కార్తీక మాస సౌరభము – దీప శకతీ (Power of Lamp)
ఆలయాలలో, వివిధ రకాల వత్త
ు లతో దీపారాధన చేసు ్ుంటారు. వత్త
ు లు, పత్తు తో
సాదరణుంగా చేసు ారు. కానీ వివిధ రకాల వత్త
ు ల తో, ఆరాధన వలన దీపారాధన చేస్తు ఎుంతో
గొపప ఫలితాలు కలుగుతాయి.
1.

ముంచి మేలు రకుం పత్తు తో చేస్ిన తెలలని వత్త
ు లతో దేవునికి దీపారాధన చేస్ినచో, ఆ

యిుంటి పిత్ృ దేవత్లకు, ఏవన్ాా దో షాలుుంటే వారు ఏ రూపుంలో, ఎకకడున్ాా తొలగి
పో తాయని శాసాుాలు చెపు ున్ాాయి.
2.

తామర త్ూడుల న్ుండి వచేే దారుం తో చేస్త వత్త
ు లన్ తామర వత్త
ు లుంటారు. ఈ

తామర వత్త
ు లతో దీపారాధన, ఆవు న్ేయి తో చేస్ినచో, ఋణ బాధలు తొలగి పో వటమే
కాకుుండా, శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి అపార అన్గీహుం కలుగుత్తుంది.
3.

అరటి న్ారతో చేస్ిన వత్త
ు లతో దీపుం ఆవు న్ేయి తో వెలిగిుంచటుం వలన, ఆ ఇుంటలల

ఉత్ు మ సుంతానుం కలుగుత్తుందని శాసు ర వాకాాలు.
4.

జిలలలడు న్ార వత్త
ు లతో దీపారాధన చేయటుం వలన, శ్రీ లక్ష్మీ గణపత్త అన్గీహుం

కలుగుత్తుంది.
5.

పస్పు రుంగు వత్త
ు లు 2 వేస్ి ఆవు న్ేయి తో దీపారాధన చేస్ి (దాని ముుంద్) దీపుం

ముుంద్ ఒక పళ్ళెరుంలో, శ్రీ లక్ష్మీ గవవలు 9 ఒక చినా తెలలని గుడడ లో కటిి ఉుంచాలి. ఈ లక్ష్మీ
గవవలు, శ్రీ మహా లక్ష్మీ సవరూపము అని పురాణాలు చెపు ునావి. ఈ లక్ష్మీ గవవలు కొనిా
coins ధనుంలో ఉుంచ్కోవాలి. దాని వలన కుట ుంబ సభ్ుాల మధా అభిపాాయ భేదాలు తొలగి
పో యి, ఒకరికొకరు సహాయ సహకారుం అుందిుంచ్కుుంటారు.

6.

ఎరుపు రుంగు వత్త
ు లు – 2 వేస్ి, ఆవున్ేయి తో దీపారాధన చేస్,ి శ్రీ లక్ష్మీ గవవలు 18,

ఒక ఎరీ గుడడ కటిి ఈ దీపుం ముుంద్ 1 రోజు ఉుంచి, మరున్ాడు వాాపారుం సథ లుంలో ఉుంచిన,
వాాపారుం అభివృదిి అవుత్తుంది. రాబడి కీముంగా పెరుగుత్తుంది.
7.

దీపుం, ఇుంత్కీ ఎకకడ పెటి ాలని పాశ్ా వస్ుుంది. గరీన్ జెడ్ శివ లిుంగుం ముుంద్ కారరుక

మాసుంలో పెడేు, పెై ఫలితాలు లభిసాుయి.
8.

2 ఎలోల వత్త
ు లు, కారరుక మాసుంలో, గరీన్ లిుంగుం ముుంద్ ఆవు న్ేత్త తో వెలిగిుంచిన,

అన్ారోగాాలు త్గుున్.
9.

ఎరీని వత్త
ు లు-5, పనీారులో, న్ానబెటి ఎుండ బెటి , వానిని, కారరుక మాసుంలో, ఆవు

న్ేత్తతో ఈ 5 వత్త
ు లు వేస్ి, జెడ్ శివలిుంగుం ముుంద్ కారరుక మాసుంలో వెలిగిస్తు, వెవ
ై ాహిక
జీవిత్ుంలో ఉనా చిుంత్లు తొలగిపో తాయి.
10.

108 లక్ష్మీ గవవలతో – శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి అషోి త్ు రుం శ్రీ లక్ష్మీ దేవి, శ్రీ చకీుం ముుంద్,

5 గరీన్ వత్త
ు లు ఆవు న్ేయి తో దీపాలు వెలిగిుంచినచో, అనిా పన్లు విజయవుంత్ుంగా
జరుగుతాయి.
11.

శ్రీ లక్ష్మీ గవవలు 57 తీస్కొని ముుంద్గా మృత్తాుంజయ ముంత్ాుం ఈ గవవలతో 57

ఒకొకకక గవవతో జపిుంచి,
ఆవు న్ేయి తో 1 తెలల వత్తు , 1 ఎరీ వత్తు , 1 గరన్
ు లు
ీ వత్తు , 1 పస్పు వత్తు , 1 voilet వత్తు ఈ వత్త
వేస్ి దీపుం వెలిగిుంచి శివ లిుంగుం ముుంద్ుంచాలి.

పెైన జపుం చేస్న
ి , మృత్తాుంజయ ముంత్ాుం తో శ్కిువుంత్మన
ై గవవలు, మీ యిుంటి పాధాాన
దావరుం లోపల వెప
ై ున, ఒక చినా మూటలో కటిి వేల
ా ాడ దీయాలి. అలా చేయటుం వలన,
ఇుంటిపెై ఎలాటి మాుంత్తాక శ్కుులు పనిచేయవని అుంట న్ాారు.

