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1.మాచీ పత్రం / దవనం 

 
Family: Asteraceae 

Botanical name: Artmisia indica 

 
Artmisia indica/ A.vulgaris మాచ పత్రి  

 
ఇది సుగంధ భరితమైన మొక్క . నేత్ర రోగాలకు అద్భుత నివారిణి. క్ంటి, చర్మ 

వాాధులు నయమవుతాయి.  

ఈ పత్రానిి ఓం సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం సమర్పయామి అని అరిచంచాలి. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


 
2.బృహతీ పత్రం / వాకుడు, నేల ములగ /నేల వంకాయ/ వెర్రి  వంగ / వార్తకి / చలల 

ములగ  

Botanical name: Solanum surettense/ Solanum xylocarpum  

Family: Solanaceae 

 
Solanum surattense 

 
దీనేి వాకుడాకు నేల మునగాకు అని కూడా పిలుస్తం.  

ఇది క్ంఠ రోగాలను, శరీర్నొప్పులను, ఎకికళ్లల , క్ఫ, వాత దోషాలను, ఆసతమాను, 
దగ్గు ను, సైనసైటిస ను తగ్గుసుతంది.  

ఈ పత్రానిి ఓం గణాధిపాయ నమః బృహతీపత్రం పూజయామి అంటూ గణపతికి 
సమరిపంచాలి. 

 

 

 



3.బిలవ పత్రం / మారేడు 

Botanical name: Aegle marmelos  

Family: Rutaceae 

 
Aegle marmelos మారేడు  

 
దీనికే మారేడు అని పేరు.  

శివునికి అతాంత ప్రీతిక్ర్ం. 

 బిలవ వృక్షం లక్ష్మీ సవరూపం.  

ఇది మధుమేహానికి దివా ఔషధం. 

 మారేడు వేళ్ళతో చేసిన క్షాయం టైఫాయిడ్ జవరానికి విరుగ్గడు. 

 ఈ పత్రానిి ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః బిలవపత్రం పూజయామి అంటూ అరిచంచాలి. 

 



 
4. దూరావయుగమం (గరిక్) : 

Botanical name:  Cyanodon dactylon 

Family:Poaceae 

 
గరిక్ Cyanodon dactylon 

 
గణపతికి అతాంత ఇషట మైన పత్రం గరిక్.  

తులసి తరువాత అంత పవిత్రమైంది గరిక్. గరిక్ను పచచడి చేసుకుని తింటే 
మూత్రసంబంధిత వాాధులు నయమవుతాయి.  

ఓం గజాననాయ నమః దూరావయుగమం సమర్పయామి అంటూ స్వమికి గరిక్ను 
సమరిపంచాలి. 

 



5. దత్తతర్ పత్రం /ఉమ్మమతత  

Botanical name : Datura metal or D.stramonium  

Family:Solanaceae  

 
Datura metal ఉమ్మమతత  

 
దీనిని మనం ఉమ్మమతత అని కూడా పిలుస్తం. 

 క్ఫ, వాత దోషాలను హరిసుతంది. 

 దీనిని వైద్భాని పర్ావేక్షణలో తీసుకోవాలి. 

 ఓం హర్సూనవే నమః దత్తతర్ పత్రం పూజయామి అంటూ వర్సిదిి వినాయకునికి 
సమరిపంచాలి. 

 
 

 

 



6. బదరీ పత్రం/ రేగ్గ 

Botanical name : Zizyphus mauritiana/Z.jujba 

Family:Rhamnaceae 

 
రేగ్గ Zizyphus jujuba 

 
దీనినే రేగ్గ అని పిలుసుతంటం.  

బదరీ వృక్షం స్క్షాత్తత శ్రీమనాిరాయణుని సవరూపం.  

చినిపిలలల వాాధుల నివార్ణకు పనిచేసుతంది.  

జుట్టట  పెరుగ్గదలకు, అనిం అరుగ్గదల సమసాలకు, గాయాలకు కూడా రేగ్గ ఆకులు 
ఔషధంగా పనిచేస్తయి.  

ఓం లంబోదరాయ నమః బదరీపత్రం పూజయామి అంటూ గణపతికి సమరిపంచాలి. 

 



 
7. అపామార్ు పత్రం / ఉతతరేణి 

Achyranthes aspera  

Family:Amaranthaceae 

 
ఉతతరేణి Achyranthus aspera 

దీనికే ఉతతరేణి అని పేరు. 

దీని పులలలు యజాాలు, హోమాలోల  వినియోగ్గస్తరు. 

ఆ పొగను పీలచడం వలల శ్వవస సంబంధిత వాాధులు తగ్గుపోతాయి. సూూ లకాయానికి, 
వాంతులకు, పైల్స కు, టకిసన్సస వలల వచేచ వాాధులకు మంచి ఔషధం ఉతతరేణి. 

ఓం గ్గహాగ్రజాయ నమః అపామార్ు పత్రం పూజయామి అంటూ ఈ పత్రానిి స్వమికి 
సమరిపంచాలి. 

 



8. తులసి : 

Ocimum sanctum  

Family:Lamiaceae 

 
Ocimum sanctum తులసి 

ఎంత చెప్పుకునాి తరిగ్గపోని ఔషధ గ్గణాలుని మొక్క తులసి. పర్మపవిత్రమైంది.  

 క్ఫ, వాత, పైతా దోషాలను మూడింటినీ అద్భపులో ఉంచుతుంది తులసి. కాలుషాానిి 
తగ్గుసుతంది. తులసి ఆకులు, వేరుల , కొమమలోల  అనేక్ ఔషధ గ్గణాలునాియి. తులసిచెట్టట  

రోజుకు 22 గంటలపాట్ట ఆకిసజన్స ను విడుదల చేసుతంది. ఓం గజక్రాాయ నమః 
తులసి పత్రం పూజయామి అంటూ గణపతికి అరిపంచాలి. 

 

 



 
9. చూత పత్రం / మామిడి ఆకు 

Mangifera indica 

Family:Anacardiaceae 

 
Mango మామిడి 

 
ఇదే మామిడి ఆకు. 

నోటి ద్భరావసన, చిగ్గళ్ళ వాపు వంటి సమసాల నుంచి ఉపశమనం ఇసుతంది. ఈ 
ఆకుకు శుభకారాాలోల  విశిషఠ  స్ూ నం ఉంది. 

మామిడి తోర్ణం లేని హందవ గృహం పండుగరోజులలో క్నిపించద్భ. ఏక్దంతాయ 
నమః చూతపత్రం సమర్పయామి అంటూ సమరిపంచాలి. 

 

 



10. క్ర్వీర్ పత్రం / గనేిరు 

Nerium oleander Syn. Nerium indicum 

Family:Apocyanaceae 

 
Nerium indicum గనేిరు 

 
దీనినే గనేిరు అని పిలుస్తం. 

గనేిరుకు శ్వసరంలో చాలా ప్రాముఖ్ాం ఉంది. 

గనేిరుపూలు మరే ఇతర్ ప్రదేశంలో కిందపడినా నీటిని చలిల పర్మాతమకు 
అరిపంచవచుచ. 

గనేిరుచెట్టట నుంచి వచిచన గాలి పీలిచనా అనేక్ రోగాలు నయం అవుతాయి. ఓం 
విక్టయ నమః క్ర్వీర్పత్రం పూజయామి అంటూ సమరిపంచాలి. 

 

 



 
11. విషా్ణక్రంత పత్రం / అవిసె 

Botanical name: Evolvulus alsinoides  

Family: Convolvulaceae 

 
Evolvulus alsinoides  విషా్ణ క్రంతము 

 

దీనినే అవిసె అంటం. 

ఇది తామర్ వాాధిని అరిక్డుతుంది. 

విషా్ణక్రంత పత్రం మేధసుసను పెంచుతుంది. 

ఓం భినిదంతాయ నమః విషా్ణక్రంత పత్రం పూజయామి అంటూ విషా్ణక్రంత పత్రానిి 
సమరిపంచాలి. 



12. దాడిమీ పత్రం / దానిమమ 

Botanical name: Punica granatum  

Family:Punicaceae 

 
Punica granatum  దానిమమ 

దాడిమీ  అంటే దానిమమ. 

లలిత సహస్రనామాలోల  అమమవారికి దాడిమికుసుమప్రభ అనే నామం క్నిపిసుతంది. 

దానిమమ ర్స్నిి శరీర్ం మీద రాయడం వలల అలరీీలు, కీటకాలు కుటట డం వలల వచిచన 
పొకుకలు, గాయాలు మానిపోతాయి. 

వాపును అరిక్డుతుంది. 

పైతాం, విరోచనాలు, ఉబబం, అజీరిత, దగ్గు  వంటివి అద్భపులో ఉంచుతుంది.  

ఓం వటవే నమః దాడిమీ పత్రం పూజయామి అని ఈ పత్రానిి గణపతికి సమరిపంచాలి. 

 

 



13. దేవదారు పత్రం: 

 
 

ఇది వనములలో, అర్ణాములలో పెరిగే వృక్షం. 

చలలని ప్రదేశంలో ముఖ్ాంగా హిమాలయా పర్వతాల వదద  పెరుగ్గతుంది ఈ వృక్షం. 

దేవదారు నూనె తలకు రాసుకుంటే  మ్మదడు, క్ంటి సంబంధ రోగాలు దరిచేర్వు. 
దేవదారు నూనె వేడినీళ్ళలో వేసి స్ినం చేస్తత శ్వవసకోశ వాాధులు నయమవుతాయి. 

ఓం సరేవశవరాయ నమః దేవదారు పత్రం పూజయామి అని సమరిపంచాలి గణపతికి. 

 

 



14. మరువక్ పత్రం / మరువం 

Botanical name: Origanum majorana  

Family:Lamiaceae 

 
 

మనం దీనిి మరువం అంటం. 

ఇది అందరి ఇళ్ళలోనూ, అపారుట మ్మంటల లోనూ కుండీలోల  పెంచుకోవచుచ. ఇది మంచి 
సువాసన గల పత్రం. మరువం వేడినీళ్ళలో వేసుకుని ఆ నీటితో స్ినం చేస్తత 

శరీరానికుని ద్భరావసన తొలగ్గపోతుంది. 

ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః మరువక్ పత్రం పూజయామి అంటూ ఈ పత్రానిి స్వమికి 
సమరిపంచాలి. 



15. సింధువార్ పత్రం/ వావిలి 

Botanical name: Vitex nigundo  

Family: Verbinaceae 

 
Vitex nigundo వావిలి 

 
ఇదే వావిలి ఆకు. 

వావిలి ఆకులను నీళ్ళలో వేసి మరిగ్గంచిన నీటితో బాలింతలకు స్ినం చేయిస్తత 
బాలింత వాతరోగం, ఒంటినొప్పులు ఉపశమిస్తయి. 

ఓం హేర్ంభాయ నమః సింధువార్ పత్రం పూజయామి అంటూ గణపతికి 
సమరిపంచాలి. 

 

 

 

 



 
16. జాజీ పత్రం : 

Botanical name : Jasminum angustifolium  

Family : Oleaceae 

 
Jasminum angustifolium జాజి 

 
జాజీ పత్రానికి అనేక్ ఔషధ గ్గణాలునాియి.  

జాజి క్షాయానిి రోజూ తీసుకోవడం వలల కానసర్ నివార్ణఅవుతుంది. 
చర్మరోగాలను, కామ్మర్లను, క్ండలక్లక్ను, క్డుపులో నులిపురుగ్గలను నయం 

చేయడంలో జాజిపూలు ఉపయోగ్గస్తరు.  

ఓం శూర్పక్రాాయ నమః జాజి పత్రం సమర్పయామి అని సమరిపంచాలి. 

 



17. గండకీ పత్రం / దేవకాంచనం 

Botanical Name : Bauhinia acuminata 

Family : Fabaceae 

 
దేవకాంచనం 

 
దీనిని దేవకాంచనం అని పిలుస్తం.  

థైరాయిడ్ వాాధికి ఔషధం గండకీపత్రం. చర్మరోగాలను, పైతా రోగాలను హరిసుతంది. 
దగ్గు , జలుబులను హరిసుతంది.  

ఓం సకంధాగ్రజాయ నమః గండకీ పత్రం సమర్పయామి అంటూ వినాయకునికి 
సమరిపంచాలి. 

 

 



18. శమీ పత్రం / జమిమ 

Botanical name: Prosopis cineraria (L.) Druce, 
 Syn. Acacia spicigera  

Family: Fabaceae/Mimosaceae 

 

 
Prosopis cineraria జమిమ 

దీనిని జమిమ అంటం. 

 జమిమ ఆకుల పసరు తీసి దానిని పుళ్లళ ఉనిచోట రాస్తత కుష్ణఠ వాాధి నశిసుతంది. జమిమ 
చెట్టట  బెర్డు దగ్గు , ఆసతమాకు ఔషధం.  

ఓం ఇభవకార యనమః శమీపత్రం సమర్పయామి అంటూ గణపతికి సమరిపంచాలి. 

 



19. అశవతూ పత్రం / రావి  

 

Botanical name: Ficus religiosa  

Family: Moraceae  

 
రావి Ficus religiosa 

 
ఇదే రావి వృక్షం.  

రావి భస్మనిి తేనెతో క్లిపి స్తవిసూత ఉంటే శ్వవసకోశ వాాధులు నివార్ణ అవుతాయి. 
అంద్భకే యజాయాగాద్భలు, హోమాలోల  రావికొమమలను వాడతారు. రావి 

చర్మరోగాలను, ఉదర్సంబంధ రోగాలను, నయం చేసుతంది. ఓం వినాయకాయ 
నమః అశవతూ  పత్రం సమర్పయామి అంటూ సమరిపంచాలి. 

 

 



20. అరీున పత్రం / మదిద : 

Botanical name :Terminalia arjuna 

Family: Combritaceae 

 
Terminalia arjuna  

దీనేి మదిద  అంటం. 

 ఇది తెలుపు, ఎరుపు అని రండు ర్ంగ్గలలో లభిసుతంది.  

మదిద చెట్టట  హృదయ సంబంధిత జబుబలకు మంచి ఔషధం. క్ఫ, పైతా దోషాలను 
హరిసుతంది. కానీ వాతానిి పెంచుతుంది. మదిద  బెర్డును రుబిబ, ఎముక్లు 

విరిగ్గనచోట పెడితే గాయం తవర్గా మానిపోతుంది.  

ఓం సుర్స్తవితాయ నమః అరీునపత్రం సమర్పయామి అంటూ పూజించాలి. 

 
 

 



21. అర్కపత్రం : 

Botanical name: Calotropis gigantia  

Family: Asclepiadaceae 

 
ఇది జిలేలడు ఆకు. 

జిలేలడు చెట్టట  గణపతి సవరూపం. 

జిలేలడు పాలు క్ళ్ళలో పడడం వలల క్ంటికి తీవ్రమైన హాని క్లుగ్గతుంది. కానీ జిలేలడు 
ఆకులు, పూలు, వేరుల , కొమమలు, పాలు అనీి ఔషధ గ్గణాలు క్లిగ్గ ఉనాియి. 

జిలేలడుతో చేసిన నూనె చెవుడుకు ఔషధం. 

జిలేలడు ర్క్తశుదిిని క్లిగ్గసుతంది. 

ఓం క్పిలాయ నమః అర్కపత్రం సమర్పయామి అని సమరిపంచిన తరావత. 
చివరిగా ఓం వర్సిదిి వినాయక్ స్వమినే నమః ఏక్వింశతి పత్రాణి సమర్పయామి 

అంటూ ఈ పూజను ముగ్గంచాలి. 


