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అనఘా వ్రత కల్పః 

(కోటి అనఘా వ్రత ప్రతి) 

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః । 

శ్రీ మహాసరసవత్యై నమః । 

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద సద్గురుభ్యై నమః । 

హరః ఓమ్ ।। 

అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వవవస్థంగతోపి వా | 

యఃసమరేత్ పండరీకాక్షం స బాహాైభ్ైంతరః శుచ్చః || 

 పండరీకాక్ష పండరీకాక్ష పండరీకాక్ష || 

ఓం ఆచమై – ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నార్వయణాయ నమః, ఓం 

మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ 

నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధర్వయ నమః, ఓం 

హృషీకేశాయ నమః, ఓం పదమనాభాయ నమః, ఓం దామోదర్వయ నమః, ఓం 

సంకరషణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్గైమాాయ నమః, ఓం 

అనిరుదాాయ నమః, ఓం పరుషోతతమాయ నమః, ఓం అధోక్షజాయ నమః, ఓం 

నారసంహాయ నమః, ఓం అచ్యైతాయ నమః, ఓం జనారదనాయ నమః, ఓం 

ఉపంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణణయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణ 

పరబ్రహమణే నమో నమః 

ఉతితష్ఠంతు భూతపిశాచః, ఏతే భూమి భారకాః | 

ఏతేష్ణమవిరోధేన బ్రహమకరమ సమారభే || 

ప్రాణాయామ మంత్రః 

దతాతత్రేయాయ విదమహే అత్రిపత్రాయ ధీమహి | తన్నా దతతః ప్రచోదయాత్ || 
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సంకల్పః - మమోపాతత సమసత ద్గరత క్షయ దావర్వ శ్రీ పరమేశవర ప్రీతైరథం, శుభే 

శోభ్నే ముహూరేత, శ్రీ మహావిషోణర్వజఞయా, ప్రవరతమానసై, అదై బ్రహమణః, ద్వవతీయ 

పర్వరేా, శ్వవతవర్వహకల్పప, వైవసవత మనవనతరే, కలియుగే, ప్రథమపాదే, జంబూద్వవప, 

భ్రతవరేష, భ్రతఖండే, అసమన్ వరతమాన వాైవహారక చంద్రమానేన, ప్రభ్వాద్వ ష్ష్టి 

సంవతసర్వణాం మధేై..... సంవతసరే.... అయనే....... ఋతౌ..... మాసే..... పక్షే....... 

తిథౌ...... వాసరే........ శుభ్నక్షత్రే, శుభ్యోగే, శుభ్కరణే, ఏవంగుణ విశ్వష్ణ 

విశిష్ణియాం అస్ైం శుభ్తిథౌ శ్రీ పరమేశవర ప్రీతైరథం, శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ 

అనఘ స్వమి ప్రస్ద సదాయరథం, భ్క్తత జాఞన వైర్వగై యోగానాం 

నిరంతర్వభివృదాయరథం, సద్గురు కృపాకటాక్ష సదాయరథం, శ్రీ సద్గురు ఆజాఞనుస్రేణ శ్రీ 

అనఘా వ్రతాఖైం కరమ కరష్యై ||  

కల్శపూజా 

తదంగ కల్శార్వధనం కరష్యై । 

కల్శసై ముఖే విష్ణః కంఠే రుద్ర ససమాశ్రితః । 

మూల్ప తత్ర సథతో బ్రహామ మధేై మాతృ గణాః సమృతాః ।। 

కుక్షౌ తు స్గర్వససరేవ సపతద్వవపా వసుంధర్వ। 

ఋగేవదో థ యజురేవద స్సమవేదో హైథరవణః ।। 

అంగైశి సహితాససరేవ కల్శాంబు సమాశ్రితాః । 

ఆయాంతు దేవ పూజారథం ద్గరతక్షయ కారకాః ।। 

గంగే చ యమునే కృష్యణ గోదావర సరసవతి । 

నరమదే సంధు కావేర జల్ప సమన్ సనిాధిం కురు ।। 

 కల్శోదకేన పూజా ద్రవాైణి సంప్రోక్షయ, దేవం, ఆతామనం చ సంప్రోక్షయ,  
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కల్శ స్థపన విధిః 

ఆదౌ కల్పపకత విధానేన తతతదేదవతా వాహనం ప్రాణప్రతిష్ణఠపనం చ కరష్యై ।। 

మహాగణపతి ప్రారథనమ్ 

శుకాలంబరధరం విష్ణం శశివరణం చతురుుజమ్ | 

 ప్రసనావదనం ధాైయేత్ సరవవిఘ్నాపశానతయే || 

అష్ిసదయాః – 

అణిమా ల్ఘిమా ప్రాపితః ప్రాకామైం మహిమా తథా । 

 ఈశితవం చ వశితవం చ యచి కామావస్యితా ।। 
 1  అణిమా – 

 అణోరణీయసః పత్ర ఈశానాశా వైవసథతః । 

అనఘస్ైణిమాభిఖైః పత్రశిిత్రససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ ఈశానై దళే కల్శ్వ అణిమ దేవతా మావాహయామి 

స్థపయామి పూజయామి।। 

 2  ల్ఘిమా – 

 అనఘా నఘయోః పత్రో ల్ఘిమాఖైః కృపా ల్ఘః । 
దేవస్ై గేాయ కోణస్థథ ల్ఘబుద్వా ససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ ఆగేాయ దళే కల్శ్వ ల్ఘిమ దేవతా  మావాహయామి 

స్థపయామి పూజయామి।। 

 3  ప్రాపితః - 

 భ్కాతభీష్ి ఫల్ ప్రాపిత కారకో నఘయోసుసతః । 

దేవసై నైరృతే కోణే సథతః ప్రాపితః సన్న వతు ।। 



4 
 

  అష్ిదళపదేమ నైరృత దళే కల్శ్వ ప్రాపిత దేవతా మావాహయామి స్థపయామి 

పూజయామి ।। 

 4 ప్రాకామైమ్ – 

అవధూత గురోసేసేచా సంచరస్ైనఘసై యః । 

వాయుకోణ సథతః పత్రః ప్రాకామాై ఖై ససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ వాయవైదళే కల్శ్వ ప్రాకామై దేవతా మావాహయామి 

స్థపయామి పూజయామి ।। 

 5   ఈశితవమ్ - 

 సర్వవతిశాయితాం దేవస్ైనఘసై జగద్గురోః । 

ఖ్యైపయన్ దక్షభాగసథ ఈశితావ ఖై ససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ దేవసై దక్షిణ భాగసథ దళే కల్శ్వ ఈశితవ దేవతా 

మావాహయామి స్థపయామి పూజయామి ।। 

 6 వశితవమ్ – 

 జగదైసై వశ్వ తిష్ఠతైనఘసై మహా తమనః । 
ఆతమజో వామభాగస్థథ వశితావ ఖై ససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ దేవసై వామభాగసథదళే కల్శ్వ వశితవ దేవతా మావాహయామి 

స్థపయామి పూజయామి ।। 

 7    కామావస్యితా – 

కామావస్యితా భిఖ్యై హైనఘస్ైంగరక్షవత్ । 

పశాిదాుగసథతః పత్రః కమనీయ ససన్న వతు ।। 
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 అష్ిదళపదేమ దేవసై పశాిదాుగసథ దళే కల్శ్వ కామావస్యితా దేవతా 

మావాహయామి స్థపయామి పూజయామి ।। 

 8 మహిమా 

పరస్త దనఘ దవందవ పాద సీమిా వైవసథతః । 

మహిమా ఖ్యై మహా కారై - కారీ పత్ర ససన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ దేవసై పరస్త దదళే కల్శ్వ మహిమ దేవతా మావాహయామి 

స్థపయామి పూజయామి ।। 

 9 దతాతత్రేయః – 

ఏవం తతతతుసత భ్రాజ దదళాష్ిక సుశోభినః । 
కరణకాయాం పంకజసై కలితాయాం మహాగుణః ।। 
సమాసీనః ప్రశాంతాతామ కృపాబా్ధ రనఘా హవయః ।। 
దతాతత్రేయో గురు రవష్ణ ర్బ్రహేమశా తామ సన్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ మధేై కరణకాయాం ప్రధానదేవతాం శ్రీమదనఘ 

స్వమినమావాహయామి స్థపయామి పూజయామి ।। 

 10 అనఘాల్క్ష్మీః 

అనఘస్వమినః పారేవే సమాసీనా కృపాల్యా । 

సర్యవ ర్బ్్రహమ గుణ రుైకాత యోగాధీశా జగత్రపరసూః ।। 

పదామ సనా పదమకర్వ భ్కాతధీనా పతివ్రతా । 

అనఘాంబా మహాల్క్ష్మీ రమహాభాగా చ న్న వతు ।। 
 అష్ిదళపదేమ మధేై కరణకాయాం శ్రీమదనఘస్వమినః పారేవే శ్రీమతీం, 

అనఘాల్క్ష్మీ మావాహయామి స్థపయామి పూజయామి. 
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 ప్రాణప్రతిష్ణఠ 

ఈశానాై మణిమాభిఖేై చగేాయాైం ల్ఘిమాభిధే । 

ప్రాపిత నామని నైరృతాైం ప్రాకామాై ఖేై నిల్ సథల్ప ।। 

ఈశితావఖేై వశితావఖేై చోభ్యోః పారవేయో రపి । 

కామావస్యితా నామిా పశాిదాుగేంగ రక్షవత్ ।। 
మహిమిా పాదమూల్ప చ దళేష్వష్ిసు నితైశః 

భ్రాజమానేష్ తనమధేై కరణకాయాం కృతా ల్యౌ । 
అనఘ శాినఘా దేవీ ప్రాణ చేష్ణి విర్వజితౌ । 

చరతాం మమ హృతపదేమ గురు మారు ప్రవరతకౌ ।। 

 అణిమాద్వ, అంగ దేవతా పరవృత శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘస్వమినే 

నమః। సరేవంద్రియాణి వాఙ్మనశిక్షు శ్శ్వరత్ర జిహావ ఘ్రాణ రేతో బుదాాయద్వని 

ఇహైవా గతై, సవసతయే సుఖం చ్చరం తిష్ఠంతు స్వహా । ప్రాణ ప్రతిష్ణఠపన 

ముహూరత సుసముహూరోత సుత ।। స్వమిన్ సథరో భ్వ । వరదో భ్వ । సుముఖ్య 

భ్వ ।  సుప్రసన్నా భ్వ । సథర్వసనం కురు । 

స్వమిన్ సరవ జగనాాథ యావత్పపజా వస్నకమ్ । 
తావత్ తవం ప్రీతిభావేన యంత్రే (కుంభే) సమన్ సనిాధిం కురు ।। 

 ధాైనమ్ 

పదామసన్నతాతన మన్నజఞపాదం పదమం దధానం న భ్యం చ పాణోైః । 

యోగసథరం నిరుర కాంతి పంజం దతతం ప్రపదేై నఘ నామధేయమ్ ।। 

పదామసనస్థం పదయుగమ నూపర్వం పదమం దధానామభ్యం చ పాణోైః। 
యోగే రథ సమ్మమలిత నిశిలాక్షం దతాతనురకాత మనఘాం ప్రపదేై ।। 
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 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః । ధాైయామి ధాైనం 

సమరపయామి ।। 
 ఆవాహనమ్ 

గుణాతీతావపి సేవష్ కృపయా త్రిగుణానివతౌ । 

అనఘా మనఘం దేవం దేవీం చ వాహయామైహమ్ ।। 
 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। ఆవాహయామి । 

 ఆసనమ్ 

సౌవరణ పీఠం కృష్ణతవక్ చ్చత్రాసన కుశా సనైః । 
ఆసతృతం గృహైతాం దేవా - వనఘా వరపతం మయా ।। 

 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః।ఆసనం పరకల్పయామి। 
 పాదైమ్ 

యోగిశీరేష  మృతాస్రౌ జముశీరేష గిా వరషకౌ । 

పాదౌ పాదేైన హృదేైన క్షాళయే నఘయో రహమ్ ।। 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘస్వమినే నమః। పాదైం సమరపయామి ।। 

 అర్యమ్ 

పదేమన మాల్యా చతౌత భ్కాతభీతి ప్రదాయకౌ । 

అరే్యణ శీతలీకుర్వై – మనఘా నఘయోః కరౌ ।। 
 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। అర్యం సమరపయామి ।। 

 ఆచమనమ్ 

జాఞనజోైతి రవనీతానాం వేదజోైతిశి వేధసః । 

యతో నఘ ముఖ్య దవయకతం తత్రా చమన మరపతమ్ ।। 
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 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః।  ఆచమనీయం 

సమరపయామి ।। 

  మధుపరకః 

అనఘౌ యౌ శ్రిత పరీక్షారథం మాయా మధుసపృశౌ । 

మధుపరకం దదే తాభాైం తతాపదాబజ మధువ్రతః ।। 

 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘస్వమినే నమః। మధుపరకం 

సమరపయామి। 

 పంచమృత స్ానమ్ 

యౌ కృపాప్రేరతౌ భ్కత ప్రపంచేమృత వరషకౌ । 

పంచమృతై సౌత సాపయా మైనఘా వమృతా తమకౌ ।। 

 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। పంచమృత స్ానం 

సమరపయామి 

 స్ానమ్ 

మాతృతీర్వథత్ పదమతీర్వథత్ సరవ తీర్వథదనేకతః । 
సమానీతై శీవతల్పదై ససనపయా మైనఘా వుభౌ।। 

  శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। శుదోాదక స్ానం 

సమరపయామి।। 
 వస్త్రమ్ 

వల్కల్ప రుచ్చరే సూక్షేమ చ్చత్ర చ్చత్ర దశాంచ్చతే । 
మాయా వృతి చేాదకాభాై మనఘాభాైం దదే ముదా ।। 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। వస్త్రం సమరపయామి। 
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 ఉపవీతమ్ 

ఉపవీతం పవిత్రం చ సహజం యత్రపరజాపతేః । 
సమరపతం మయా శుభ్ర మనఘౌ ప్రతిముంచతమ్ ।। 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। ఉపవీతం 

సమరపయామి। 

 గంధః 

మిల్త్ కర్పపర సదుంధైరనులిపాై నఘా నఘౌ । 
ముఖయో రలికే కుర్వైం ల్సత్ ఫాలాక్షి సనిాభే ।। 

 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। గంధాన్ ధారయామి। 

గంధస్థైపర అల్ంకరణారథం కుంకుమం - అక్షతాంశి సమరపయామి । 

 మంగళ ద్రవాైణి 

ఆర్బ్దరం హరద్రాం పదయోర్ - ముఖే పష్పరజో నఘే । 
సీమంత సీమిా సందూరం తే రపయే మంగళప్రదే ।। 

  శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మ్మయ నమః। మంగళ ద్రవాైణి సమరపయామి। 

 ఆభ్రణమ్ 

 శీరేష కంఠే బాహుయుగేమ మణిబంధ దవయే తథా । 

 వివిధా అక్షమాలాసేత భూష్ణరథం కల్పయే నఘ ।। 
పాదాంగుళీయ కటక కాంచీ మాంగల్ై హారకాన్ । 

కంకణం నాసకా భూష్ణం తాటంకే తే దదే నఘే ।। 
 శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః । ఆభ్రణాని 

సమరపయామి ।। 
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పష్పమ్

తతతతాకల్పతథ పష్పపఘ మాలాభి రనఘా నఘౌ ।
ఆపాద శీరషం సంభూష్ై పనః పష్యప ససమరియే ।। 

శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః ।  పష్ణపణి 

సమరపయామి ।
కుంకుమ పూజా

దేవి తావ మనఘే భ్ద్రే సరవ మంగళ మంగళే ।
ల్సత్ కుంకుమ చూరేణన పూజయామి ప్రసీద మే ।। 

శ్రీ అనఘాల్క్ష్మ్మయ నమః । కుంకుమం సమరపయామి । 

 అథ అనఘస్వమినః - అంగ పూజా

శ్రీ అనఘ దేవాయ నమః   - పాదౌ పూజయామి 

శ్రీ త్రిజగత్ సంచర్వయ నమః  - జంఘే పూజయామి 

శ్రీ ఆజానుబాహవే నమః   - జానునీ పూజయామి 

శ్రీ పదామసనస్థయ నమః   - ఊర్ప పూజయామి 

శ్రీ త్రిగుణేశాయ నమః   - వళిత్రయం పూజయామి 

శ్రీ శాతోదర్వయ నమః   - ఉదరం పూజయామి 

శ్రీ కరుణాకర్వయ నమః   - హృదయం పూజయామి 

శ్రీ భ్కాతల్ంబనాయ నమః   - బాహూ పూజయామి 

శ్రీ సంగీత రసకాయ నమః  - కంఠం పూజయామి 

శ్రీ జగన్నమహనాయ నమః   - మందసమతం పూజయామి 

శ్రీ జగత్ ప్రాణాయ నమః   - నాసకాం పూజయామి 

శ్రీ శ్రుతి సంవేదాైయ నమః  - శ్శ్త్రే పూజయామి 

శ్రీ ధాైనగోచర్వయ నమః  - నేత్రదవయం పూజయామి 

శ్రీ తిల్కాంచ్చత ఫాలాయ నమః - ఫాల్ం పూజయామి 
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శ్రీ సహస్ర శీర్వషయ నమః  - శిరః పూజయామి 

శ్రీ సచ్చిదానందాయ నమః  - సర్వవణైంగాని పూజయామి 

 అథ అనఘా ల్క్షామయః - అంగ పూజా 

శ్రీ అనఘా ల్క్ష్మ్మయ నమః   - పాదౌ పూజయామి 

శ్రీ త్రిజగత్ సంచర్వయై నమః  - జంఘే పూజయామి 

శ్రీ ఆజానుబాహవే నమః   - జానునీ పూజయామి 

శ్రీ పదామసనస్థయై నమః   - ఊర్ప పూజయామి 

శ్రీ త్రిగుణేశాయై నమః   - వళిత్రయం పూజయామి 

శ్రీ శాతోదర్వయై నమః   - ఉదరం పూజయామి 

శ్రీ కరుణాకర్వయై నమః   - హృదయం పూజయామి 

శ్రీ భ్కాతల్ంబనాయై నమః   - బాహూ పూజయామి 

శ్రీ సంగీత రసకాయై నమః  - కంఠం పూజయామి 

శ్రీ జగన్నమహనాయై నమః   - మందసమతం పూజయామి 

శ్రీ జగత్ ప్రాణాయై నమః   - నాసకాం పూజయామి 

శ్రీ శ్రుతి సంవేదాైయై నమః  - శ్శ్త్రే పూజయామి 

శ్రీ ధాైనగోచర్వయై నమః  - నేత్రదవయం పూజయామి 

శ్రీ తిల్కాంచ్చత ఫాలాయై నమః - ఫాల్ం పూజయామి 

శ్రీ సహస్ర శీర్వషయై నమః  - శిరః పూజయామి 

శ్రీ సచ్చిదానందాయై నమః  - సర్వవణైంగాని పూజయామి 

శ్రీ అనఘ స్వమినః - షోడశ నామాని (16) 

01) శ్రీ అనఘాయ నమః 

02) శ్రీ త్రివిధాఘ విదారణే నమః 

03) శ్రీ ల్క్ష్మీర్పపానఘేశాయ నమః 

04) శ్రీ సచ్చిదానంద శాలినే నమః 

05) శ్రీ దతాతత్రేయాయ నమః 
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06) శ్రీ హరయే నమః 

07) శ్రీ కృష్ణణయ నమః 

08) శ్రీ ఉనమతాతయ నమః 

09) శ్రీ ఆనంద దాయకాయ నమః 

10) శ్రీ ద్వగంబర్వయ నమః 

11) శ్రీ మునయే నమః 

12) శ్రీ బాలాయ నమః 

13) శ్రీ పిశాచయ నమః 

14) శ్రీ జాఞన స్గర్వయ నమః 

15) శ్రీ మహాభ్య నివారణే నమః 

16) శ్రీ సద్గురవే నమః 

 శ్రీ అనఘా ల్క్షామయః – షోడశ నామాని (16) 

01) శ్రీ అనఘాయై నమః 

02) శ్రీ మహాల్క్ష్మ్మయ నమః 

03) శ్రీ యోగేశాయై నమః 

04) శ్రీ యోగశక్తత సవర్పపిణ్యై నమః 

05) శ్రీ తాపసీ వేష్ ధారణ్యై నమః 

06) శ్రీ నానారతా సుద్వపతయే నమః 

07) శ్రీ వేదమాత్రే నమః 

08) శ్రీ శుభాయై నమః 

09) శ్రీ గృహదాయై నమః 

10) శ్రీ పతీాదాయై నమః 

11) శ్రీ పత్రదాయై నమః 

12) శ్రీ సరవకామ పూరణాయై నమః 
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13) శ్రీ ప్రవాస బంధు సంయోగ దాయికాయై నమః 

14) శ్రీ ల్పకమాత్రే నమః 

15) శ్రీ కారతవీరై వ్రతప్రీత మతయే నమః 

16) శ్రీ సరవసద్వా కృతే నమో నమః 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః, షోడశ నామ పూజాం 

సమరపయామి 

 ధూపః 

 నానాపరమళ ద్రవై సమేమళన మన్నహరః । 

 ధూప ససమరపతో దేవా వనఘౌ ప్రతిగృహైతామ్ ।। 

  శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః । ధూపమాఘ్రాపయామి । 

 ద్వపః 

 యదాుసేదం జగదాుతి న దృశ్వైతే తథాపి యౌ । 

 తావుభౌ తతతే సంద్వప్తయతయ ద్వపైరుద్వదపయామైహమ్ ।। 
 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః । ద్వపం దరవయామి। 
 నైవేదైమ్ 

 ర్వజానాం బహు భ్క్షాై తతం నాన్నపస్కర పష్కల్మ్ । 

 నైవేదైం శ్రుతి సంవేదౌై గృహైతా మనఘౌ ముదా ।। 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। నైవేదైం నివేదయామి। 

మధేై మధేై స్వదూదకం సమరపయామి । హసౌత ప్రక్షాళయామి। పాదౌ 

ప్రక్షాళయామి। పనర్వచమనీయం సమరపయామి । 
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 తాంబూల్మ్ 

 అనఘ స్వమి జనక ప్రోదాృతా యుష్ై తంత్రకే । 

 ప్రోక్యత సుసల్క్షణ రుైకతం తాంబూల్ం ప్రదదే నఘౌ ।। 
 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘస్వమినే నమః। తాంబూల్ం 

సమరపయామి। 
 నీర్వజనమ్ 

 ప్రభ్య సమంతాత్ పరవరతతైః శ్రీ కర్పపర నీర్వజన ద్వప మాలయైః । 

 యుష్మనమహారిః పరవేష్ పంక్తతః క్తమ్మమరతా భా సతేనఘే నఘ ప్రభ్య ।। 

 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః।  నీర్వజనం 

సందరవయామి। నీర్వజనానంతరం శుదాా చమనీయం సమరపయామి ।। 

 మంత్రపష్పమ్ 

 యౌ వేధసే ప్రబల్ మానస దోష్జాల్ – 

 మునూమల్ై సతవరమభాసయతాం హి వేదాన్। 

 తావదై కేళి శునకీకృత వేదజాతౌ 

 శ్రీ మంత్రపష్ప నిచయై రనఘౌ నిష్యవే ।। 
  శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః। సువరణద్వవై మంత్రపష్పం 

సమరపయామి ।। 

 ప్రదక్షిణమ్ 

 కారతవీర్వైజ నహుష్ భారువేంద్రాద్వ రక్షకౌ । 

 అనఘౌ ల్పకపితరౌ తుష్యైతాం మే ప్రదక్షిణః ।। 
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 శ్రీ అనఘాల్క్ష్మీ సమేత శ్రీ అనఘ స్వమినే నమః । ప్రదక్షిణ నమస్కర్వన్ 

సమరపయామి ।। 

 ప్రారథనమ్ 

 విషోణ అనఘ దతేతశవర్వనఘే ల్క్ష్మి మంగళే । 

 ఉభౌ హి సచ్చిదానంద విగ్రహౌ భ్కతరక్షకౌ ।। 
 యువాం మే తుష్ైతా మదై పూజయా సుప్రసీదతామ్ । 

 జాఞతాజాఞతాపర్వధాన్ మే క్షమేథాం కరుణాకరౌ ।। 

 ఆయుర్వరోగై మైశవరైం సతుకటంబ ప్రవరానమ్ । 
 సౌమంగల్ైం యశో విదాైం జాఞనం చ ద్వశతాం ముదా ।। 

 సమరపణమ్ 

 కాయేన వాచ మనసేంద్రియైర్వవ బుదాాయతమనా వా ప్రకృతేససేభావాత్ । 

 కరోమి యదైత్ సకల్ం పరస్యమ శ్రీ సచ్చిదానంద పదేరపయామి ।। 
 అనేన మయా కృతేన అనఘా వ్రతవిధానేన భ్గవాన్ సర్వవతమకః, శ్రీ 

సద్గురుః ప్రీయతామ్, సరవం శ్రీ సద్గురు చరణారవిందారపణమసుత ।। 

శ్రీ కారతవీర్వైరుజనాయ నమః (3) (కథకు బద్గలుగా) 

 దోరబంధనమ్ - బ్రహమ విష్ణ మహేశాన ర్పపిన్ త్రిగుణనాయక । 

      త్రైవరణక నమసుతభ్ైం తోరదేవానఘాతమక ।। 

హరః ఓమ్ 
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అనఘావ్రత గీతమ్ (అమృతవరషణి ర్వగము, ఖండ గతి) 

అనఘాష్ిమ్మ వ్రతముతతమం భ్కాతవళీ వాంఛాప్రదమ్। 

యత్రానఘా యోగప్రభా దతోత నఘ్న జాతససేయమ్ 

సదాయష్ికం పత్రా తమకం సంసేవైతే సంపూజైతే। 

యతేసవనాత్ కష్ిం గతం పీడావళీ శామైతైపి। 

ఉజజృంభ్తే శుభ్ మునాతం శ్రీ సచ్చిదానందా తమకమ్।। 




