशम ।  

ॐ ज्ञानप्रदाय नमः  - ऊरू पूजयाशम ।  

ॐ श्रीशनवसाय नमः  - कटटां पूजयाशम ।  

ॐ मिाभागाय नमः  - नाचभां पूजयाशम ।  

ॐ शनमचलाय नमः  - उदरां पूजयाशम ।  

ॐ शविालहृदयाय नमः  - हृदयम पूजयाशम ।  
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ॐ पररिुद्धात्मने नमः - स्तनौ पूजयाशम ।  

ॐ पुरुर्षोत्तमाय नमः  - भुजौ पूजयाशम ।  

ॐ स्वणचिस्ताय नमः  - िस्तौ पूजयाशम ।  

ॐ वरप्रदाय नमः  - कां ठां पूजयाशम ।  

ॐ लोकनाथाय नमः  - स्कन्धौ पूजयाशम ।  

ॐ सवेश्वराय नमः – मुखां पूजयाशम ।  

ॐ रसज्ञाय नमः  - नाशसकाां पूजयाशम ।  

ॐ पुण्यश्रवन कीतचनाय नमः  - श्रोत्र ेपूजयाशम ।  

ॐ पुल्लाम्बुज शवलोर्नाय नमः  - नेत्र ेपूजयाशम ।  

ॐ वर्चशस्वने नमः  - ललाटां पूजयाशम ।  

ॐ रम्य शवग्रिाय नमः  - सवाचण्यन्गाशन पूजयाशम । 

ॐ श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - द्रदव्यसुन्दर शवग्रिां पूजयाशम । 
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श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर ितनामावशल 

ॐ वेंकटेिाय नमः   

ॐ श्रीशनवासाय नमः   

ॐ लक्ष्मीपतये नमः 

ॐ अनामयाय नमः 

ॐ अमृताांिाय नमः 

ॐ जगिांिाय नमः 

ॐ गोशवन्दाय नमः 

ॐ िाश्वताय नमः 

ॐ प्रभव ेनमः 

ॐ िेर्षाद्रि-शनलयाय नमः 

ॐ दवेाय नमः 

ॐ केिवाय नमः 

ॐ मधुसुदनाय नमः 

ॐ अमृताय नमः 

ॐ माधवाय नमः 

ॐ कृष्णाय नमः 

ॐ श्रीिरये नमः 

ॐ ज्ञान-पांजराय नमः 

ॐ श्री वत्स-वक्षसे नमः 

ॐ सवेिाय नमः 

ॐ गोपालाय नमः 

ॐ पुरुर्षोत्तमाय नमः 

ॐ गोपेश्वराय नमः 

ॐ परम-ज्योशतष्ये नमः 

ॐ वैकुन्ठपतये नमः 

ॐ अव्ययाय नमः 

ॐ सुधातनवे नमः 

ॐ यादवेन्िाय नमः 

ॐ शनत्य-यौवनरूपवते नमः 

ॐ र्तुवेदात्मकाय नमः 

ॐ शवष्णव ेनमः 

ॐ अच्युताय नमः 

ॐ पशद्मनी-शप्रयाय नमः 

ॐ धरापतये नमः 

ॐ सुरपतये नमः 

ॐ शनमचलाय नमः 

ॐ दवेपूशजताय नमः 

ॐ र्तुभुचजाय नमः 

ॐ र्क्रधराय नमः 

ॐ शत्रधामे्न नमः 
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ॐ शत्रगुणाश्रयाय नमः 

ॐ शनर्वचकल्पाय नमः 

ॐ शनष्कलन्काय नमः 

ॐ शनराांतकाय नमः 

ॐ शनरन्जनाय नमः 

ॐ शनराभासाय नमः 

ॐ शनत्यतृप्ताय नमः 

ॐ शनगुचणाय नमः 

ॐ शनरुपिवाय नमः 

ॐ गदाधराय नमः 

ॐ िारांगपाण्ये नमः 

ॐ नन्दद्रकने नमः 

ॐ िन्खधारकाय नमः 

ॐ अनेकमुतचये नमः 

ॐ अव्यक्ाय नमः 

ॐ करटिस्ताय नमः 

ॐ वरप्रदाय नमः 

ॐ अनेकात्मने नमः 

ॐ दीनबान्धव ेनमः 

ॐ आतचलोक भयप्रदाय नमः 

ॐ आकािराज-वरदाय नमः 

ॐ योशग-हृत्पद्ममशन्दराय नमः 

ॐ दामोदराय नमः 

ॐ जगत्पालाय नमः 

ॐ पापघ्नाय नमः 

ॐ भक्वत्सलाय नमः 

ॐ शत्रशवक्रमाय नमः 

ॐ चिांिुमाराय नमः 

ॐ जटामुकुट-िोशभताय नमः 

ॐ िन्ख-मद्योल-सन्मांजूलाय-द्रकशन्कण्याड्य-करन्डकाय नमः 

ॐ नीलमेघ-श्याम-तनव ेनमः 

ॐ शबल्व-पत्रार्चन शप्रयाय नमः 

ॐ जगद्व्याशपने नमः 

ॐ जगत-कते नमः 

ॐ जगत-साशक्षणे नमः 

ॐ जगत्पतये नमः 

ॐ शर्शन्तताथच-प्रदाय नमः 

ॐ शजष्णव ेनमः 

ॐ दािावाचय नमः 

ॐ दि-रूपवते नमः 

ॐ दवेद्रक-नन्दनाय नमः 

ॐ िौरये नमः 
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ॐ ियग्रीवाय नमः 

ॐ जनादचनाय नमः 

ॐ कन्या-श्रवणतारेज्याय नमः 

ॐ पीताम्बरधराय नमः 

ॐ अनघाय नमः 

ॐ वनमाशलने नमः 

ॐ पद्मनाभाय नमः 

ॐ मृगयासक्-मानसाय नमः 

ॐ अश्वरूढाय नमः 

ॐ खड्गधाररणे नमः 

ॐ धनाजचन-समुत्सुकाय नमः 

ॐ गानसारल-सन्मध्य-कस्तुरर-शतलकोज्वलाय नमः 

ॐ सशत्र्दानन्दरूपाय नमः 

ॐ जगन्मन्गलदायकाय नमः 

ॐ यज्ञरूपाय नमः 

ॐ यज्ञभोके् नमः 

ॐ शर्न्मयाय नमः 

ॐ परमेश्वराय नमः 

ॐ परमाथच-प्रदाय नमः 

ॐ िान्ताय नमः 

ॐ श्रीमते नमः 

ॐ दोदचन्ड-शवक्रमाय नमः 

ॐ परात्पराय नमः 

ॐ परब्रह्णे नमः 

ॐ श्रीशवभव ेनमः 

ॐ जगदीश्वराय नमः 
 
 

॥ इशत श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर ितनामावशलः ॥ 
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श्री मिालक्ष्मी अष्टोत्तर ितनामावशल 
ॐ प्रकृत्यै नमः 

ॐ शवकृत्यै नमः 

ॐ शवद्यायै नमः 

ॐ सवचभूतशितप्रदायै नमः 

ॐ श्रद्ध्यै नमः 

ॐ शवभूत्यै नमः 

ॐ सुरभ्यै नमः 

ॐ परमाशत्मकायै नमः 

ॐ वाच्यै नमः 

ॐ पद्मालयायै नमः 

ॐ पद्मायै नमः 

ॐ िुच्यै नमः 

ॐ स्वािायै नमः 

ॐ स्वधायै नमः 

ॐ सुधायै नमः 

ॐ धन्यायै नमः 

ॐ शिरण्म्यै नमः 

ॐ लक्ष्म्यै नमः 

ॐ शनत्यपुष्टायै नमः 

ॐ शवभावय ैनमः 

ॐ आद्रदत्य ैनमः 

ॐ द्रदत्य ैनमः 

ॐ दीप्तायै नमः 

ॐ वसुधायै नमः 

ॐ वसुधाररण्यै नमः 

ॐ कमलायै नमः 

ॐ कान्तायै नमः 

ॐ कामाक्ष्यै नमः 

ॐ कमल सम्भवायै नमः 

ॐ अनुग्रिप्रदायै नमः 

ॐ बुद्ध्यै नमः 

ॐ अनघायै नमः 

ॐ िररवल्लभायै नमः 

ॐ अिोकायै नमः 

ॐ अमृतायै नमः 

ॐ दीपायै नमः 

ॐ लोकिोक शवनाशिन्यै नमः 

ॐ धमचशनलयायै नमः 

ॐ करुणायै नमः 

ॐ लोकमात्र ैनमः 

ॐ पद्मशप्रयायै नमः 
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ॐ पद्मिस्तायै नमः 

ॐ पद्माक्ष्यै नमः 

ॐ पद्मसुन्दयै नमः 

ॐ पद्मोभवाय ैनमः 

ॐ पद्ममुख्यै नमः 

ॐ पद्मनाभ शप्रयायै नमः 

ॐ रमायै नमः 

ॐ पद्ममालाधरायै नमः 

ॐ दवे्यै नमः 

ॐ पशद्मन्यै नमः 

ॐ पद्मगशन्धन्यै नमः 

ॐ पुण्यगन्धायै नमः 

ॐ सुप्रसन्नायै नमः 

ॐ प्रसादाशभमुख्य ैनमः 

ॐ प्रभायै नमः 

ॐ र्न्िवदनायै नमः 

ॐ र्न्िायै नमः 

ॐ र्न्िसिोदय ैनमः 

ॐ र्तुभुचजायै नमः 

ॐ र्न्िरुपायै नमः 

ॐ इशन्दरायै नमः 

ॐ इन्द ुिीतलायै नमः 

ॐ आनलाद जनन्यै नमः 

ॐ पुष्टै्य नमः 

ॐ शिवाय ैनमः 

ॐ शिवकत्यै नमः 

ॐ सत्यायै नमः 

ॐ शवमलायै नमः 

ॐ शवश्वजनन्यै नमः 

ॐ तुष्टै्य नमः 

ॐ दाररद्र्यनाशिन्यै नमः 

ॐ प्रीशत पुष्कररण्यै नमः 

ॐ िान्तायै नमः 

ॐ िुक्लमाल्याम्बरायै नमः 

ॐ भास्कयै नमः 

ॐ शबल्व शनलयायै नमः 

ॐ वरारोिायै नमः 

ॐ यिशस्वन्यै नमः 

ॐ वसुन्धरायै नमः 

ॐ उदारांग्यै नमः 

ॐ िररण्यै नमः 

ॐ िमेमाशलन्यै नमः 
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ॐ धन धान्यकत्यै नमः 

ॐ शसद्ध्यै नमः 

ॐ स्त्रेण्य सौम्यायै नमः 

ॐ िुभप्रदायै नमः 

ॐ नृपवेश्म गतानन्दायै नमः 

ॐ वरलक्ष्म्यै नमः 

ॐ वसुप्रदायै नमः 

ॐ िुभायै नमः 

ॐ शिरण्य प्राकारायै नमः 

ॐ समुि तनयायै नमः 

ॐ जयायै नमः 

ॐ मांगलायै नमः 

ॐ शवष्णुवक्षः स्थलशस्थतायै नमः 

ॐ शवष्णुपत्न्यै नमः 

ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः 

ॐ नारायण समाशश्रतायै नमः 

ॐ दाररद्र्य ध्वांशसन्यै नमः 

ॐ दवेलक्ष्मै नमः 

ॐ सवोपिव शनवाररण्यै नमः 

ॐ नवदगुाचय ैनमः 

ॐ मिाकाल्यै नमः 

ॐ ब्रह्ा-शवष्णु-शिवाशत्मकायै नमः 

ॐ शत्रकालज्ञानसम्पन्नायै नमः 

ॐ भुवनेश्वयै नमः 
 

॥ इशत श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर ितनामावशलः ॥ 
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श्री पद्मावती अष्टोत्तर ितनामावशल 
ॐ पद्मावत्त्यै नमः 

ॐ दवे्यै नमः 

ॐ पद्मोभवाय ैनमः 

ॐ करुणाप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ सहृदयायै नमः 

ॐ तेजस्वरूशपण्यै नमः 

ॐ कमलमुख्यै नमः 

ॐ पद्मधरायै नमः 

ॐ श्रीयै नमः 

ॐ पद्मनेत्र्यै नमः 

ॐ पद्मकरायै नमः 

ॐ सुगुणायै नमः 

ॐ कुमकुमशप्रयायै नमः 

ॐ िमेवणाचयै नमः 

ॐ र्न्िवशन्दतायै नमः 

ॐ धगधगप्रकाि िरीर-धाररण्यै नमः 

ॐ शवष्णुशप्रयायै नमः 

ॐ शनत्यकल्याण्यै नमः 

ॐ कोरटसूयचप्रकाशिण्यै नमः 

ॐ मिासौन्दयचरूशपण्यै नमः 

ॐ भक्वत्सलायै नमः 

ॐ ब्रह्ान्डवाशसन्यै नमः 

ॐ सवचवान्र्ाफलदाशयन्यै नमः 

ॐ धमचसन्कल्पायै नमः 

ॐ दाशक्षण्यकटाशक्षण्यै नमः 

ॐ भशक्प्रदाशयन्य ैनमः 

ॐ गुणत्रयाशववर्जचतायै नमः 

ॐ कलार्षोडिसांयुतायै नमः 

ॐ सवचलोकानान्जनन्यै नमः 

ॐ मुशक्दाशयन्यै नमः 

ॐ दयामृतायायै नमः 

ॐ प्रज्ञाय ैनमः     

ॐ मिाधमाचय ैनमः 

ॐ धमचरूशपण्यै नमः 

ॐ अलन्कार शप्रयायै नमः 

ॐ सवचदाररद्र्यध्वांशसन्यै नमः 

ॐ श्रीवेंकटेिवक्षस्थलशस्थतायै नमः 

ॐ लोकिोकशवनाशिन्यै नमः 

ॐ वैष्णव्यै नमः 

ॐ शतरुर्ानूरुपुरवाशसन्यै नमः 

ॐ वेदवैद्यशविारदायै नमः 



श्री वेंकटेश्वर व्रत कथा 
 

https://www.venkateswaravratham.org  पान 32 , एकूण 48 
https://www.facebook.com/venkateswaravratham                             

ॐ शवष्णुपादसेशवतायै नमः 

ॐ रत्नप्रकािद्रकरीटधाररण्य ैनमः 

ॐ जगन्मोशिन्यै नमः 

ॐ िशक्स्वरूशपण्यै नमः 

ॐ प्रसन्नोदयाय ैनमः 

ॐ इन्िाद्रददवैत यक्षद्रकन्नर द्रकम्पुरुर्ष पूशजतायै नमः 

ॐ सवचलोकशनवाशसन्यै नमः 

ॐ भूजयायै नमः 

ॐ ऐश्वयचप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ िान्तायै नमः 

ॐ उन्नतस्थानशस्थतायै नमः 

ॐ मन्दारकाशमन्यै नमः 

ॐ कमलाकरायै नमः 

ॐ वेदान्तज्ञानरूशपण्यै नमः 

ॐ सवचसम्पशत्तरूशपण्यै नमः 

ॐ कोरटसूयचसमप्रभायै नमः 

ॐ पूजाफलदाशयन्यै नमः 

ॐ कमलासनाद्रद सवचदवेतायै नमः 

ॐ वैकुन्ठवाशसन्यै नमः 

ॐ अभयदाशयन्य ैनमः 

ॐ िाक्षाफलपायसशप्रयायै नमः 

ॐ नृत्यगीतशप्रयायै नमः 

ॐ क्षीरसागरोभवायै नमः 

ॐ आकािराज पुशत्रकायै नमः 

ॐ सुवणचिस्तधाररण्यै नमः 

ॐ कामरूशपण्यै नमः 

ॐ करुणाकटाक्षधाररण्यै नमः 

ॐ अमृतासुजायै नमः 

ॐ भूलोकस्वगचसुखदाशयन्यै नमः 

ॐ अष्टद्रदक्पालकाशधपत्य ैनमः 

ॐ मन्मधदपच सांिाररण्यै नमः 

ॐ कमलाथचभागायै नमः 

ॐ स्वल्पपराध-मिापराध-क्षमायै नमः 

ॐ ितकोरटतीथचवाशसतायै नमः 

ॐ नारदाद्रद मुशनशे्रष्ठ पूशजतायै नमः 

ॐ आद्रदिन्करपूशजतायै नमः 

ॐ प्रीशतदाशयन्यै नमः 

ॐ सौभाग्यप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ मिाकीती प्रदाशयन्य ैनमः 

ॐ कृष्णाशतशप्रयायै नमः 

ॐ गन्धवच िापशवमोर्कायै नमः 

ॐ कृष्णपत्न्यै नमः 
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ॐ शत्रलोकपूशजतायै नमः 

ॐ जगन्मोशिन्यै नमः 

ॐ सुलभायै नमः 

ॐ सुिीलायै नमः 

ॐ अांजनासुतानुग्रिप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ भक्त्यात्मशनवाशसन्यै नमः 

ॐ सांध्यावशन्दन्यै नमः 

ॐ सवचलोकमातै्र नमः 

ॐ अशभमतदाशयन्यै नमः 

ॐ लशलतावधूत्यै नमः 

ॐ समस्तिास्त्र शविारदायै नमः 

ॐ सुवणाचभरणधाररण्यै नमः 

ॐ इिपरलोक सुखप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ करवीरशनवाशसन्यै नमः 

ॐ नागलोकमशणसि आकािशसन्धु कमलेश्वर पूररतरधगमनायै नमः 

ॐ श्री श्रीशनवासशप्रयायै नमः 

ॐ र्न्िमन्डलशस्थतायै नमः 

ॐ अशलवेल ुमन्गाय ैनमः 

ॐ द्रदव्यमन्गल धाररण्यै नमः 

ॐ सुकल्याणपीठशस्थतायै नमः 

ॐ कामकवनपुष्पशप्रयायै नमः 

ॐ कोरट मन्मधरूशपण्यै नमः 

ॐ भानुमन्डलरूशपण्यै नमः 

ॐ पद्मपादाय ैनमः 

ॐ रमायै नमः 

ॐ सवचलोकसभान्तर धाररण्यै नमः 

ॐ सवचमानसवाशसन्यै नमः 

ॐ सवाचय ैनमः 

ॐ शवश्वरूपायै नमः 

ॐ द्रदव्यज्ञानायै नमः 

ॐ स्वमन्गलरूशपण्यै नमः 

ॐ सवाचनुग्रिप्रदाशयन्यै नमः 

ॐ ॐकारस्वरूशपण्यै नमः 

ॐ ब्रह्ज्ञानसांभूतायै नमः 

ॐ श्री पद्मावत्यै नमः 

ॐ सद्योवेदवत्यै नमः 

ॐ श्रीमिालक्ष्म्यै नमः 
 

॥  इशत श्री पद्मावती अष्टोत्तर ितनामावशलः ॥ 
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धपूम ्

दिाांगम् गुग्गुलोपेतां गोघृतेन समशन्वतम् । धूपां गृिाण दवेेि सवचलोक नमस्कारा ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - धूपमािापयाशम  

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला उदबत्तीने ओवाळावे.) 

 

दीपम ्
शत्रलोकेि मिादवे सवचज्ञान प्रदायक । दीपां दास्याशम दवेेि रक्षमाम भक्वत्सल ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - दीपां दिचयाशम  

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला शनराांजनाने ओवाळावे.) 

 

नवैेद्यम ्
सवचभक्षैश्च भोज्जैश्च रस ैर्षडशभः समशन्वतां । नैवेद्यन्तु मयानीतम गृिाण पुरुर्षोत्तम ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - नैवेद्यां समपचयाशम 

(श्रीबालाजीला नैवेद्य दाखवावा. केळ्यासाठी “कदलीफल शनवेदयाशम”, नारळासाठी “नाररकेल फलां 

शनवेदयाशम”, गुळ असले तर “गुडोपिार नैवेद्यम् समपचयाशम” म्िणावे.) 

 
 

ॐ प्राणाय स्वािा, ॐ आपानाय स्वािा, ॐ व्यानाय स्वािा, ॐ उदनाय स्वािा, ॐ समानाय स्वािा, ॐ 

परब्रह्णे स्वािा, ॐ भूभुचवः सुवः तत्सशवतुर-वरेण्यम भगो दवेस्य धीमशि, शधयो यो नः प्रर्ोदयात, ॐ 

आपो ज्योशतरसोमृतां ब्रह् भूभुचवः स्वरोम मध्ये मध्ये पानीयम् समपचयाशम  

अमृताशपधानमशस, उत्तरापोिनम समपचयाशम, िस्तौ प्रक्षालयाशम, पादौ प्रक्षालयाशम, पुनरार्मनीयम 

समपचयाशम. 

(एक पळी पाणी ताम्िणात सोडावे.) 

ताम्बलूम ्
पूगीफलैः सकपूचरैः नागवल्लीदलैयुचतां । मुक्ार्ूणच समायुक्ां ताम्बूलां प्रशतगृह्यताां ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - ताम्बूलम समपचयाशम. 

(श्रीबालाजीसमोर शवड्यार्ी दोन पाने ठेवून त्यावर सुपारी व एक नाणे ठेवावे.) 

 

नीराजनम ्
शश्रयेः कान्ताय कल्याण शनधये शनधयेर्धचनाम । श्रीवेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मन्गलम् ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   नीराजनम् दिचयाशम। 

(श्रीबालाजीच्या मूतीला/फोटोला शनराांजनाने ओवाळावे.) 

पुनरार्मनीयम ्समपचयाशम। (एक पळी पाणी ताम्िणात सोडावे.) 
 

मांत्रपषु्पम ्

 
ॐ सिस्त्रिीर्षचम दवेां शवश्वाक्षां शवश्विांभुवां शवश्वां नारायणन्दवेम् अक्षरां परमां पदां ॥१॥ 

शवश्वतः परमाशन्नत्यां शवश्वां नारायणां िटरां शवश्वमेवेदां पुरुर्षस्तशिश्वां उपजीवशत ॥२॥ 

पचतां शवश्वस्यात्मेश्वरां िाश्वतां शिवमच्युतां नारायणां मिाज्ञेयां शवश्वत्मानां परायणां ॥३॥ 

नारायण परोज्योशतः आत्मा नारायणः परः नारायण परम् ब्रह् तत्वम् नारायणः परः 

नारायण परो ध्याता ध्यानम् नारायणः परः ॥४॥ 



श्री वेंकटेश्वर व्रत कथा 
 

https://www.venkateswaravratham.org  पान 35 , एकूण 48 
https://www.facebook.com/venkateswaravratham                             

यच्च द्रकशन्र्त ्जगत्सवां दशृ्यते शु्रयतेशप वा अन्तबचशिश्चतत्सवचम् व्याप्या नारायणः शस्थतः ॥५॥ 

अनन्तम् अव्ययम् कचवां समुिने्तम् शवश्विम्भुवम् पद्मकोि प्रतीकािम् हृदयम् र्ाप्यधोमुखम् ॥६॥ 

अधोशनर्षट्या शवतस्त्यान्ते नाभ्यामुपरर शतष्ठशत। ज्वालामालाकुलांभाशत शवश्वस्यायातनम् मित॥७॥ 

सन्ततां शिलाशभस्तु लांबत्याकोिसशन्नभम ्तस्यान्ते सुशिरां सूक्ष्मम् तशस्मन् सवचम् प्रशतशष्ठतम्॥८॥ 

तस्यमध्ये मिान ्अशग्नः शवश्वारशर्र्वचश्वतो मुखः सोग्रभूशग्वभजन ्शतष्ठान्नािार मजरः कशवः  

शतयचगूध्वाच मधश्िायीरश्मया स्तस्य सन्तता ॥९॥ 

सांतापयशत स्वां दिे मापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वशन्ि शिखा अणीयोध्वाच व्यवशस्थतः ॥१०॥ 

नीलथो यदमध्यस्ता शवद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारिूकवत्तन्वी पीताभा स्वत्यनूपमा ॥११॥ 

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवशस्थतः स ब्रह् स शिव स िरर स इन्ि सोक्षरः परमास्वरात ्

॥१२॥ 
 

ॐ तद ब्रह्, ॐ तद वायुः, ॐ तदात्मा, ॐ तत्सत्यम, ॐ तत्सवचम, ॐ तत्पुरोनचमः 

अन्तश्चरशत भूतेर्षु गुिायाम् शवश्वमूर्तचर्षु त्वम् यज्ञस्त्वम् वर्षट्कारस्त्वम् इन्िस्त्वम् रुिस्त्वम्  

शवष्णुस्त्वम् ब्रह्त्वम् प्रजापशतः त्वम् तदाप आपो ज्योशत रसोवतृम् ब्रह् भूभुचवस्सुवरोम ॥१३॥ 

गदा पुनः िांखरथान्गकल्पक ध्वजारचवांदाांकुि वज्रलाशश्चत ि!े श्रीशनवास त्वत ्र्रणाम्बुज ियां मदीय 

मूधाचन मलज ॐ शनरांजनाय शवद्मि ेशनराभासाय धीमशि तन्नो श्रीशनवासः प्रर्ोदयात् 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - द्रदव्यमन्त्रपुष्पां समपचयाशम 
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प्रदशक्षण नमस्कारः 
 

श्लोकां: याशनकाशन र् पापाशन जन्मान्तर कृताशन र् । ताशन ताशन प्रणश्यशन्त प्रदशक्षण पद ेपद े॥ 

पापोिम् पापकमाचिम् पापात्मा पापसांभवः । त्राशिमाम कृपमया दवे िरणगतवत्सल ॥ अन्यधा िरणां 

नाशस्त त्वमेव िरणां मम । तस्मात कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनादचन ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः   - आत्मप्रदशक्षण नमस्कारान् समपचयाशम  

 

शवशवधोपर्ार पजूा 
 

छत्रां धारयाशम । र्ामरां वीजयाशम । नृत्यां दिचयाशम । गीतां श्रावयाशम । वाद्यां घोर्षयाशम । 

आांदोशलकान आरोियाशम । आश्वानारोियाशम । गजानारोियाशम । समस्त रजोपर्ार, िक्त्युपर्ार, 

यन्त्रोपर्ार, दवेोपर्ार, सवोपर्ार पूजाां समपचयाशम ॥ 
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प्रथम अध्याय 

श्री भगवान उवार् 

 
कशलयुगात एके द्रदविी िुभमुहुताचवर शतरुमला पिाडावर (याला पृथ्वीतलावरर्ा वैकुां ठ म्िटले 

जाते.) “शवश्वपशत" नामक एका भक्ावर श्री बालाजीर्ी कृपा झाली. श्रीशवष्णुर्े अवतार श्रीबालाजी 

(वेंकटेश्वर) येथे श्रीशनवासाच्या रूपात पूजले जातात. त्याांनी शवश्वपशतला “श्री बालाजी व्रत कथा” नावाने 

प्रशसध्द अिा या पुशस्तकेर्ी रर्ना करण्यार्ी आज्ञा द्रदली. आशण म्िणाल-े “ि ेमाझ्या शप्रय भक् शवश्वपशत, 

तू माझा शप्रय भक् आिसे म्िणून मी तुला ि ेव्रत शवस्ताराने साांगतो. ऐक, ि ेव्रत मला सवाचत जास्त 

आवडते. सोपे असल्याने कोणीिी सिज सांपन्न करु िकतो.  
 

या कशलयुगात मानव आपल्या पापकमाांर्ी फळे भोगतो. अनेक कष्ट सोसून जीवन शनवाचशित करतो. 

कािी भक्गण आपली दःुखे मला साांगून ती दरू करण्यार्ी प्राथचना करतात. बरेर् पैसे खर्च करुन त ेमाझ्या 

दिचनासाठी शतरुमला-यात्रा करतात. माझ्या भक्ाांवर माझे खूप प्रेम आि.े ते त्याांर्ा सारा भार माझ्यावर 

टाकतात. मी त्याांना धमाचर्ा मागच दाखवतो.  
 

आता जी व्रतकथा मी तलुा साांगतो आि ेती “श्री बालाजीर्ी व्रतकथा” या नावाने प्रशसद्ध िोईल. 

ि ेमाझे व्रत मला सवाचशधक शप्रय आि.े जो कोणी भशक्भावाने व शनष्ठने ेव्रत करेल त्याच्यावरील सांकटाांर्ा 

ताबडतोब नाि िोईल. कोणीिी व्यशक् कधीिी ि े व्रत सांपन्न करु िकतो. प्रामुख्याने मागचिीर्षच, माघ, 

कार्तचक मशिन्यात पौर्णचमा, पांर्मी, सप्तमी, एकादिी शतथींना ककां वा श्रवण अथवा स्वाशत नक्षत्राांच्या द्रदविी 

ह्या व्रतार्ी फलश्रुती अशधक आि.े  
 

या घोर कशलयुगात कष्टप्रद जीवन जगत असलेल्या भक्ाांना मी ओळखून आि.े तुम्िी कधी 

दःुखीकष्टी असाल, कािी समस्या असेल, स्वास्थ्य ठीक नसेल, नोकरी, व्यापारात अडर्णी असतील, मन 

अस्वस्थ असले तर ि ेव्रत सांपन्न करावे. त्यायोगे सारे कष्ट दरू िोतात. घरातील िुभकायच शनर्वचघ्नपण ेतडीस 

जाण्यासाठी ि े व्रत जरूर करावे. या व्रताने सारी सुखे प्राप्त िोतात. अष्ट ऐश्वये िात जोडून उभी 

राितात.  
 

ि े व्रत प्रातःकाळी अथवा सायांकाळी सांपन्न करता येत.े आपल्या घरी वा मुक्कामी, मांद्रदरात वा 

कुठल्यािी पशवत्र स्थानी, नदीकाठी ि ेव्रत सांपन्न करता येत.े या व्रताच्या पार्िी अध्यायाांरे् भशक्भावाने 

वार्न करावे. 
 

िक्यतो शमत्र-पररवारासमवेत ि ेव्रत करण्याने अशधक पणु्य लाभते. ि ेव्रत करणारया व्यक्ीला, व्रत 

ऐकणारया व्यक्ीला तसेर् व्रत पूणच झाल्यावर भशक्भावाने प्रसाद ग्रिण करणारयाला, अष्ट ऐश्वये शमळतात. 

यापूवीिी माझ्या अनेक भक्ाांनी, मुनींनी ि ेव्रत करुन माझा आिीवाचद घेतला आि.े सवच भूलोकवासींना ि े

व्रत आनांदप्रद व िुभफलदायी आि.े िाांत शर्त्ताने माझे नामस्मरण करत या व्रतारे् पालन करा. 
 

सवच प्रथम पूजा करण्यार्ी जागा स्वच्छ करावी. छोटा मांडप माांडून त्यात माझ्याबरोबर श्री देवी, 

भूदेवी असलेली तस्वीर प्रस्थाशपत करावी. मांडप चभांतीला लागून ठेवला तरी र्ालले. आपल्या कुलदेवताांच्या 

तस्वीरी पूजेत ठेवाव्या. नवग्रि व अष्टद्रदक्पालकाांना मनोमन नमस्कार करावा ककां वा िक्य असल्यास त्याांना 

आवािनिी करावे.  
 

सवाचत आधी िळदीच्या गणेिमूतीर्ी पूजा करावी. त्यानांतर व्रताच्या पार्िी अध्यायाांरे् शनष्ठने े

वार्न करावे. िार् पशिला अध्याय आि.े अन्य र्ार अध्याय माझ्या अत्यांत शप्रय शवश्वाशमत्र, वशिष्ठ, 

भरिाज, अशत्र मुशनश्वराांच्या प्रवर्नाच्या रुपात आिते. प्रत्येक अध्यायाच्यािेवटी गोचवांद, गोचवांद, गोचवांद अस े

तीन वेळा नामस्मरण करावे. पार्िी अध्याय वार्ल्यानांतर माझ्या आवडीच्या श्लोकाांरे् पठण करावे.  
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सामान्य लोकाांच्या कष्टाांर्ी जाणीव मला आि.े त्यामुळे आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर कािी 

ना कािी  कारणाने ि ेव्रत शवस्ताराने सांपन्न करणे अिक्य झाल्यास माझ्या तस्वीरीला समोर ठेवून प्रथम 

गणेिपूजन करुन नांतर नवग्रि व अष्टद्रदक्पालकाांना नमस्कार करावा, िेवटी पार् अध्याय वारू्न तुमर्ी 

मनोकामना मला साांगा. मी ती इच्छा प्रसादाच्या रुपात पूणच करीन. अिा प्रकारे कायचशसशद्ध िोईल. तुमरे् 

सारे कष्ट दरू िोऊन िुभफलिी प्राप्त िोईल. 
 

जो कोणी ि ेव्रत भशक्भावाने सांपन्न करेल, मी त्याच्या घरी कुठल्या ना कुठल्या रूपात येऊन प्रसाद 

स्वीकारीन. माझी तुम्िा सवाांवर अिीर् कृपा सदैव रािील. श्रीबालाजीने शतम्मुराज शवश्वपशत रामकृष्णमूर्तच 

“शवश्वपशत”ला िी व्रतकथा शवस्तारपूवचक साांशगतली. आपण सारे कशलयुगवासी ि ेव्रत करुन श्री बालाजीर्ी 

कृपा प्राप्त करु िकतो. आपले सारे कष्ट दरू करु िकतो व उशर्त फलिी प्राप्त करु िकतो.  
 

गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद 
 

प्रथमोध्याय समाप्तां। 
 

शश्रय: काांताय कल्याण शनधये शनधयेर्धचनाम् । 

श्री वेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मांगलम् ॥ 
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शितीय अध्याय 

श्री शवश्वाशमत्र उवार् 

 
मिातप:सांपन्न साक्षात् श्री शवश्वाशमत्र ऋर्षींनी आपल्यावर कृपािस्त ठेवून त्याांच्या प्रवर्नातून 

साांशगतल-े “ि ेकशलयुगवासींनो! श्रीशनवासाच्या भक्ाांनो! “श्रीबालाजी व्रत कथा” या पशवत्र व्रतार्ा मशिमा 

थोर आि.े ि ेव्रत म्िणजे कशलयुगात श्रीनारायणार्ी करुणा व दया शमळवण्यार्ा अत्यांत सुलभ मागच आि.े 

प्रार्ीन काळात श्रीबालाजीच्या शप्रय भक्ाांनी ि े व्रत सांपन्न करुन त्याांच्या मनोकामना पूणच केल्या. ह्या 

व्रतार्ी आपल्याला माशिती देऊन श्रीबालाजीने आपल्यावर जी दया दाखवली आि े त्याबद्दल त्याांना साष्टाांग 

नमस्कार.  
 

प्रार्ीन काळात मगध राज्यात एक शवष्णुशर्त्त नावार्ा भक् रिात अस.े त्याला नऊ कन्यारत्न े

िोती. शविान असूनिी तो अत्यांत गरीब िोता. शववािाद्रद िुभकाय े करुन आलेल्या दशक्षणेतून कसाबसा 

शनवाचि करत िोता. शवष्णुशर्त्तर्ी पत्नी तारामशत नेिमी नारायणार्ी प्राथचना करायर्ी. मुली वयात आलेल्या 

बघून तारामशत सदैव त्याांच्या शववािाच्या काळजीत पडायर्ी. ती सारा वेळ बालाजीच्या सेवेत 

घालवायर्ी.  
 

बालाजी आपल्या भक्ाांवर अत्याशधक प्रेम करतात आशण तारामशत तर बालाजी-भक् िोती. त्या 

द्रदविी माघ पौर्णचमा िोती. सकाळी एका वृद्ध ब्राह्णाने शवष्णुशर्त्तर्ा दरवाजा ठोठावला आशण म्िणाला, 

“ि ेस्वामी, मी बांग दिेर्ा रशिवासी आि.े एका यज्ञाच्या शनशमत्ताने दसुरया देिात र्ाललो आि.े माझ्यावर 

दया कर आशण आजर्ा द्रदवस मला आपल्या घरी आश्रय दे, मी उद्या सकाळीर् मागचक्रमणा करीन.” त े

ऐकून शवष्णुशर्त्त म्िणाला, “नाथ, िी तर र्ाांगलीर् गोष्ट आि.े अशतशथ साक्षात् नारायण असतो अस े

आपल्या परुाणाांत म्िटलेर् आि.े आपण शनःसांकोर्पणे आमच्या घरी राहू िकता.” अस े म्िणून त्याने 

ब्राह्णाला घरात बोलावून त्यार्ा यथोशर्त आदरसत्कार केला.  
 

दपुारच्या भोजनानांतर त्या वृद्ध ब्राह्णाने तारामशतला शवर्ारले– “माते, तुझा रे्िरा काळजीने 

झाकोळला आि,े कसली चर्ांता करते आिसे? मोकळेपणाने मला साांग.” तारामशत म्िणाली, “स्वामी, आपण 

तर मिातपस्वी आिात, आपल्या मुखावररे् तेज त्या वैकुां ठवासीच्या मुखाप्रमाणे आि.े आपल्यापासून काय 

लपवू? मला माझ्या मुलींच्या शववािार्ी चर्ांता आि.े” त्यावर वृद्ध ब्राह्ण म्िणाला, “माते! तुझे द:ुख 

मला कळले. तुझे सगळे कष्ट दरू िोतील आशण तुझ्या मुलींरे् शववाि िोतील. मी एक अद्भुत व्रत साांगतो, 

ऐक, ि ेव्रत सांपन्न केल्याने तुझ्या सगळ्या चर्ांता दरू िोतील. श्री बालाजीच्या व्रताांमध्ये ि ेसगळ्यात सोप े

व्रत आि.े” अस ेम्िणून त्याने त्या दाांपत्याला व्रतार्ी पूणच माशिती द्रदली. व्रतार्ी किाणी ऐकून शवष्णुशर्त्त 

म्िणाला, “स्वामी, िी तर अत्यांत आनांदार्ी गोष्ट आि,े अिो भाग्य आमरे्! म्िणतात ना, 'िुभस्य 

िीिां'. आज माघ पौर्णचमा आि,े अशतिय िुभ द्रदन आि.े आपल्या कथेनुसार आपण आजर् ि ेव्रत करु.” 

शवष्णुशर्त्तने पत्नी तारामशत आशण आपल्या सवच मलुींबरोबर त्या द्रदविी सांध्याकाळीर् बांधु-शमत्राांना बोलावून  

भशक्भावाने बालाजी व्रत सांपन्न केले. आलेल्या सवच लोकाांनी व्रत पूणच झाल्यावर र्रणामृत, प्रसाद ग्रिण 

केला आशण आपापल्या घरी परतले. त्यानांतर शवष्णुशर्त्त व तारामशतने ब्राह्णाला नमस्कार करुन त्यार्ा 

आिीवाचद घेतला. ब्राह्णोत्तमानेिी र्रणामृत, प्रसाद ग्रिण केला व म्िणाला, “तुमर्ी मनोकामना पूणच 

िोवो. श्री लक्ष्मी, श्री बालाजीर्ी तुमच्यावर सदैव कृपा असो.”  
 

अांधार पडू लागला. शवष्णुशर्त्त वृद्ध ब्राह्णाला एक फाटकी-तुटकी र्ादर देत साश्रू नयनाांन े

म्िणाला, "स्वामी! मी अत्यांत दररिी आि,े यापेक्षा र्ाांगली र्ादर माझ्याकडे नािी, मला क्षमा करा, 

आजर्ी रात्र यावर शवश्राम करावा." ब्राह्ण िसून म्िणाला, "ठीक आि,े मी बािरे पडवीत झोपतो." 

कािीवेळातर् सगळे झोपेच्या आधीन झाले. 
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मध्य रात्रीच्या सुमारास शवजेच्या कडकडाटासि पाऊस आला. र्हूकडे अांधार िोता... कािी द्रदसत 

नव्िते. शवष्णुशर्त्त चर्ांतेत पडला की बािरे वृद्ध ब्राह्ण कसा झोप ूिकत असले. त्यावेळी कािी सुर्तिी 

नव्िते. त्यान ेकिीबिी रात्र जागून काढली... सकाळ झाली... पाऊसिी थाांबला िोता. पशत-पत्नी यार् 

शवर्ारात िोते की ब्राह्णार्ी काय िालत झाली असेल, द्रकती सोसायला लागल ेअसेल. त्या नादातर् ते 

बािरे आल,े आशण त्याांना एक अद्भुत दशृ्य द्रदसले... शतथे शवप्रोत्तम नव्ित,े फाटक्या र्ादरीच्या जागी 

एक रेिमी शपताांबर िोते व त्यावर "श्री बालाजीर्ी मूती" िोती. सगळा प्रकार त्याांच्या लक्षात आला. 

त्याांच्या खुिीला पारावार राशिला नािी. त्याांच्या घरी आललेा ब्राह्ण दसुरा-शतसरा कोणी नसून साक्षात ्

श्री नारायणर् िोते.... ि े बालाजी! काय आमरे् भाग्य ि.े.. आम्िी त्याांना ओळखू िकलो 

नािी...आम्िी फाटकी-तुटकी र्ादर झोपायला द्रदली? श्री बालाजीर्ी मूती उर्लून कपाळाला लावत त े

घरात आले... सारे घर सोन्याने भरले िोते. शजथ ेबघावे शतथे धनाच्या रािी. ि ेभगवान! श्री बालाजी 

व्रतकथेर्ा िा मशिमा. त्यामुळेर् ि ेिक्य झाले, अस ेम्िणत त ेदेवार्ी स्तुती करु लागले.  
 

आपण पाशिलते, साक्षात् श्री बालाजी त्या भक्ाच्या घरी गेल,े व्रत साांशगतले आशण र्रणामृत, 

प्रसादिी  ग्रिण केला. श्री बालाजी अशतिय करुणामयी आिते. जो कोणी ि ेव्रत भशक् व शनष्ठने ेकरेल, 

त्याच्या घरी स्वयां भगवान कोणत्या ना कोणत्या रुपात प्रगट िोतात. आपण सवचजण ि ेव्रत करुन देवार्ी 

कृपा प्राप्त करु िकतो.  

याप्रामाणे श्री मिर्र्षच शवश्वाशमत्राांनी िी शितीय कथा साांशगतली. 

'श्री लक्ष्मी श्रीशनवास कटाक्षां शसशद्धरस्त'ु। 
 

गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद 
 

शितीयोध्याय: समाप्तां 
 

शश्रय: काांताय कल्याण शनधये शनधयेर्धचनाम् । 

श्री वेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मांगलम ्||  
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तृतीय अध्याय 

                      श्री वशिष्ठ उवार् 
िा अध्याय मिातपोशनष्ठ वररष्ठ श्रीवशिष्ठ मुचनांनी श्रीनारायणाच्या कृपेने आपल्याला शवस्तारान े

साांशगतला आि.े "ि ेकशलयगुवासींनो, श्रीबालाजीच्या शप्रय भक्ाांनो, आजच्या शतरूमला पिाडावर वास्तव्य 

करणारे श्रीबालाजी प्रत्यक्ष वैकुण्ठशनवासी श्रीनारायणर् आिते. कशलयगुवासींरे् कष्ट दरू करण्यासाठी ते 

तुमच्यासमीप शतरुमला पिाडावर अवतरले आिते. श्रीबालाजीला खूर्ष करण्यासाठी ि ेव्रत उत्तम आि ेतसेर् 

ते सोपेिी आि.े जो कोणी ि ेव्रत भशक्भावाने करतो त्याला सवच सुखे शमळतात.  
 

प्रार्ीन काळी अवांती देिात भाग्यनगर नामक एक नगर िोते. नावाप्रमाणेर् तथेे अनेक धनवान 

व्यापारी राित िोते. पण त्याांना त्याांच्या सांपत्तीर्ा गवच झाला िोता व सामान्य लोकाांकडे त ेिीन दषृ्टीन े

बघत असत. त्याांच्याकडे असललेी धन-दौलत त्याांर्ी स्वार्जचत आि ेअस ेमानून त्याबद्दल त्याांच्या मनात 

घमेंड िोती. परमेश्वरार्ा शनत्य पूजा-पाठ तर त्याांनी कधीर् सोडून द्रदला िोता. सणासुदीच्या द्रदविीसुद्धा 

ते मांद्रदरात जात नव्ित,े पजूा करत नव्ित,े एवढेर् नव्ि ेतर देवापुढे साधा एक द्रदवा सुद्धा लावत नव्ित.े 

एक द्रदवस सगळे धनवान आपापल्या बायकाांबरोबर प्रीशतभोजनात दांग िोते. त्या नगराच्या पूवेकडे असलले्या 

श्री लक्ष्मी-नारायणाच्या मांद्रदरात द्रदवा लावायला कोणी गेले नािी. त्याद्रदविी शविेर्ष एकादिी िोती, 

ज्याला एक पवच द्रदनिी मानले जाते. पण त्या नगरातल्या एकािी धनवानाला मांद्रदरात जाऊन पूजा 

करण्यार्ा शवर्ार शिवला नािी. सांध्याकाळ िोता-िोता आकािात काळे काळे ढग जमले आशण मुसळधार 

पाऊस पडू लागला. व्यापारी लोकाांर्ी घरे पाण्याने भरली. र्ारी बाजूला अांध:कार पसरला. सकाळ 

िोईपयांत पणूच नगर पाण्याखाली गलेे. व्यापारयाांर्ी घरे कोसळली. त्याांरे् सारे ऐश्वयच वाहून गलेे. असा 

प्रलय का झाला? एवढा उत्पात का माजला?...कुणाला कािीर् कळत नव्ित.े इतक्यात, त्याांना एक 

शवशर्त्र दशृ्य द्रदसले. नगराच्या बािरे ज्या झोपड्या िोत्या त्या तिार् राशिल्या िोत्या. पुरारे् पाणी 

त्याांच्यापयांत पोर्लेर् नव्िते. त्याांना आश्चयच वाटले... एवढ्या पावसातिी या कश्या व्यवशस्थत 

राशिल्या?... ते अस े मनात म्िणत आिते तोवर वीज कडाडली, आकािवाणी झाली “अरे मुखाांनो, 

तुम्िाला तुमच्या सांपशत्तर्ा गवच झाला, तुम्िाला ती स्वार्जचत वाटू लागली, म्िणून अस े झाले... या 

झोपडीत रािणारा देव माझा शप्रय भक् आि.े सवचसामान्य असूनिी देव शनयशमतपणे तुमच्या नगरातल्या 

श्रीलक्ष्मी-नारायणाच्या मांद्रदरात द्रदवा लावायर्ा. इतकेर् नािी तर दर एकादिीला यथािशक् श्री बालाजी 

व्रत करायर्ा, म्िणून या झोपड्याांरे् सारे रशिवासी सुरशक्षत राशिले. तुम्िी जर सगळ्यानी ि ेव्रत सांपन्न 

केलेत तर आपापले ऐश्वयच पुनः प्राप्त करु िकाल.” आकािवाणी ऐकतार् ते सारेजण मांद्रदरात जाऊन जसे 

िक्य झाले तस ेएकमेकाांच्या सियोगाने श्रीबालाजी व्रत सांपन्न केले. अस ेकरतार् सवाांना आपापली घरे पूवच 

रुपात शमळाली. तेव्िापासून ते सगळेजण श्रीबालाजीरे् भक् बनल ेव प्रत्येक एकादिीला बालाजीरे् व्रत करु 

लागले. त्यािारे सुख-िाांशत प्राप्त करुन राहू लागले. िेवटी मुशक्िी शमळवली.  

श्रीवशिष्ठमुनींनी या प्रकारे िी कथा ऐकवली. 

गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद  

तृतीयोध्याय: समाप्तां | 

शश्रय: काांताय कल्याण शनधय ेशनधयेर्धचनाम् । श्री वेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मांगलम ्॥  
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र्तथुच अध्याय 

श्री भरिाज उवार्  
 

श्रीनारायणाला “श्रीबालाजी व्रत कथा” अत्यांत शप्रय आि.े र्तुथच अध्यायाच्या रूपात श्रीभरिाज 

मुशनिारा साांशगतललेी किाणी िी अिी - “ि ेकशलयगुवासींनो, श्रीनारायणाच्या शप्रय भक्ाांनो, आपण जे व्रत 

करत आिात ते अद्भुत आि.े आपल्या सवच मनोकामना पूणच करण्यार्ा साधा उपाय आि.े श्रीबालाजीला 

प्रसन्न करण्यार्ा सवाचत सोपा मागच आि.े आपल्या सगळ्याांवर कृपा करण्यासाठीर् वैकुां ठवासी शवष्णू 

श्रीशनवासाच्या रूपात शतरुमला पिाडावर अवतरले आिते. अनेक जन्माांच्या पुण्यानेर् शतरुमला पिाडावर 

पाऊल ठेवण्यारे् सौभाग्य प्राप्त िोते, व परमेश्वरारे् दिचन िोते. तसेर् ि े “व्रत” सांपन्न करण्यार्ा 

सांकल्पसुद्धा पूवचजन्मीच्या पुण्यानेर् केला जातो. ज्या व्यशक् ि ेव्रत सांपन्न करतात, ककां वा या कथा ऐकतात, 

अथवा देवार्ा प्रसाद ग्रिण करतात त्याांना परमेश्वरार्ी कृपा प्राप्त िोते व ते भाग्यिाली िोतात. 
 

प्रार्ीन काळी “नगरी” नावाच्या एका गावात धनगपु्त नामक व्यापारी राित असे. तो अशतिय 

लोभी िोता. ऐश्वयच शमळूनिी त्यार्ा लोभीपणा कमी झाला नािी. ि ेसारे ऐश्वयच स्वकतृचत्वाने शमळाले आि े

अस ेसमजून तो खूप घमेंड करायर्ा. अिांकार मनुष्यार्ा नाि करतो. 
 

धनगुप्तर्ी पत्नी काांशतमती अत्यांत भशक्भावाने परमेश्वरार्ी पूजा करायर्ी. त्याांना तीन कन्यारत्न े

िोती. शतसरी कन्या “कुमारी” सगळ्यात जास्त देवभक् िोती. ती नेिमी बालाजीच्या नामार्ा जप 

करायर्ी. वशडलाांच्या नकळत कायम श्रीबालाजीच्या मांद्रदरात देवदिचनासाठी जायर्ी. घरी येऊन वडील 

सोडून बाकी सगळ्याांबरोबर प्रसाद ग्रिण करायर्ी. पतीच्या अश्या नाशस्तक वतचणूकीला बघून काांशतमती 

थोडी चर्ांशतत व्िायर्ी.  
 

एक द्रदवस “कुमारी” च्या मैशत्रणीकडे “श्री बालाजी” रे् व्रत करत िोते. ि ेकळल्यावर ती शतथ े

गेली. दपुारी व्रत पूणच झाले. थोडासा प्रसाद शतने खाल्ला व थोडा घरच्याांसाठी एका कागदाच्या पुडीत 

बाांधून घेतला. मध ेरस्त्यात शतला खूप तिान लागली. ऊन मी म्िणत िोते. शतने शवर्ार केला, कुठेतरी 

थाांबून पाणी शपऊन मग घरी जावे. तेवढ्यात शतच्या लक्षात आले की त्याांरे् दकुान पुढच्यार् गल्लीत आि.े 

शतथे जाऊन बाबाांना पूजेबद्दल कािी न साांगता शतने पाणी माशगतले. बाबा रागावतील या भीशतने घटाघटा 

पाणी प्यायले. त्या घाईत प्रसादार्ी पुडी शतथे दकुानात शवसरुन ती घरी गेली. 
 

एकाएकी बाजारात कोलािल माजला. लोक आरडाओरड करत इकडेशतकडे पळू लागले. गल्लीतील 

सारी दकुाने आगीत भस्मसात् िोत िोती. दपुारर्ी वेळ...भरीला गरम वारे वाित िोते...धनगुप्त भीशतन े

थरथर कापू लागला. “...कािी वेळातर् माझे दकुानिी जळून खाक िोणार...” या शवर्ाराने त्याच्या 

िातापायाला कां प सुटला. सगळे लोक आपापल्या दकुानाांमधून बािरे पडले व आगीपासून दरू पळू लागल.े 

पण धनगुप्त शतथेर् उभा राशिला...दकुान सोडून जायला तो तयार िोईना... जर दकुानातर् थाांबला तर 

तो जळून राख िोणार...या भीशतने िातात येईल ती पुडी उर्लून मागर्ा-पुढर्ा शवर्ार न करता जे 

िाताला लागले ते त्याने तोंडात टाकले. तोंडात गोड र्व आली आशण मनाला द्रदलासा शमळाल्यासारखे 

वाटले.  
 
 

तेव्िा एक अद्भुत घटना घडली...आग धनगुप्तच्या दकुानापयांत येऊन थाांबली. आगीर्ी झळिी 

दकुानाला  लागली नािी...ि ेकाय अघरटत...िी कसली द्रकमया? ...धनगुप्तच्या तोंडून िब्दिी फुटत 

नव्िता...शतकडे  आगीर्ी बातमी कळतार् पत्नी काांशतमती, शतच्या मुलींना घऊेन, बालाजीरे् नामस्मरण 

करत घाईघाईने दकुानापािी आली...आग त्याांच्या दकुानापािी येऊन थाांबललेी बघून शतला खूप आश्चयच 

वाटले. तेवढ्यात कुमारीला दकुानात शवसरलेल्या प्रसादाच्या पुडीर्ी आठवण आली...धनगुप्तला झाला प्रकार 
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समजायला वेळ लागला नािी. जी गोष्ट त्याने खाल्ली िोती तो देवार्ा प्रसाद िोता. त्या प्रसादार्ा 

मशिमा थोर की तो एवढ्या मोठ्या दघुचटनेतनू वार्ला िोता.   
 

धनगुप्तने श्रीबालाजीर्ी क्षमा माशगतली, स्वःताच्या मुस्कटात मारले. सांध्याकाळी लगेर्र् नगरातल्या 

लोकाांना बोलावून “श्रीबालाजीरे् व्रत” केले. तेव्िापासून तो देवाच्या सेवेत वेळ घालवू लागला. िेवटी 

मोक्ष शमळवला. आपण बशघतले की केवळ प्रसाद ग्रिण करण्याने धनगुप्त भल्या मोठ्या सांकटातून पार 

पडला. बालाजीर्ा मशिमा अगाध आि.े आपण सवचजण यथािशक् व्रत करुन परमशे्वरार्ा अनुग्रि प्राप्त करु 

िकतो.”  
 

श्रीभरिाजमुनींनी िी र्तुथच कथा येथे सांपवली. 
 

गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद  
 

र्तुथोध्याय: समाप्तां | 
 

शश्रय: काांताय कल्याण शनधये शनधयेर्धचनाम् । 

श्री वेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मांगलम् || 
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पांर्म अध्याय 

श्री अशत्र उवार् 
 

शतरुमला-शतरुपतीला भूलोकारे् वैकुण्ठ धाम म्िणतात. पुराणाांत म्िटले आि े की शतरुमलासारखे 

पशवत्र के्षत्र आशण श्रीबालाजीसारखे दैवत न आधी कधी झाले आशण न पुढे कधी िोणार. श्रीशनवासाच्या 

रुपात अवत्तीणच झालेले श्रीनारायण आपल्या भक्ाांवर अतोनात प्रेम करतात. जे त्याांच्यावर आपला सगळा 

भार टाकतात, त्याांरे् शनत्य नामस्मरण करतात, सदार्ारी जीवन जगतात त्याांरे् ते रक्षण करतात. अिा 

श्रीबालाजीला प्रसन्न करण्यार्ा सवाचत सोपा उपाय आि े– “श्रीबालाजीर्ी व्रत कथा”.  
 

या अद्भुत व्रत कथेर्ी माशिती देताना मिातपसांपन्न श्री अशत्र मिर्र्षच म्िणतात, “ि ेबालाजीच्या 

शप्रय भक्ाांनो, कशलयुगात आपल्या सौभाग्याबद्दल काय बोलावे? कृतयुग, ते्रतायुग आशण िापारयुगात अत्यांत 

कठोर तप-जप करुनिी प्रसन्न न िोणारे श्रीनारायण, या युगात केवळ नामस्मरणाने आपल्यावर कृपा करत 

आिते. शवश्वासाने मारलेल्या तुमच्या िाकेला ते प्रशतसाद देत आिते. असे करुणामयी आिते श्रीबालाजी. 

पशवत्र शतरुमला पिाडावर ठेवलेले एक पाऊल तुमच्या अनेक जन्माांच्या पणु्यफलाइतके आि.े 
 

प्रार्ीन काळात “कौमार” देिात “शमत्र” नामक धोबी रिात अस.े तो रोजच्या त्याच्या 

कामाबरोबर धार्मचक कायच करत जीवन शनवाचि कर िोता. त्यारे् अपांगत्व िीर् त्यार्ी मोठी चर्ांता िोती. 

त्यामुळेर् धुतलेल्या कपड्याांरे् गाठोडे बाांधून, घरोघरी पोिोर्वणे त्याला कठीण िोऊ लागले िोते. त्यारे् 

कुटूांब मोठे िोते. मेिनत केल्याशिवाय दोन वेळेला खायला शमळणे अिक्य िोते. शनयशमतपणे तो 

श्रीबालाजीर्ी पूजा करायर्ा. एक ना एक द्रदवस देव प्रसन्न िोईल या आिेवर तो जगत िोता. भक्ाांवर 

कृपा करणारे बालाजी ि ेसगळे बघत िोते. जी व्यशक् आपल्या कमाांतून मकु् िोते त्या व्यशक्र् ेबालाजी 

कुठल्या ना कुठल्या रुपात यऊेन रक्षण करतात.  
 

एक द्रदवस सांध्याकाळी नेिमीप्रमाणे शमत्र कपडे धुवून त्याांरे् गाठोडे पाठीवर टाकून िळूिळू र्ालला 

िोता.  वाटेत त्याला एक वृद्ध ब्राह्ण भेटले. पाठीवररे् गाठोडे खाली उतरवून आपल्यापके्षा वयाने मोठ्या 

असलले्या ब्राह्णाला त्याने आदराने खाली वाकून नमस्कार केला. त्यावर शवप्रोत्तम म्िणाला, “तुला तुझ्या 

या अपांग पायाने द्रकती कष्ट सोसावे लागत आिते. तझेु द:ुख बघवत नािी.” शमत्र म्िणाला, “ि ेनाथ, 

आपण मोठे आिात, मोठा पररवार असल्यामुळे मला या कामातून मोकळीक शमळू िकत नािी. ि ेअपांगत्व 

जाण्यासाठी कािी उपाय मला साांशगतलात तर बरे िोईल.” 
 

त्यावर ब्राह्ण म्िणाला, “ऐक, मी जरूर साांगेन, लक्षपूवचक ऐक. एक अस ेव्रत साांगतो आि े जे 

केल्याने तुझे अपांगत्व नािीसे िोईल. तुला अष्ट ऐश्वये शमळतील. व्रत सांपन्न करतार् तुला िजार मोिरा 

शमळतील...पण एक अट आि.े..त्यातल्या अध्याच मोिरा त ूमला द्यायच्या...उद्या मी पुन्िा तुला यार् 

वेळी इथे भेटेन.” शमत्र म्िणाला, “स्वामी! मी फारर् भाग्यवान आि.े आजर् मला या व्रताबद्दल साांगा, 

मी त ेपूणच करेन.” शमत्राच्या उत्सािाला बघून वृद्ध ब्राह्णाने श्री बालाजीच्या व्रत कथेबद्दल साांशगतले. 
 
 

शमत्र दपु्पट उत्सािाने घरी आला, घडललेी सगळी किाणी पत्नीला साांशगतली. िेजार-पाजारी गोळा 

करुन त्याने श्रीबालाजी व्रत पणूच केले. र्रणामृत, प्रसाद ग्रिण केला. घरी आलेल्या सवच लोकाांना वाटला. 

तेवढ्यात  घराबािरे गोंधळ ऐकू आला...शमत्रार्ा मुलगा पळत-पळत आत आला, “बाबा! बाबा! राज-

रक्षक आल ेआिते. त्याांरे् तमुच्याकडे काम आि.े राजाने तुमच्यासाठी भेंट पाठवली आि.े” इतक्यात रक्षक 

तेथे आले. त्याांनी साांशगतल ेकी त्यार्ी राजदरबारी धोबी म्िणून शनयुशक् झाली आि.े राजाने िजार मोिरा 

बशक्षस द्रदल्या आिते. असे म्िणून त्याांनी शमत्राच्या िातात िजार मोिराांर्ी थैली सोपवली. एका 

आठवड्यात त्याला नोकरीत भरती िोण्यास साांशगतले. शमत्राला आनांद झाला. एक आठवडा किाला, उद्यार् 

का नको, असा शवर्ार करून त्याने आपले सामान बाांधले व दसुरे द्रदविीर् तो शनघाला. या घाईगडबडीत 
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तो त्या वृद्ध ब्राह्णार्ी अट शवसरला. अध्याच रस्त्यात त्याला ती अट आठवली, ठीक आि.े..पुढच्या 

मशिन्यात त्याला भेटेन असा शवर्ार करून तो राज दरबारी पोर्ला. द्रदवस...मशिने गलेे. ब्राह्णाच्या 

वेिात आलेल्या परमेश्वराला राग आला. माणसार्ी प्रवृशत्तर् अिी आि.े त्याला माझा मशिमा दाखवलार् 

पाशिजे. 
 

दसुरे द्रदविी राणीविातून दाशगने र्ोरीला गलेे...र्ोरीर्ा आळ शमत्रावर आला. शमत्राला 

कारावासार्ी शिक्षा झाली...राजरक्षकाांनी त्याला िरतह्रेच्या यातना द्रदल्या...असे का झाले...माझ्यावर 

असा आळ का आला, शवर्ारात गुांगलले्या शमत्राला स्वप्नात देवाने दिचन द्रदले. साांशगतले की “वृद्ध 

ब्राह्णाच्या रूपात मीर् आलो िोतो, तू तझु्या वर्नाला जागला नािीस म्िणून ि े घडले...” शमत्र 

म्िणाला, “ि ेनाथ! मी पापी आि.े..मी खूप मोठे पाप केले आि.े..कृपया माझ्यावर दया करा... 

आता मी प्रत्येक मशिन्याला आपले व्रत सांपन्न करीन. माझ्या कमाईतील अधाच भाग आयुष्यभर आपल्याला 

समर्पचत करीन.” कान पकडून त्याने देवार्ी कळवळून प्राथचना केली. भक्ाांर्ी िाक ऐकणारया श्रीबालाजींनी 

शमत्रावर कृपा केली. त्याांच्या कृपेने राणीरे् सवच दाशगन ेदसुरयार् द्रदविी शमळाले. राजाला शमत्राने र्ोरी न 

केल्यारे्िी कळले. त्यामुळे त्यार्ी कारावासार्ी शिक्षा रद्द झाली. तेव्िापासून शमत्र देवाला द्रदलेल्या 

वर्नानुसार प्रत्येक मशिन्याला श्रीबालाजीरे् व्रत सांपन्न करु लागला, व आपल्या कमाईतील अधाच भाग 

देवाला अर्पचत करत राशिला. सुखपूणच जीवन जगून िेवटी मोक्ष शमळवला.”  
 

श्री अशत्रमुनींनी अस ेसाांगून पार्वा व िेवटर्ा अध्याय सांपवला. 
 

गोचवांद...गोचवांद...गोचवांद  
 

पांर्मोध्याय: समाप्तां 

 
शश्रय: काांताय कल्याण शनधये शनधयेर्धचनाम् । 

श्री वेंकटशनवासाय श्रीशनवासाय मांगलम् ||  
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क्षमापचणम ्
मन्त्रिीनां द्रक्रयािीनां भशक्िीनां जनादचन । यत्पूशजतम् मया दवे पररपूणचम् तदस्तुते ॥  
 

अनया ध्यानावािनाद्रद र्षोडिोपर्ार पूजया र् भगवन सवाचत्मकः श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री 

वेंकटेश्वर स्वरुपो भगवानः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। श्री वेंकटेश्वर दवे प्रसादां शिरसा गृह्णाशम। 

तीथचम ्
अकाल मृत्युिरणां सवचव्याशध शनवारणम् । सवच पापक्षयकरां दवे पादोदकां पावनां िुभां ॥  

 

नवैेद्यम ्
ॐ भूभुचवस्सुवः, ॐ तत्सशवतुवचरेण्यम् भगोः दवेस्य धीमशि शधयो यो नः प्रर्ोदयात्, सत्यां त्वतेन 

पररचर्षांर्ाशम, अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमशस, ॐ प्राणाय स्वाः, ॐ अपानाय स्वाः, ॐ व्यानाय स्वाः, ॐ 

उदानाय स्वाि, ॐ समानाय स्वाः, ॐ ब्रह्णे स्वाः॥  

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वाशमने नमः - मिानैवेद्यम् समपचयाशम ॥ 

अमृताशपधानमशस उत्तरापोिनम् समपचयाशम, िस्तौ प्रक्षालयाशम, पादौ प्रक्षालयाशम, िुद्ध आर्मनीयां 

समपचयाशम ॥ 

ताम्बूलां समपचयाशम, सुवणचमन्त्रपुष्पां समपचयाशम, प्रदशक्षण नमस्कारन समपचयाशम ॥ 

अनयाध्यानावािनाद्रद र्षोडर्षोपर्ार पूजया भगवान सवाचत्मकः श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत वेंकटेश्वर 

स्वामी सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु, श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी प्रसादां शिरसा 

गृह्णाशम ॥ 

उिासनम ्
यज्ञेन यज्ञमयजन्त दवेास्ताशन धमाचशण प्रथमान्यासन् ।  

तेिनाकां मशिमानस्सर्न्ते यत्र पूवे साध्याः सशन्त दवेाः ॥  

गच्छ गच्छ सुरशे्रष्ठ स्वस्थान श्री वेंकटेश्वर । भक्ाभीष्ट समृध्यथचम् पुनरागमनाय र् ॥ 

श्री लक्ष्मी पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी यथास्थानां उिासयाशम॥ 
 





 


