మహాదేవుని కొలిచే పరమ పవిత్ర కార్తీక మాసం
కార్తీక మాసం, మహా దేవుని, మహా విష్ణ
ు వులిద్ద ర్ినీ కలసి పూజంచే, శ్రీ హర్ి మాసం.
శ్లో||

“మహిమనః పారంతే, పరమ విదుషో ,
యదయ

సదృశ్ా”

అని

పుష్పద్ంతాచార్యులు

శ్రీ

మహాదేవుని కీర్ీ ంి చార్య. దీని అర్ధమేమంటే ఓ మహాదేవా నీ మహిమ అనంతమన
ై దే’. నీ
గుర్ించి బ్రహాాద్ులకే తెలియద్ు. ఇక, నేనంతటి వాడను? ఆనందెైకమయ సవర్ూపులు. శ్రీ
మహాదేవులు. తపః సిదధ సంపనుుల న
ై ఋష్ణలు, ఆతా జ్ఞానులు, సిద్ధ పుర్యష్ణలే మికకిలి
వినమర భావంతో శంకర్ భగవానుని ముంద్ు, ఒదధగి ఒదధగ,ి వినయంతో ఉంటార్య.
భకుీడిక-క వినయమే పరధానంగా కావలసినదధ. అదధ లేకుండా, ఎంత చేసన
ి ా,
దెైవానుగీహం అంత తవర్గా లభంచగలదా? కాంతి చూపుతో, మనాద్ుని భసాం చేసన
ి మహా
యోగ యోగేశవర్యని, ముంద్ు, ఓ మనసా నీ సామర్ధయము ఎంత? మనసా, మహాదేవుని
అహం విడిచి కొలువు.
సముద్ర జ్లాలలో సాునం చేసి, ఆ సముద్ర జ్లాలతోనే సముద్ురని అర్్యమిసతీ ఎలా
ఉంట ందో , ఓ మహాదేవా, శివ శకకీ ర్ూపా, మీర్ిచిిన, వాకుిలతో మీకు, వాకుిల
కుసుమాలతో మీకు పూజ్ చేసత భాగుం పరసాదధంచమని వినయం తో వేడుకుంట నాును.
బ్రహా దేవులు, శ్రీ మహాదేవుల వార్ితో ఇలా అంట నాుర్య. “హే! మహాదేవా, నా చిను
బ్ుదధధ మేర్కు, అనంతణడవైన నినుు, సుీతిసాీను”. అంటార్య.
పర్మేశవర్ా, ఆ పర్దేవత నీ కోసం ఘోర్ తపసుు చేసి నినుు మపిపంచి, నీకు
అర్ాధంగిని అయినదధ. అలాటి తపసుులు చూచిన మీకు, నా భకీీ ఏ పాటిదధ? తేనే తారగిన
నోటిక,క చెడు నీర్య అందధంచినటల ందధ నా పారర్ధన. నా భకకీ. దేవా, మహాదేవా, మముా
మనిుంచుము.
కార్తీక మాసము – నవంబ్ర్య 15 నుండి 11.30 నుండి పారర్ంభమగుచునుదధ. ఈ నల
ర్ోజులు, పరతి దధనము, 3 ర్యదారభషతకములు, (ఉద్యం, మధాుహుము, సాయంకాలమూ, 3

సార్యల అభషతకాలు జ్ర్యగనునువి. 15 వ తేదధ నవంబ్ర్, ఉద్యం 11.23 వర్కే అమావాసు
ముగిసి, 11.24 నుండి, కార్తీక మాసం పాడుమి ఘడియలు వచుిచునువి. ఈ ర్ోజులలో,
తర్యచూ మానవులు ఎద్ుర్కినే, తీవర మానసిక, శార్తర్క వతిీ డుల నుండి బ్యట పడేంద్ుకు,
కార్తీక మాసంలో, శివార్ాధన, అతుంత శుభ పరద్మైనదధ.
కార్తీక మాసంలో, వేకువ జ్ఞమున సాునం చేసీ ార్య. దీని వలన సవవయ నియంతరణ,
అనే ఒక దధవు సాధనం అందధంచేదే, ‘శివ పూజ్’ అనగా, ఇందధరయములు మనసుు, అద్ుపులో
ఉంచబ్డుతణందధ.

మనసుు,

మహాదేవునిపై

నిలుపబ్డుతణందధ.

ఇపుడు

జీవితంలో

సమతణలుత లేద్ు, ఇదధ ఎలా వసుీంద్ంటే, కార్తీక మాసంలో, సవవకర్ించే ఆహార్ము, పని,
నిద్ర, సవకర్ా ఆచర్ణ, దీని దావర్ా ఆచర్ణ, సమతణలుతను పరసాదధసీ ుందధ.
ఈనాటి మన మానవ జాతి సమసయ ఏమిటి?
1. మితి మీర్ిన సావర్ధము, 2. మానవ జ్ఞతిలో నైతిక విలువల పతనము, 3. తాను
చేసత పని పటల అంకకత భావము లేకుండుట, 4. విపర్తత నిర్ల క్ష్ుము, 5. టైములో ఏ పని పూర్ిీ
చేయలేక వతిీ డికక గుర్ి కావటము, 6. అశాంతి, అభద్రత, అనార్ోగాులు, పరధానంగా, మానసిక
అనార్ోగాులు 7. ముంద్ును ఏ చిను సమసును, పద్ద సవాళ్ళను ఎద్ుర్ోిలేక పో వటం –
బ్యపడిపో వటం, 8. పరణాళిక ర్ూపు కలపన చేయలేక పో వటం, 9. అంద్ుకే జీవితం బ్హు
కఠినతర్ంగా మార్ినటల , మానవులకక, అశాంతి కలిగిందధ.
మానవులలోని సమర్ధతను, సమర్ధవంతమైన విర్వహణను మేలకిలిపతద,ధ ‘శివార్ాధన’.
ఈ దెవ
ై ార్ాధన గకపప శాంతి నిసుీందధ.

మహాదేవుని కృపారసమే – ఘనీభవించిన కైలాసగిర్ి
ఈ కైలాస గిర్ి ఒక గకపప మహా కలప వృక్ష్ం. ఆపద్ కాలంలో సార్ించినా, మహాదేవుని
పూజంచినా జ్లజ్లా ఒక మామిడి పండల చెటు నుండి, మామిడి పండుల ర్ాలిపడినటల ఒక
పద్ద పనుగాలికక, శ్రీ మహాదేవుని “ద్య” అనే ఫలాలు వర్ిిసీ ుందధ. ఆ మహాదేవుని అతుంత
పవరతికర్మైన మాసం, కార్తీక మాసం. ఈ మాసమంతా, శివ భకుీలు వేకువ జ్ఞమున, 3 గం.
లేచి, గంగా, గోదావర్ి, కృష్ాు నదధ, సింధు నదధ, కావేర్,ి యమునా నదధ, నర్ాద్, తిరవణ
ే ి

సంగమం వీనికక వళిల , వేకువ జ్ఞమున, పవితర సాునాలు, ఆచర్ించి, పిద్ప, శివార్ాధన, ర్యద్ర
పఠనం, ర్యదారభషతకాలు, బిలవ పతారర్ినలు, శివ పంచాక్ష్ర్త మంతర జ్పము. ఇలాగ
ఆర్ాధనలు చేసుకొని, 95% మందధ, యావత్ దేశము శివ భకుీలు, సావమి వార్ి పై పతరమతో
భకకీతో, ఆహార్ం సవవకర్ించక ఉపవాసం ఉంటార్య. ర్ాతిరకక ఒకి సార్ి ఆహార్ం తీసుకుంటార్య.
అదధయు, పర్మ సాతివక ఆహార్ము సవవకర్ిసీ ార్య. ఈ నలంతా సావమి వార్ికక పిరయమన
ై
మౌనం పాటిసీ ార్య.
శ్రీ అర్యణాచల మహాదేవుడు, సకల కళ్యుణ, గుణ సంపనుులు, ఆ సావమి వార్ిలో,
జ్ఞానం, బ్లం, మహాదెశ
ై వర్ుం, శకకీ, దధవు తేజ్సుు, అనేక దధవు గుణ సంపద్లు, ఎనోు
ఉనువి. కానీ, శ్రీ సావమి వార్ి ద్యా గుణం, అనిు దధవు గుణాలను మించినదధ.
ఆ ద్యయిే లేనిచో, తకకిన గుణాలు ఎనిు ఉనాు, అంత మంచి గుణాలు సైతం, ద్య
లేని మనసుు వలల , ఆ మంచి సైతం, దో ష్ాలుగా మార్ిపో వును. ఈ సం. 2020, ఎనుడూ
లేని విధంగా, 3 మహా కాల సర్ప గండముల దో ష్ములతో, చాలా కష్ు భూయిష్ు ంగా
నడుచుచునుదధ. కోవిడ్ 19. ని ఆపాలంటే. దెవ
ై శకకీ తపపక అవసర్మై యునుదధ. అంద్ుకే
ఈ కార్తీక మాసం, నితాుభషతకాలు, 90 అభషతకాలు, పరతి సాయంకాలం 7-30 గం. నితుం
ర్యద్ర హో మం, శాంతి హో మాలు జ్ర్యగబ్ో వుచునువి. ఈ 30 ర్యద్ర శాంతి యజ్ఞాలు, 90
ర్యదారభషతకాలు, కార్తీక పౌర్ుమి, పరతేుక శివ యజ్ా ం, ఇవనిుయు, లోకంలో, ఎనోు ఎనోు
లక్ష్లాదధ పారణులను మర్ియు మానవులను, పారణ గండాల నుండి, ర్క్ించటము లో
సంశయం లేద్ు. నవంబ్ర్ అమావాసు 11-24 ఉద్యం ముగిసి, 11.25 నుండి కార్తీక శుద్ధ
పాడుమి పారర్ంభమవుతణందధ.
నవంబ్ర్ -16 వ తేదధ – I కార్తీక సో మవార్ం – వర్త సపష్ల్ పూజ్లు, అభషతకాలు శ్రీ ర్యద్ర
హో మాలు జ్ర్యగును.
నవంబ్ర్ 23 వ తేదధ – నవమి – శతభష్ నక్ష్తరంలో జ్ర్ిగే శ్రీ ర్యదారభషతకాలు ఉద్యం,
మధాుహుం, సాయంకాలం జ్ర్యగును. ర్ాతిర 7.30, పరతి ర్కజూ ర్యద్ర హో మము జ్ర్యగును.

(Note: పరతి ర్కజూ ర్యద్ర హో మానికక ముంద్ు శ్రీ గణేశ హో మము, శ్రీ నవగీహ శాంతి హో మము
జ్ర్యగును)
దీపావళి మర్యనాడు శ్రీ కేదార్ నాద్ గౌర్త దేవి వరతం పండుగ.
16 వ తేదధ – బ్లి పాడుమి పర్వ దధనం. వృశిిక ర్ాశి సంకీమణము – సా. 6.15 కక
17 వ తేదధ నవంబ్ర్ – తిరలోచనీ శ్రీ గౌర్త దేవి వరతము.
18 వ తేదధ, నాగుల చవితి. (నాగ దో ష్ములు నివార్ణకు పరతుే క పూజ్)
19 వ తేదధ, అనూర్ాదా కార్ీ ర్ాతిర – 1.05 పారర్ంభమవుతణందధ. అనుర్ాధ నక్ష్తర జ్ఞతకులు,
వార్ి నక్ష్తరం పైన, ఈ నలలో శాంతి పూజ్లు చేసుకోవటం శరష్
ీ ు ం. పూర్ావష్ాడ నక్ష్తరం వార్ికక
ఈ దధనం జ్ర్ిగే పరతేుక హో మము, చాలా దో ష్ాలు తొలగిసీ ుందధ.
20 వ తేదధ ష్షిు తిధధ – శ్రీ సుబ్రహాణుసావమి పరతేుక మహా పూజ్, పరతేుక హో మము. కాల
సర్ప దో ష్ నివార్ణకై పరతేుక సింద్ ష్షిు పూజ్లు ఉతీ ర్ాష్ాడ నక్ష్తరం ఈ ర్ోజు ఉనుదధ; వీర్ికీ
గాక, అనీు నక్ష్తర వార్ికక, ఈ సుబ్రహాణు హో మము, దో ష్ పరభావములు తగిగంచుటయిే గాక,
ధన వృదధధని పరసాదధంచును. శ్రీ సింద్ మూల మంతరం తో పరతుే క నాగ దో ష్ నివార్ణకై హో మం
జ్ర్యగును.
21 వ తేదధ. సపీ మీ తిధధ, శీవణా నక్ష్తరం- శనివార్ం:
శీవణా నక్ష్తరం శని వార్ం వసతీ , గకపప ధన యోగము, అద్ృష్ు యోగం, ఐశవర్ు యోగం
ఇసుీందధ. దీనిని కోటి శనివార్ శివ వరతం అంటార్య. ఈ వరతం, కోటి సో మవార్ాలు, శ్రీ శివ
వరతం చేసన
ి అమోఘ ఫలితం పరసాదధసీ ుందధ. ఈ దధనం కోసం, శివ భకుీలు, సాధకులు,
యోగులు, ఋష్ణలు, నిర్తక్ిసీ ుంటార్య. ఈ యోగం సమయంలో చేయు శివార్ాధన అతుంత
శరష్
ీ ు మైన, హృద్య సవచితను, ఈశవర్యని మహా కృపను పరసాదధసీ ుందధ. డివైన్ మద్ర్
పార్వతీ దేవి, ఇలా, కోటి శనివార్, కోటి సో మవార్ తిధులలో, ఈశవర్యని ధాునించి, సతవించి,
పూజంచి, చివర్ికక ఈశవర్యనేు ప ందధనదధ. సాధకులకు గకపప పుణు దధనం ఇదధ. ఈ దధనం
మాసం పాటించండి. శివ లింగం ముంద్ు 2 తెలల వతణ
ీ లు దీపాలు వలిగించండి.
పంచామృతాలతో, శాసోీ ో కీ ర్తతిలో, హో మం మీ పతర్ చేసుకును వార్ికక గకపప యోగం

సిదంచును.
ధధ

వార్ి

ఆధాుతిాక

సాధనలు,

చాలా

సులభతర్ంగా,

ఉనుత

శిఖర్ాలు

అంద్ుకొనును. ఈ మాసంలో ఏం చేసన
ి ా, అనీు శివ సతవకే. ఈ దధనం చాలా చాలా పరతేుకమన
ై
దధనం. ఈ మాసమంతా అపూర్వమూ, ఆనంద్పరద్మైన మాసం. కార్తీక మాసంలో వనుల,
తేట తెలలగా అమృత కకర్ణాలు వర్ిిసీ ుందధ. పుచి పువువలా, పిండి ఆర్బ్ో సినటల , ఉండి,
కార్తీకం, చలి మొలకను పులుముకొని వసుీందధ. పైగా, హర్ికక, హర్యనికక ఇద్ద ర్ికీ కలిసి
పూజ్లు జ్ర్యగుతాయి. ఈ మాసం శ్రీ మహాదేవునికక ఎంత పవతి
ర కర్మైనదో , శ్రీ మహా
విష్ణ
ు వునకు అంతే పవతి
ర కర్మైనదధ. అతి గకపప సో మవార్ాలతో, అతి గకపప ఆదధవార్ాలతో
అలలార్ే మహతీ ర్ సంద్ర్భం. ఇదధ భకీీ శీద్దలును వార్ి 1 నల ఉపవాస మాసం.
22 నవంబర్ – అష్టమి – ధనిష్ఠ నక్షత్రం: కార్తీక మాసంలో, కార్తీక దీపాలు పటిు, ఆ దీపాలనీు
మహాదేవునికక అంకకతం చేయబ్డుతాయి. సూర్ాుసీ మయం వేళ్కు, పరతి హింద్ువుల
గృహాలలో, కార్తీక దీపాలు, నిండుగా కళ్ కళ్ లాడుతూ వలుగుతణంటాయి. ఇక
శివాలయాలలో భకుీలు విచేిసి, వేలకు వేలు గ అంద్ర్ూ, ఈ నల అంతా పరతి ర్కజూ దీపాలు
వలిగిసీ ార్య.
శ్లో||

శ్రీ శైల శిఖర్ం ద్ర్శనాత్
జ్ననాత్ కమలాలయిే
సార్ణాత్ అర్యణాచల
కాశాుంతణ మర్ణాన్ ముకకీః||

దీపాలు వలిగిసీ ూ, అర్యణాచల పర్వతమే ఒక పర్ం జ్యుతి సవర్ూపం, వార్య ఎకిడునాు,
తమ గాీమంలో ఉనాు, ‘అర్యణాచలా ‘ అని ఒకి సార్ి పిలిసతీ , 3 కోటల సార్యల, ‘ఓం నమః
శివాయ’ అని సార్ించిన జ్పించిన ఫలితం మహాదేవులు పరసాదధసీ ార్య. అంటే ఈ
అర్యణాచలేశవర్యడు ఎంత కార్యణు మూర్ోీ అర్ధమవుతణందధ.
అర్యణ గిర్ికక పరద్క్ిణం చేసతీ సాక్ాత్ ఆ మహాదేవునికక పరతుక్ష్ంగా పరద్క్ిణం ఆచర్ించి
నటేల అగును. భకుీలు, తమ తమ ఊర్ల నుండే మానసికంగా, వార్ి సమీప శివాలయాలు

ద్ర్ిశంచి దీపాలు వలిగించి, అర్యణాచలునికక, పరద్క్ిణం చేసన
ి టల భావిసూ
ీ తమ వూర్ి లోనే,
గుడికక పరద్క్ిణం చేయుద్ుర్య.
జీవితంలో, గుర్యవు బ్లం లేకపో యినా, శని ద్శ నడుసుీనాు, చంద్ర గీహం
అనుకూలంగా లేక, మానసిక వేద్న భర్ించలేకునాు, కుజ్ ద్శ, బ్ాగా కష్ు కాలం, అనార్ోగుం,
అవమానాలు, నింద్లు కలిగిసీ ునాు, శకకీ పవఠాలకు,శివాలయాలకు వళిల , కార్తీక సో మవార్
అభషతకాలు సాయంకాలం హో మాలు చేయించుకొనుట చేత, మృతణు పరద్మైన తీవరంగా
బ్ాధధంచే అనార్ోగు సమసులకు శ్రీ మృతణుంజ్య హో మం, ర్ాహువుతో అనుబ్ంధంగా ఉను,
తీవర పర్ిణామాలు, మృతణు దో ష్ాలకు, యుగ యుగాలుగ భార్త దేశం, అంద్ర్ికీ శివాభషతకం,
శ్రీ శివ ర్యద్ర హో మము ఒక గకపప ర్ేమేడిగా పరసాదధంచినదధ.
23 నవంబర్ – నవమి – శత్బిష్ నక్షత్రం: ఈ శతభష్ నక్ష్తరం ఈ ర్ోజు వచిినవార్య, ఈ
గకపప అవకాశం వద్ులుకోకుండా, తన పతర్య మీద్, తన నక్ష్తరం మీద్, చికాకులు, తీవర
అనార్ోగాులు వివాహం ఆలసుం కావటం, చేతిలో ధనం నిలబ్డక పో యినా, నితుం ఈ
మాసమంతా శ్రీ మహాదేవుల శివార్ాధన చేయటం వలన దో ష్ం తీవరంగా ఉనుపుడు శ్రీ
సుబ్రహాణు పూజ్లు చేయించటము, బ్ుధ గీహ దో ష్ం ఉనుపుడు, దేవునికక కలాుణం
జ్ర్ిపించటం ఇవి అంతణలేని శుభాలు తెచిి అద్ృష్ు వంతణలిు ఒకి సార్ిగ చేసీ ాయి; అనిు
కోటల దో ష్ాలు
1.

ర్ాహు దో ష్ నివార్ణకు – 18 భుజ్ఞల దేవి ద్ుర్గ తలిల ని ఆర్ాధధంచాలి.

2.

కేతణవు తీవర దో ష్ నివార్ణకు – శ్రీ గణపతిని 108 మోద్ుకలతో హో మం చేస,ి

11 పరద్క్ిణాలు, నవగీహాలకు చేయుట వలన, కనీసం కొంతలో కొంతయినా, శాంతి కలుగును.
ఈ సంద్ర్భంగా యావత్ భార్త దేశంలో, పరతి శివాలయంలో, ఆకాశ దీపాలను, ద్వజ్
సీ ంభాలకు, వలుగు, పతాకాలుగా పరతి నితుం వలిగించి, అలంకర్ించి శ్రీ మహాదేవునికక
సమర్ిపంతణర్య.
మార్ేడు ద్ళ్యలు: ఈ మాసం మహాదేవుని ఎంత ముఖుమో, మార్ేడు వృక్ాలు
మహాదేవుని మపిపంచుటకు కొతీ చిగుర్య ద్ళ్యలు, మికకిలి తాజ్ఞగా కళ్ కళ్ లాడుతూ

శివాకృతమై, కొతీ కళ్లతో పులకర్ించి పో తణంటాయి. జువివ పువువలు అర్ణుమంతా నిండుగా
వికసించి, శివుని కంఠాన పూల మాల అలంకంర్ించ బ్డుటకు ఎపుపడెపుపడా అని
నిర్తక్ిసీ ుంటాయి. ఈ దధనం, నవగీహాల సోీ తారలు, కనీసము 11 సార్యల చేయటం చాలా శరష్
ీ ు ము.
శ్రీ విష్ణ
ు మూర్ిీ, సృషిు పర్ిపాలకుడు, తన పర్ిపాలనకు, అనుచర్ణలుగా ఈ నవగీహాలు పని
చేసీ ుంటార్య. ఈ కార్తీక మాసంలో, శ్రీ హర్ి హర్యలిద్ద ర్ిని సతవించి, పూజంచటం సర్వ
అభవృద్ుధలు పరసాదధసీ ుందధ.
24 నవంబర్ – దశమి – పూర్ాాభాదార నక్షత్రం:

శ్రీ ఆర్ోగు వరత దధనము. ఈ దధనం శ్రీ యాజ్ా

వలియ మహర్ిి జ్యంతి. ఈ కార్తీక ఈ మాసంలో గోమాతల ప ద్ుగులు, శివలింగ
క్ీర్ాభషతకాలకు ప ంగులు వార్యతూ ఉంటాయి. ఈ మాసంలో భూదేవి మీద్ పరకృతి మాత,
ర్మణీయంగా, కమనీయంగా, ఫలవృక్ాల భార్ాలతో నిండి ఉంట ందధ.మానవులలో ఎవర్ి కక
ఆర్ోగుంలో – అతి ముఖుంగా తీవర సమసులతో బ్ాధపడుతణంటార్ో, వార్ి కోసం ఒక పరతుే క
పరతేుక కార్ుకీమము జ్ర్యగుతణందధ. ‘శ్రీ మృతుంజ్య పాశుపత హో మం’జ్ర్యగుతణందధ. దీని
వలన, అపమృతణు దో ష్ం ఉండి, ఘోర్ పరమాదాలు జ్ర్గనివవక ఆపత శకకీ ఈ అద్ుభత హో మ
ర్ాజ్మునకునుదధ.
శివాలయాలలో,దేవీ శకకీ పవఠాలలో, యజ్ఞాలు, అభషతకాలు, మంతారలు, జ్పాలు,
అనుదానాలు, బీద్లకు వసీ ర దానాలు, జ్ర్యగుతణంటాయి. లక్ష్ల కోటల మందధ భకుీలు,
ఆలయాలలో దీపాలు వలిగిసీ ార్య.
పరతి శివాలయంలో కనీసం పరముఖ ఆలయాలలో లక్ష్ జ్యుతణలు పరతి ర్ాతీర కనుల
పండువగా వలుగుతాయి. కార్తీక పునుమి నాటికక, ఈ దీపాలు శివాలయాలోల, కోటి దీపాలు
అగును.
జ్యుతి శాసీ ర గీంధాలలో,
1.

సూర్యుడు – శ్రీ శివార్ాధన చేసీ ాడు

2.

చంద్ురడు - శ్రీ గౌర్త దేవిని సతవిసాీడు.

3.

కుజ్ -

శ్రీ సుబ్రహాణు

4.

బ్ుధుడు - శ్రీ విష్ణ
ు వును ఆర్ాధధసీ ార్య.

5.

గుర్యవు -

శ్రీ శివార్ాధన

6.

శుకీ

శ్రీ మహా లక్ీా ఉపాసన చేసీ ార్య

7.

శనికక -

8.

ర్ాహువునకు – శ్రీ ద్ుర్గ

9.

కేతణవునకు - శ్రీ మహా గణపతి ని ఆర్ాధధసీ ార్య.

-

శ్రీ మహా దేవుని – శివార్ాధన

జీవితంలో ఎద్ుర్యిేు బ్ాధాకర్ సమసులకు, బ్యటపడేంద్ుకు, ఉపశమనం
ప ందేంద్ుకు, శాంతి మార్ాగలు అనేవషించాలిుందే. నిజ్ఞనికక గీహాల పరభావంతో ఈతి బ్ాధలు
తపపవు. నవ గీహాలలో, ఒకి గీహం, దాని తాలూకు దో ష్ం, ఆయా వుకుీలకు, మనః శాంతి
లేకుండా చేసీ ుంటాయి. అంద్ువలన గీహ దో ష్ం అనగా, భార్తీయులు, దానికక తపపక
శాంతణలు చేయించుకుంటూ ఉంటార్య. ఈ జ్యుతి శాసీ ర ఆధార్ంగా, మహర్యిలు, ఈ కార్తీక
మాసమంతా దీపాలు, వలిగించటము, శివాభషతకాలు, శివార్ాధనలు, శ్రీ ర్యద్ర హో మాలు
నిర్ేదశించార్య.
ఈ ద్శమీ నాడు, పూర్ావభాదార నక్ష్తర వార్య హో మం, అభషతకం చేసుకుంటే, వీర్ికక
వేశరష్ ధన యోగం కలిగి, మనః శాంతి కలుగుతణందధ. ఈ దధనం మంగళ్ వార్ం కనుక, కుజ్
దో ష్ాలు సైతం నశిసాీయి.
25 నవంబర్ – ఏకాదశి – బుదవారం – ఉత్ీ ర్ా భాదార నక్షత్రం:
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వర్కునుదధ. ఈ ఏకాద్శి కక బ్ో ధనైకాద్శి అని నామం. ఈ దధనం భీష్ా పంచక వరత దధనం,
పర్మ పవితర సాార్ీ ఏకాద్శి. ఉతీ ర్ాభాదార నక్ష్తరం, బ్ుధవార్ం.
కార్తీక మాసంలో పరతి ర్కజూ, ఏకాద్శి గకపప పండుగ విశరష్ంగ వసుీందధ. అంత గకపప
మాసం కార్తీక మాసము.
భకుీలు పిలిచే ఓం నమః శివాయ మంతారలు, ఓంకార్ మహా నాదాలు, కల
ై ాస గిర్యలను
అంట తాయి. ఉపాసనాశయులు – పర్మ భకీీ పరవృతణ
ీ లతో ఉంటార్య. 3 ఆకుల బిలవం
సావమికక సమర్ిపసాీర్య. ఏమిటి దీని అర్ధం. బిలవ ద్ళ్ంలో 3 ఆకులుంటాయి.

1 ఆకు -

సమ భావం సూచిసుీందధ.

2 వ ఆకు -

సహు
ు ద్ భావం సూచిసుీందధ.

3 వ ఆకు -

తతీ వ జ్ఞానం సూచిసుీందధ.

ఈ పై 3 తతాీవలు కలసి, 3 చిగుళ్ళ మార్ేడు ద్ళ్మై, పర్ిమళిసుీందధ. భకుీలు పగలంతా
ఉపవాసాలతో, సాయంకాలం, సమయంలో, దీపాలతో అంద్ర్ి వాకకళ్ళళ శ్రీ పార్వతీ
పర్మేశవర్యలకు, శ్రీ లక్ీా నార్ాయణులకు సావగతం పలుకుతణంటాయి.
26. నవంబర్ – దాాదశి – ర్ేవతి నక్షత్రం: ర్ేవతి నక్ష్తరం ర్ాతిర 10 -29 వర్కు గుర్యవార్ం.
ఈ దధనం మహా మహిమోపతమన
ై దావద్శి. ఇదధయిే, వైష్ువ దావద్శి; మాద్వ ఏకాద్శి. క్ీర్ాబిధ
దావద్శి, యోగినీ దావద్శ్ర, క్ీర్ాబిధ పూజ్ఞ పవితర దధనం.
శ్రీ విష్ణ
ు భగవానునికక పిరయమన
ై ఉసిర్ికక పద్ద చెటు కకీంద్ నీడలో, తణలసవ వృక్ాలు నాటబ్డి
ఉంటాయి. ఉసిర్,ి తణలసి, వృక్ాలను,శ్రీ లక్ీా నార్ాయణులు గ పూజసాీర్య.
ఒక గాీమం ఉంటే, ఆ గాీమంలోని అనేక మందధ కలసి, ఈ పూజ్లో పాలకగంటార్య.ఒక వంక
ఆర్య బ్యట తోటలో వంటల సువాసనలు, ఘుమ ఘుమ లాడుతణంటాయి. ఈ కార్తీక వన
సమార్ాధన సందేశాతాకంగా ఊర్య, వాడా, పలల , పలల లో జ్ర్యగుతాయి. కులం గోతరం, వర్ుం,
చినాు, తార్తముం లేకుండా ఉసిర్ిక చెటల తోటలో, వృక్ాల నీడన, ఊర్ంతా కలసి, ఏక బ్ంతి,
వన భోజ్నాలు సాగుతాయి.
కార్తీక మాసంలో 30 ర్ోజులు పరతి ఇంట వాకకలి, పరతి ఆలయాలలో, దీప శిఖలలో వలిగి
పో తణంటాయి. ఈ క్ీర్ాబిధ దావద్శి, తణలసవ మాతను, విశరష్ంగా కొలిచే దధనము. గకపప పర్వ
దధనము.
27 నవంబర్ – శుకరవారం – దాాదశి . 7.51 – త్రయోదశి- నక్షత్రం –అశిాని ర్ాతిర- 1.03 వరకు
పరతేుకత: శివ పరదో ష్ వరతం, శుకీవార్ం, తరయోద్శి తిధధ వసతీ , ఇదధ చాలా శకకీ వంతమన
ై
దధనము అవుతణందధ. పరతి నేలా ర్ండు తరయోద్శిలు వసాీయి. దీనినే పరదో ష్ వరతం అంటార్య.
ఈ శుకీవార్ం తో కూడిన శివ పరదో ష్ వరతం. అంద్ులోనూ కార్తీక మాసంలో ర్ావటం, కార్తీక
పూర్ిుమ ముంద్ు వచేి ఈ శుకీవార్ం అనంత విశరష్మైనదధ. ఈ దధనం హో మం అశివనీ నక్ష్తరం

వార్ికక విశరష్ ధన యోగము పరసాదధసీ ుందధ. నక్ష్తరం అశివనీ కనుక అనార్ోగుం తో బ్ాధపడుతూ
ఉంటే, ఈ దధనం చేసుకునే, శివ పరదో ష్ ర్యదారభషతకము, వీర్ికక మంచి ఆర్ోగుము
పరసాదధంచును. కాీనిక్ వాుధులు ర్ానివవక కాపాడే శకకీ, శివ పరదో ష్ వరతమునకునుదధ. ఈ
దధనము, శివ శకుీల సంపూర్ు శకకీ తో నిండి ఉండి అభీష్ాులు తవర్గా, సిదధ ంచును. దార్ిద్రయము
ద్ర్ి చేర్నివవక, గకపప శకకీనిచేి వరతం, ఈ శుకీ వార్పు, శివ పరదో ష్ ర్యదారభషతకం. ఈ
అభషతకం, మతిమర్యపు వాుధధని ర్ానివవద్ు. కోపం, తోద్ర్పాట తనం తగిగసీ ుందధ. ద్ర్ిద్రయం,
వేద్న, అశాంతి, తొలగించి, ధన యోగ సిదని
ధధ పరసాదధంచును.
28 నవంబర్ శని త్రయోదశి – భరణి నక్షత్రం:

శని

తరయోద్శి

శివ

లింగమునకు,

తెైలాభషతకం, పరతుే కంగా అనాుభషతకం (v.v. సపష్ల్) దీనివలన అష్ు దార్ిద్రయ బ్ాధ, ఇంటలల
గకడవలు, ఆర్యగయమంట్సు, ధన హీనత, అశాంతి తొలగి,కొతీ ఉతాుహం పరవశి
ే ంచును.ర్ాగ
దేవష్ాలు నశిసతీ , హృద్యంలో, ద్య, కర్యణ ఉద్భవిసాీయి. అలా ఉద్బవింపచేసత ద్యా
మయులు శ్రీ మహా దేవులు వార్య.
కార్తీక వన భోజ్నాలు:

ఐకుతను, గాీమంలో అనిు సమసులు, అంద్ర్ూ పంచుకునే

ఆతీాయత, మంచి అంతర్ంగం, అనుద్ముాల వల అంద్ర్ితో అనుబ్ంధం, ఇంతే కాద్ు, శకకీ
కొలదీ, అంద్ర్ం, కలసి మలసి, మంచి పనులు చేయాలనే, చెటు

నాటాలి. వృక్ాలను

ర్క్ించండి. అనుదధ సనాతన ధర్ాం. “వృక్షో రక్షతి, రక్షిత్ః” వృక్ానిు మీర్య ముంద్ు, చిను
మొలకగా ఉనుపుపడు ర్క్ించండి. ఆ మొలకే వృక్ష్మై, మీ అంద్ర్ినీ తన పుష్ప ఫలాలతో
ర్క్ిసీ ుందధ. చెటల నాటడం సైతం శ్రీ మహాదేవ్ కక చాలా పియ
ర మైనదే!

భరణీ కార్తీక దీపం – మహాదేవులు
మహా జ్యుతి ర్ూపంలో సాక్ాతిర్ించిన ర్ోజున, ఆ భర్ణీ నక్ష్తరం నాడు, అర్యణాచలం
కొండ మీద్ అతి పద్ద దీపం వలిగిసీ ార్య. ఎనోు వేల సంవతుర్ాల నుండీ, ఈ అర్యణాచల
దీపో తువం, చాలా భార్త ఎతణ
ీ న నిర్వహించ బ్డుతణనుదధ.

ఈ ఉతువం, నవంబ్ర్ 20 నుండి డిసంబ్ర్ 30 వర్కు, 10 ర్ోజుల పాట
జ్ర్యగుతణందధ. కార్తీక మాసంలో ఉతీ ర్ాష్ాడ నక్ష్తరం ర్ోజున పారర్ంభమ,ై భర్ణీ నక్ష్తరం ర్ోజుకు
ముగుసుీందధ.
10 వ ర్ోజున, తెలలవార్యజ్ఞమున శ్రీ సావమి వార్ి గర్భగుడిలో భర్ణీ దీపం వలిగిసీ ార్య.
అదే ర్ోజున, సాయంకాలం, 6 గంటలకు, శ్రీ అర్యణాచలం పర్వతం పైన, ఒక మహా జ్యుతి
వలిగించబ్డుతణందధ.
ఈ మహా జ్యుతి వలిగించేంద్ుకు, 10 అడుగుల ఎతణ
ీ , 5 అడుగుల చుటూ
ు కొలత గల,
పద్ద లోహ పాతర లో, 1001 kg ల సవచిమన
ై ఆవు నేయి పో సి, 350 మీటర్ల ప డవన
ై ,
పరతేుక మైన వసీ ంర తో తయార్యచేసన
ి వతిీ వేసి వలిగించబ్డుతణందధ. ఈ జ్యుతి, ఏడు అడుగుల
ఎతణ
ీ కు, ఎగసి, ఆ ఉజ్్ వల కాంతి, చుటు పరకిల, 35 కకలో మీటర్ల వర్కూ కనపడుతణందధ. ఈ
ర్ోజు, లక్ష్లాదధ మందధ, అర్యణాచల గిర్ి పరద్క్ినం చేసీ ార్య. శ్రీ అర్యణాచల పర్వతము
అర్ధనార్తశవర్ ర్ూపమనియు, ఆ దధవుతవమును, పరద్క్ిణలు చేసిన, సాక్ాత్ శ్రీ శివ
పార్వతణలకు, పరద్క్ిణలు చేసినటేల నని, భార్తీయుల పర్ిపూర్ు విశావసము. ఎతెీ న
త వృక్ాలతో,
ఇర్యవుర్య పరకిలా సుంద్ర్ంగా, ఉను పూల వృక్ాలతో, మార్గ మంతా విశాలంగా, పర్ిశుభరంగా
ఉంట ందధ. గిర్ికక, 8 దధకుిలు అష్ు దధకాపలకులకు, 8 శివాలయాలునువి. ఆదధ అనాుమల ై లో
బ్రహా దేవుడు, శివలింగం పరతిష్ు చేశార్య. ఇకిడ అమా వార్ి నామము, ఉనాుమల ై
అమాాళ్. గిర్ి పరద్క్ిణంలో, ఎవర్ూ పాద్ ర్క్ష్లు ధర్ించర్య. అంద్ర్ూ, ర్ోడుుకు, ఎద్మవైపత
నడుసుీంటార్య. ర్ోడుుకు, కుడివప
ై ున, ఇపపటికీ, అనేక మందధ, సిద్ధ పుర్యష్ణలు, యోగి
పుంగవులు, అద్ృశు ర్ూపంలో, గిర్ి పరద్క్ిణ చేసీ ుంటార్య. ర్ోడుుకక కుడివైపున పరయాణిసతీ,
వార్ికక అడుు వళిళన వార్య అవుతామని, ర్ోడుులో, కుడి వప
ై ున భకుీలూ, తెలిసిన వార్య
ఎవవర్ూ వళ్ల ర్య. ఏ నల ైనా పౌర్ుమి నాడు, గిర్ి పరద్క్ిణ చేసత వార్ి సంఖు చాలా ఎకుివగా
ఉంట ందధ. గిర్ి పరద్క్ిణ చేసన
ి వార్య, తమకోటల జ్నా, భార్ం పాపాలు నశించినటల , తమకు
తాము అద్ృష్ు వంతణలుగా భావింతణర్య.

ఈ దినం స్పెష్ల్ మణి దీాపంలో: శ్రీ భర్ణీ మహా జ్యుతి వలిగించబ్డుతణందధ. ఇదధ మహా
అపూర్వమన
ై దధ. ఈ జ్యుతి వలిగించుట వలన, సమసీ , శని దో ష్ాలు తగిగ, శాంతి కలుగుతణందధ.
ఎనోు కష్ాులు పర్ిహార్మగును. ఈ దధనం పరతేుక శివ హో మాలు జ్ర్యగును.
29 నవంబర్ – చత్ురధ శి – ఆదివారం, కృతిీ కా నక్షత్రం:

ఈ దధనం కార్తీక శుద్ధ చతణర్ధశి. ఇదధ

మామూలు చతణర్ధశి కాద్ు. ర్ూప చతణర్ధశి అనగా కాలంలో ఈ దధనం, ఈ సమయం, సాక్ాత్,
శ్రీ జ్గనాాత సవర్ూపమే ర్ూప చతణర్ధశి. ఈ దధనం, ఉద్యం, మధాుహుం, సాయంకాలం,
తిరకాలాలలో, దేవికక అపూర్వమైన పూజ్లు, అభషతకాలు, యజ్ఞాలు జ్ర్యగుతాయి. ర్ూప
చతణర్దశి దధనము – ఈ దధనమే సాక్ాత్ శ్రీ మాత సవర్ూపము. ఈ దధనం ఎవర్య దేవిని
పూజంతణర్ో వార్ికక, మోక్ష్ము తపపక లభంచి తీర్యను. అని శాసీ మ
ర ులు వచించుచునువి. ఈ
దధనం దేవిని శాసోీ ో కీ ంగా ఆర్ాధధంచిన వార్య, మర్లా జ్నిాంచర్య.
ఉ: దేవికక మహాభషతకములు, బిలావర్ిన, కమాలార్ిన, బ్ంగార్య బిలావలతో అర్ినలు,
జ్ర్యగును. ఇలా చాలా పరతేుక పూజ్. ఈ పూజ్ వలన ర్వి ద్శ, గుర్యద్శ, శని ద్శ, కేతణ ద్శ,
ర్ాహు ద్శ, మహా పవడలు, దో ష్ాలు నశించి పో వును. గీహ దో ష్ాల నుంచి ఈ పూజ్ ఎంతో
శాంతి నిసుీందధ.
నవంబ్ర్ 30 – కార్తీక మహా పూర్ిుమ – ర్ోహిణీ నక్ష్తరం పూర్ిీగా ఉనుదధ. జ్ఞవలా తోర్ణం –
ధాతీర పూజ్, శ్రీ గౌర్త దేవి కేశ బ్ంధన వరత పుణు వరతం. శ్రీ తిర్యవనాుమల ై కార్తీక మహా దీప
పరజ్వలనము దధనము ఈ దధనము.
ఈ కార్తీక పౌర్ుమి – మహాదేవునికక, జ్గద్ంబ్కు, ఇర్యవుర్ికీ, అతుంత ముఖుమైన పర్వ
దధనము.
ఈ ఉద్యం – శివ శకుీలకు, అపూర్వ అభషతకాలు ఉ.10.30 గంటలకు ఏకాద్శ శ్రీ ర్యద్ర
హో మము, శ్రీ విజ్య చాముండేశవర్ి దేవి ,శ్రీ చండీ సపీ శతీ హో మము.
మధాుహుం: 1 గం. కు మహా పూర్ాుహుతి జ్ర్యగుతణందధ.
సాయంకాలం – శ్రీ అమృత మృతణుంజ్య హో మము, 7-30 గం. శాంతి కోసం శర్తర్ంలో దాగి
యును వాుధుల నిర్ూాలన కోసం, ఈ హో మం జ్ర్యగును.

1 వ తేదధ డిసంబ్ర్ – కార్తీక కృష్ు పాడుమి – మంగళ్వార్ం- ర్ోహిణి – ఉద్యం- 8.21
వర్కు, పిద్ప మృగశిర్ నక్ష్తరం వసుీందధ.

ఉద్యం- అభషతకం, మధాుహుం అభషతకం,

సాయంకాలం హో మం. తణంగభదార పుష్ిర్ాలు సమాపిీ .
2 వ తేదధ డిసంబ్ర్ – బ్ుధవార్ం, విదధయ సాయంతరం – 4-47 వర్కు, మృగశిర్-ఉద్యం
10.07 వర్కు, తర్ావత ఆర్దర నక్ష్తరం వసుీనుదధ.
ఆర్ాదర నక్ష్తరం సంద్ర్భంగా – శ్రీ సావమి వార్ికక “అనుభషతకము” పరతేుక కార్ుకీమము
జ్ర్యగును.
ఉ. ర్యదారభషతకం, మధాుహుం. ర్యదారభషతకము, సాయంకాలం – శ్రీ ర్యద్ర హో మం ఉండును.
3 వ తేదధ – గుర్యవార్ం – తదధయ, 2020, ఆర్దర – ఉద్యం 11.27 వర్కు, తద్ుపర్ి,
పునర్వసు నక్ష్తరం వసుీందధ. తదధయ సా. 5.27 వర్కే. ఉద్యం, ర్యదారభషతకం, మధాుహుంర్యదారభషతకం, సాయంకాలం- ర్యద్ర హో మము.
సంకష్ు చతణర్ిధ – శ్రీ గణేశ పరతుే క అభషతకం- హో మాలు.
4 వ తేదధ శుకీవార్ం – సంకష్ు చతణర్ిధ – సా. 5.35 వర్కు, పునర్వసు- 12.15 వర్కు,
పుష్ుమి నక్ష్తరం 12.16 కు వసుీందధ. ఉద్యం శ్రీ గణేశ సపష్ల్ పూజ్, శ్రీ శివ అభషతకములు
జ్ర్యగును.
5 వ తేదధ శని వార్ం, పంచమి సా. 5.13 వర్కు, పుష్ుమి నక్ష్తరం, పగలు 12.36 వర్కు
తర్ావత ఆశరలష్ా నక్ష్తరం.
శని దో ష్ నివార్ణకు, శివ అభషతకాల పంచామృత పరతేుక అభషతకాలు, సాయంకాలం 7 గం.
హో మములు.
6 వ తేదధ ఆదధవార్ము – ష్షిు సా. 4.21 వర్కు, ఆశరలష్, పగలు 12.26 వర్కు మాతరమే. శ్రీ
సుబ్రహాణు

సావమికక,

విశరష్

అభషతకాలు,

చంద్నాలంకార్ము,

సాయంకాలము

శ్రీ

సుబ్రహాణుసావమికక పరతేుక మూల మంతర హో మం తో మర్ియు శ్రీ ర్యద్ర హో మము, నాగ
శాంతికై ఆశరలష్ పూజ్. ఇవనిుయు చాలా చాలా పరతేుక కార్ుకీమములు.

6 వ తేదధ ఆదధవార్ం, 2020, ష్షిు తిధధ- సా 4.21 వర్కునుదధ. పిద్ప, సపీ మి. నక్ష్తరం- మఖ
నక్ష్తరము వసుీనుదధ. ఈ దధనం అపూర్వ పర్వ దధనం. ఆదధవార్ం ర్ోజు ష్షిు వసతీ , ఇదధ చాలా
అద్ృష్ు ములు తెసీ ుందధ. ఈ దధనం భాను ష్షిు పర్వ దధనం.
7 వ తేదధ, డిసంబ్ర్- సో మవార్ం- నక్ష్తరం – మఖ ఉ. 11.55 వర్కు, తర్ావత, పూర్వ ఫలు
గ ని
నక్ష్తరం. శివ పవరతికర్మన
ై ఈ సో మవార్ము ఉ. ర్యదారభషతకములు, మ. ర్యదారభషతకములు సా.
ర్యదారభషతకములు మర్ియు ర్యద్ర హో మము, ర్ండూ జ్ర్యగును.
8 వ తేదధ డిసంబ్ర్, 2020, కార్తీక కృష్ు పక్ష్ం తిధధ- అష్ు మి- మంగళ్ వార్ము, నక్ష్తరము –
పూర్వ ఫలు
గ ణీ, ఉ. 11.౦౦ వర్కు పిద్ప నక్ష్తరం – ఉతీ ర్ ఫలు
గ ణీ వచుిను. ఈ దధనం ఇంద్ర
సావర్ిుక మనవంతర్ దధనం. ఉ. శ్రీ ర్యదారభషతకములు, మ. శ్రీ ర్యదారభషతకములు, సా. 7 గం. శ్రీ
ర్యద్ర హో మము. జ్ర్యగును.
9 వ తేదధ,బ్ుధవార్ం – కార్తీక కృష్ు పక్ష్ బ్ుధవార్ము. నక్ష్తరం – ఉతీ ర్ ఫలు
గ ణీ- ఉ. 9.47
వర్కు, తిధధ- నవమి. ఉ. ర్యదారభషతములు, మ. ర్యదారభషతకములు, సా. ర్యదారభషతకం & శ్రీ
ర్యద్ర హో మము.
10 వ తేదధ గుర్యవార్ము – ఉపవాస దధనము.
తిధధ- ద్శమి ఉ. 9.27 వర్కు, 9.28 నుండి ఏకాద్శి
నక్ష్తరం – హసీ ఉ. 8.18 వర్కు; 8.19 నుండి చితీ నక్ష్తరం వసుీందధ.
ఉ. శ్రీ ర్యదారభషతకము, పరతేుక పూజ్
మ. శ్రీ ర్యదారభషతకం. పరతేుక పూజ్
సా. శ్రీ ర్యదారభషతకం , పరతేుక పూజ్ + శ్రీ గణేశ, శ్రీ ర్యద్ర, ద్ుర్ాగ హో మములు, పూర్ాుహుతి
ఉండును. మహా హార్తి సతవలు, మంతర పుష్పం విశవ శాంతి పారర్ధనలు.
ఈ దధనం శ్రీ ద్క్ిణా మూర్ిీ పరతుే క పూజ్ జ్ర్యగును.
11 వ తేదధ, డిసంబ్ర్, 2020 శుకీవార్ం
తిధధ – ఏకాద్శి ఉ. 7.13 వర్కు మాతరమే ఉనుదధ. తర్ావత, దావద్శి. 7.14 ని. నుండి
వసుీనుదధ.

నక్ష్తరం – సావతి నక్ష్తరం – ఉ. 5.04 వర్కు, తద్ుపర్ి. విశాఖ నక్ష్తరం వసుీనుదధ.
ఉ. శ్రీ గణేశ పూజ్ ర్యదారభషతకం – పరతేుక బిలావర్ిన
మ. శ్రీ గణేశ పూజ్ ర్యదారభషతకం – పరతేుక బిలావర్ిన
సా. శ్రీ గణేశ పూజ్, ర్యదారభషతకం విశవ శాంతి పారర్ధనలు
శుకీవార్ం కనుక, విశరష్ంగా, శ్రీ దేవీ పూజ్ జ్ర్యగును. సాయంకాలం, శ్రీ గణేశ మోద్ుక
హో మము, శ్రీ ర్యద్ర శ్రీ ద్ుర్ాగ దేవి హో మములు జ్ర్ిగి, పూర్ాుహుతి సమర్పణ జ్ర్యగును.
మహా మంగళ్ కార్తీక దీప సతవలు, మంతర పుష్పము, పరతేుకంగా విశవశాంతి పారర్ధనలు.
12 వ తేదధ, డిసంబ్ర్, 2020 శనివార్ం.
తిధధ – తరయోద్శి ర్ాతిర 2.31 వర్కు
నక్ష్తరం – విశాఖ ఉ. 3.26 వర్కు.
1.

ఈ దధనం ధనవంతర్ి జ్యంతి.

2.

పరదో ష్ పూజ్ దధనం

3.

శని తరయోద్శి – పరతేుక హో మములు, శని తరయోద్శి సంద్ర్భంగా జ్ర్యగును.

ఉ. – శ్రీ గణేశ పూజ్, అభషతకం, శ్రీ ర్యదారభషతకం పరతేుకంగా
మ. – శ్రీ గణేశ పూజ్, అభషతకం, శ్రీ ర్యదారభషతకం పరతుే కంగా
సా. – శ్రీ గణేశ పూజ్, అభషతకం, శ్రీ ర్యదారభషతకం, పరతుే క ధనవంతర్త హో మం also.
సా. 7.30 నుండి, శ్రీ గణేశ మోద్ుక హో మము, శ్రీ ర్యద్ర హో మము, పరతేుక శని తరయోద్శి,
పరదో ష్ పూజ్ఞ హో మము, ఎపుపడు శివార్ాధన పారర్ంభం చేసీ ార్ో, భయం, కోపం, ఆందో ళ్న,
దార్ిద్రయం, మనసుులో చీకటిని ఈ నాటి పూజ్ హో మము ద్వంసం చేసీ ాయి. ఈ నలంతా,
సావమి వార్ికక, దేవీ అమాగార్ికక, ఎనోు ఎనోు దీపాలు వలిగించి, దెైవానికక సమర్ిపసాీర్య. దీని
వలన,అంతః చీకటి పటా పంచలగును.
13 వ తేదధ డిసంబ్ర్ 2020
తిధధ – చతణర్ధశి – ర్ాతిర 12.18 వర్కునుదధ.

నక్ష్తరం – ర్ా. 1.54 వర్కునుదధ.
వార్ం – ఆదధవార్ం, మాస శివ ర్ాతిర, ఈ మాసానికక ఈ ర్ోజ్ే శివ ర్ాతిర. కార్తీక మాసం చివర్ి
ర్ోజులు, విశరష్ంగ అనీు కార్ుకీమములుండును.
ఉ. శ్రీ గణేశ పంచామృత అభషతకం, శ్రీ ర్యదారభషతకం పూజ్- విశవ శాంతి పూజ్లు
మ. శ్రీ గణేశ అభషతకం, శ్రీ ర్యదారభషతకం పూజ్ – పరతేుక విశవ శాంతి పూజ్లు.
సా. శ్రీ గణేశ శ్రీ ర్యదారభషతకం – శ్రీ గణేశ హో మము శ్రీ ర్యద్ర హో మము, శ్రీ దేవీ ద్ుర్ాగ సూకీ
హో మం, శ్రీ మహా లక్ీా అనుగీహం కోసం పరతేుక దేవీ హో మము.
అనుర్ాధా నక్ష్తర దో ష్ నివార్ణకు, పూజ్, హో మము, పరతేుకంగా జ్ర్యగును.
విశవశాంతి హో మాలు, శాంతి పారర్ధనలు, పంచ భూత శాంతి హో మములు, అగిు
పరమాదాలకు శాంతి హో మము, చతణర్ధశి తిధధ శాంతి హో మాలు, ద్శ శాంతణలు, హో మము,
పూర్ాుహుతి, పిద్ప, దధవు హార్తణలు, మంగళ్ హార్తణలు జ్ర్యగును.
14 వ తేది, డిసంబర్ 2020- కార్తీక మాసం చివర్ి దినము- అమావాసయ
తిధధ – కార్తీక కృష్ు పక్ష్ అమావాసు – సో మవార్ము, భార్తదేశంలో శివాలయాలు, ఈ ర్ోజు
భకీ జ్నుల సందో హాలలో కకటకకట లాడు తణంటాయి.
1.

ఈ దధనం తిధధ – కార్తీక అమావాసు మహా పర్వ దధనము.

2.

వార్ం – సో మవార్ం ర్ావటం చాలా సపష్ల్ గ ఉందధ.

3.

నక్ష్తరం – జ్ేుష్ు – ర్ాతిర. 12.33 వర్కునుదధ.

ఈ ఉద్యం- 11 సార్యల, ఏకాద్శి వార్ పంచామృత ర్యదారభషతకాలు, పరతేుక బిలావర్ాినము,
ఈ పూజ్ విశవ శాంతి కోసం, చాలా చాలా పరతేుకంగా జ్ర్యగును.
మదాుహుం. శ్రీ సావమి వార్ి, మర్లా పరతుే క ర్యదారభషతకాలు.
మదాుహుం – పరతుే క పూజ్, ‘చతణర్ేవద్ మంతారలతో గంగా జ్లాలు, కలశం లో పో సి, ఆ
జ్లాలు, పూజంచి, ఆ జ్లాలు శకకీవంతం చేసి, మానసికంగా, ఈ చతణర్ేవద్ జ్లానిు, ఇకిడి
నుండి యిే మీ యింటి పై చలులతణనాుర్య. దాని వలన, మీ యింటి కును దో ష్ాలు, వాసుీ

దో ష్ాలు, ధన హీనత, అశాంతి బ్ాగా తగుగతాయి. దీనిని అమావాసు ర్ోజు మాతరమే చేసీ ార్య.
దీనికక “పరతేుక ఉద్క శాంతి వేద్ మంతర మహా పూజ్” అంటార్య.
చతణర్ేవదాలు పార్ాయణం చెసీ ూ, గంగా జ్లాలను శకకీవంతమన
ై మంతర పూర్ిత జ్లాలుగా
చేసి, ఎంత ద్ూర్ంగా ఉనాు, ఇకిడి నుండే, ఆ దధకుికు, ద్ర్భతో చలులతార్య. దాని వలన
ఎనోు ఎనోు దో ష్ాలు పర్ిహార్మగును.
సాయంకాలం – కార్తీక అమావాసు ర్ాతిర కనుక, శ్రీ నీల కంఠ మహాదేవునికక పరతేుక
అభషతకాలు, పరతుే క బిలావర్ినలు,అతుంత పరతుే క ర్యద్ర హో మాలు, విశవ శాంతి ని పారర్ిధసీ ూ,
అనుగీహించమని వేడుకునే హో మాలు, ద్శ శాంతి హో మాలు విశవ శాంతి హో మాలు,
పూర్ాుహుతి జ్ర్ిగి, అనేక జ్యుతణలలో మంగళ్ హార్తణలు జ్ర్యగును. చివర్గా, విశవ శాంతికై,
వేద్ మంతారలతో, పరతేుక పారర్ధనలు, పుష్ాపంజ్లు జ్ర్యగును. ఈ కార్తీక మాసంలో, పరతి సం.
పరతేుక ఏమనగా ఈ సంవతుర్ం ర్ాహువు, కేతణవు దో ష్ాలు, అనీు నక్ాతారలకు దాదాపు
పవడించ బ్ో వు చునుదధ. అంద్ు కోసం, ఈ 30 ర్ోజులలో, మొద్టి ర్ోజు నుండి ఏ నక్ష్తరము, ఏ
ర్ోజు వసుీందో , దానిని గుర్ిీంచి, ఆ దధనం కేవలం ఆ నక్ష్తారనికక మాతరమే, భకుీలకు ఈ మాసం
ఏ హాని కలగకుండా, ఉండాలని, ఆ దధనానికక, ఆ ఒకి నక్ష్తారనికక మాతరమే పరతేుక దో ష్ శాంతి
హో మం జ్ర్యగ బ్ో వు చునుదధ. భకుీలకు, ఇంతమంచి అవకాశం మర్లా దొ ర్కద్ు. వార్ి వార్ి
నక్ష్తారలకు, ఆయా దధనంలో పరతేుక పూజ్ హో మం చేసుకుంటే, చాలా శకకీ కలుగుతణందధ. ఈ
నల ర్ోజులు, మొతీ ం, 90 + అపుడపుపడు 11 సార్యల, ఒకొికి ర్ోజు ర్యదారభషతకాలు 5 సార్యల
జ్ర్యగుతాయి. అనగా 55 సార్యల మొతీ ం 145 ర్యదారభషతకాలు, మన పతర్య మీద్ కార్ేీక
మాసంలో జ్ర్ిగితే, ఎంత ఘోర్ ఆపద్ మీద్ పడబ్ో తణనాు, మహాదేవులు కాపాడుతార్య. ఇక
30 ర్ోజులు, పరతి ర్కజూ పరదో ష్ సమయంలో హో మాలు, ఈ పుణుం వర్ిుంప ఎవర్ికీ తర్ం
కాద్ు. 30 ర్ాతణరలు – 30 పరతుే క హో మాలు. అమావాసు ర్ాతిర – ఉద్క శాంతి పరతుే క పూజ్
జ్ర్యగును.
ఈ వేద్ మంతర ఉద్క శాంతి గంగా జ్లాలు, పూజ్ తర్ావత ఆకాశం పైకక చలులతార్య.
ఇంద్ుకు దధవు దేవతలు సంతోషిసీ ార్య. అంద్ర్ి పితృ దేవతల కోసం, south వప
ై ు, ద్ర్భ

కూర్ితో ఈ జ్లాలు ద్క్ిణ దధకుికు చలిల తే, వార్య పర్మ సంతృపిీ న ంద్ు తార్య. కకీందధకక
చలులతార్య. బినీత్ worlds, కకీంద్ లోకాలు వార్య ఆనందధసీ ార్య. పవితణరలగుద్ుర్య. అనిు అనీు
8 దధకుిలకు, జ్లాలు పో ర క్ిసీ ూ, ఈ పూజ్ చేయించు కును వార్ికక, వార్ి పితృ దేవతలకు,
శాంతి కలగాలని వేద్ మంతారలు చద్ువుతార్య. మీ గృహాలపై ఈ జ్లాల సూక్ష్ా శకకీ పని చేసి
శాంతి నిసుీందధ. సకల శుభాల నిసుీందధ, మీ పిలలలు, మీ యొకి భవిష్ుత్ ఉజ్్ వలం చేసీ ుందధ.
అనార్ోగాులు ఉపశమిసాీయి. మనసుు పరశాంతమవుతణందధ. విశవంలో, పశు, పక్ాుద్ులకు,
మానవులకు, ఆ పరకృతికక అంద్ర్ికీ, ఎనలేని లభంమపచేసత ఈ పూజ్ పరతేుకంగా మీ క్ేమం
కోసమే, కేవలం మీ మేలు కోసమే జ్ర్యగుతణనుదధ. ఈ పూజ్లో మాతరం తపపక పాలకగని
మేలు ప ంద్ండి.
కరమ సం.

తిధి

తేది

నక్షత్రం

వారం

1

కార్తీక శుకల పాడుమి

నవంబ్ర్ 16

అనుర్ాధా

సో మవార్ం

2

కార్తీక శుకల విదధయ

నవంబ్ర్ 17

జ్ేుష్ు

మంగళ్ వార్ం

3

కార్తీక శుకల చవితి

నవంబ్ర్ 18

మూల

బ్ుధ వార్ం

4

కార్తీక శుకల పంచమి

నవంబ్ర్ 19

పూర్ావష్ాడ

గుర్యవార్ం

5

కార్తీక శుకల ష్షిు

నవంబ్ర్ 20

ఉతీ ర్ాష్ాడ

శుకీ వార్ం

6

కార్తీక శుకల సపీ మి

నవంబ్ర్ 21

శీవణము

శని వార్ం

7

కార్తీక శుకల అష్ు మి

నవంబ్ర్ 22

ధనిష్ఠ

ఆదధ వార్ం

8

కార్తీక శుకల నవమి

నవంబ్ర్ 23

శతబిష్ము

సో మవార్ం

9

కార్తీక శుకల ద్శమి

నవంబ్ర్ 24

పూర్ావభాద్ర

మంగళ్ వార్ం

10

కార్తీక శుకల ఏకాద్శి

నవంబ్ర్ 25

ఉతీ ర్ాభాద్ర

బ్ుధ వార్ం

11

కార్తీక శుకల దావద్శి

నవంబ్ర్ 26

ర్ేవతి

గుర్యవార్ం

12

కార్తీక శుకల ½ day తరయోద్శి

నవంబ్ర్ 27

అశివని

శుకీ వార్ం

13

కార్తీక శుకల ½ day తరయోద్శి

నవంబ్ర్ 28

భర్ణి

శని వార్ం – అర్యణాచల

14

కార్తీక శుకల చతణర్దశి

నవంబ్ర్ 29

కృతిీ క

ఆదధ వార్ం

15

కార్తీక శుకల పౌర్ు మి

నవంబ్ర్ 30

ర్ోహిణి

సో మవార్ం

దీప దధనము

కరమ సం.

తిధి

తేది

నక్షత్రం

వారం

16

కార్తీక కృష్ు పాడుమి

డిసంబ్ర్ 1

ర్ోహిణి + మృగశిర్

మంగళ్ వార్ం

17

కార్తీక కృష్ు విదధయ

డిసంబ్ర్ 2

ఆర్ాదర

బ్ుధ వార్ం

18

కార్తీక కృష్ు తదధయ

డిసంబ్ర్ 3

పునర్వసు

గుర్యవార్ం

19

కార్తీక కృష్ు చవితి

డిసంబ్ర్ 4

పుష్ుమి

శుకీ వార్ం

20

కార్తీక కృష్ు పంచమి

డిసంబ్ర్ 5

ఆశరలష్

శని వార్ం

21

కార్తీక కృష్ు ష్షిు

డిసంబ్ర్ 6

మఖ

ఆదధ వార్ం

22

కార్తీక కృష్ు సపీ మి

డిసంబ్ర్ 7

పూర్వ ఫలు
గ ణి

సో మవార్ం

23

కార్తీక కృష్ు అష్ు మి

డిసంబ్ర్ 8

ఉతీ ర్ ఫలు
గ ణి

మంగళ్ వార్ం

24

కార్తీక కృష్ు నవమి

డిసంబ్ర్ 9

హసీ

బ్ుధ వార్ం

25

కార్తీక కృష్ు ద్శమి

డిసంబ్ర్ 10

చితీ

గుర్యవార్ం

26

కార్తీక కృష్ు పఏకాద్శి+దావద్శి

డిసంబ్ర్ 11

సావతి

శుకీ వార్ం

27

కార్తీక కృష్ు తరయోద్శి

డిసంబ్ర్ 12

విశాఖ

శని వార్ం

28

కార్తీక కృష్ు చతణర్దశి

డిసంబ్ర్ 13

అనుర్ాధా

ఆదధ వార్ం

29

కార్తీక కృష్ు అమావాసు

డిసంబ్ర్ 14

జ్ేుష్ఠ

సో మవార్ం

ఈ మాసం లో నుండి, ర్ాహువు, పరతి పనులూ, జ్ర్గనివవకుండా, అనిుంటికీ ఆటంకాలు
కలిగించును. కొనిు సార్యల, కేతణవు అనుకూలించినా తర్ావత చాలా పరతికూలం కూడా ఉందధ.
కనుక, కార్తీక మాసంలో మీ నక్ష్తరం ర్ోజున జ్నా నక్ష్తర శాంతి హో మము తపపక
ఇండివిజుువల్ గ చేయించుకొను కొనిు ఆపద్లు ద్ర్ి చేర్వు.
Note: కుజ్ పరభావం మీపై చూపించకుండా ఉండాలంటే ఈ సం. అంతా ముఖుంగా మంగళ్,
శని వార్ాలు, ర్డ్ డెరస్ ధర్ించకండి.
భార్తీయ కాలమానం పరకార్ం, యజ్ా ం చేసత సమయానికక, ఈ నక్ష్తరం ఉంట ందో , అదధ
ల కిలుకటిు, ఆ నక్ష్తరం మీ నక్ష్తరమే అయితే ఆ సమయంలో వుకకీగతంగా మీర్య చేసుకొనే
హో మం మీకు అద్ృష్ు యోగం తెచిి పడుీందధ. అప మృతణువు ద్ర్ి చేర్ నివవద్ు. మీ

అంద్ర్ిక,ీ మర్ియు పరపంచంలో, అంతా శాంతి నిండాలని, కార్తీక మాసంలో పూజ్లు, దీప
పరజ్వలనములు, యజ్ఞాలు, జ్ర్యగబ్ో వుచునువి. ఈశవర్యని కక పూజ్ చేసిన వార్ికక ఎనుటికీ
ఏ ఆపదా ద్ర్ి చేర్బ్ో ద్ు. మహా జ్యుతిష్ణుని జ్ఞానం కలిగిన, పండిత బ్ృంద్ం సలహాల
ననుసర్ించియిే, ఈ కార్ుకీమములు విశవ శాంతికక జ్ర్యగుచునువి. మీకు, వుకకీగతంగా
భాధలుంటే ఈ పూజ్లోల, యజ్ఞాలోల, పాలకగని, మీ కష్ాులు తొలగించుకొని, సర్వ శుభాలు
ప ంద్గలర్ని ఆ మహా దేవ దేవుడుని పారర్ిధసీ ునాుము.
వేద్ మండలి, బ్ంగుళ్ూర్య
మణి దీవపం, సౌత్ ఇండియా
పనుశిల క్తరం.

