శ్రీ వర లక్ష్మీ వరతం మండల మహా పూజ
2021 సం|| అనగా ఈ ఏడాది, శ్రీ సుబ్రమణ్య స్ాామి మహా మండల దీక్ష 40 రోజులు
ఇటీవలే పూరతి అయినది. ఇపపుడు శ్రీ వరలక్ష్మి దేవి కోసం, ఎందుకు మండల దీక్ష
తపునిసరతగా చేయాల్సి వసుిందో , మ ందుగా మీకు పండమత మండల్స వివరతసి ుంది.
గత ఏడాది 2020 సం|| sept 30 నుండమ 10.45 ని|| 14, 15 తేదులలో
3 రోజులు, అనగా sept 15 వరకు మదాయహ్నం 2.20 వరకు, 6 గీహాలు;
1. సంహ్ రాశి లో

- సూరయ గీహ్ం

2. కరాాటక రాశి లో

- చందర గీహ్ం

3. కన్ాయ రాశి లో

- బ్ ధ గీహ్ం

4. మేష రాశి లో

- మంగళ గీహ్ం

5. ధనుసుి రాశిలో

- గ రు గీహ్ం

6. మకర రాశి లో

- శని గీహ్ం
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ఇలా 6 గీహాలు తమ తమ సాగృహాలలో కూరుుననవి. దాదాపప 600 సం|| కరీతం
ఇలాంటి గీహ్ సమేిళనం జరతగత, ఇపపుడు, మన కాలంలో 2020 సం|| లో ఇది
జరతగతంది. ఇలా ఎంత కాలం ఉంటాయి. అనన పరశనకు 2020 sept 14 నుండమ
తరాాత 2021 sept 13 వరకు దీని పరభావం భూమి పైన మానవపల పైన
పడుత ందని జయయతిషయం చెపుంది. ఈ సందరభంలో కుజ (mars) భూమి కర దగగ రగా
రాబ్ో త ననది. దాని ఫల్సతంగా, 3 కాల సరు దో షాలుంటాయి. అని జయయతిషయం
చెపుంది.

కాల సరప దో షం అంటే ఏమిటి?
అన్ే పరశనకు భూమి ఆకరషణ్ శకరికర, కుజ గీహ్ం, అతి దగగ రగా వచ్ుంది. అందుకే
దాని వలన అగతన పరమాదాలు, అన్ేక అగతన పరమాదాలు, జల పరమాదాలు, జల
గండాలు, భూకంపాలు అన్ేక కాల మృత యవపలు, దారుణ్ మృత యవపలు, అప
మృత యవపలు, వరదలు ప ంగత, పంట నషాాలు జరుగ నని, జయయతిషయం చెపునటలు,
పారణ్ాల గండాలతో సమసి దేశాలలో 2020 లో మానవ జాతి విల విల లాడమ పో యింది.
కాల సరు దో షం అంటే ఒకా మాటలో “మృత యవప” అని అరధం.
ఇవి గాక, మరలా, 5 అనగా పంచ గీహ్ం యోగం, కేవలం- 5 గీహాలు తమ సాంత
గృహాలలో ఉండుట, మరలా చత ర్ గీహ్ యోగం, ఇవన్నన 2020 లో ఉననవి. ఈ
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సం. ఈ పరభావమంతా ఈ సం.తో ఆగతపో కుండా, 2021 సం. sept వరకు ఉననది.
గత సం. చాలా రంగాలకు, తీవరమైన ఆరతధక పీడ కల్సగతంచ్, దాని నుండమ ఈన్ాటికీ పరజలు
కోలుకోకమ ందే, ఈ 2021 సం. మరలా 4 కాల సరు దో షాలు గండాలు వచాుయి.
అందులో 3 గడచ్ పో యాయి. ఈ ఏడాది 4 తేది డమసంబ్ర్ మరొక, కాల సరు దో షం
మిగతల్స ఉననది. ఈ సం. దో షాలు, 2022 ఉగాది వరకు ఇంకా సమసయలుననందున,
ఈ సం. స్ాక్ష్ాత్ ఆ కుజుడే, ‘రాజు’ గా ఉననందున, ఈ సం 2nd Time కోవిడ్ తో
ఎంతగా కషా పడాారో, ఎనిన కుటలంబ్ాలకు దుుఃఖాలు మిగతలాయో అందరతకీ తెలుసు.
2021 సం|| లో సైతం 4 కాల సరు దో షాలు వచ్ు పరపంచం చ్న్ాన భిననం అయింది.
ఈ సం|| ఆదాయాలు క ంచెం, ఖరుులు అధికం, మరతయ గీహ్ గత ల ననుసరతంచ్,
అనిన ఆటంకాలు తొలగతంచుక ని, శ్రీ మహాలక్ష్మి ని తమ గృహ్ం లో నిలుపపకోవాల్స.

ఈ సం. కనుక ఏలన్ాటి శని పడేి , వంటన్ే వదలదు. జీవితంలో, చాలా తీవర కషా మ లు
కల్సగతంచే మారుులు రానివాకుండా ఉండేందుకే, ఈ 40 రోజుల మండల శ్రీ వరలక్ష్మి
దీక్ష. దీని వలన అనిన పనులు సకీమంగా న్రవేరుటయిే కాకుండా, శ్రీ మహా లక్ష్మి
దేవి మహానుగీహ్ం వలు మహాదెైశారయ పారపి కలుగ త ంది. శ్రీ మహా లక్ష్మి దేవి వారత
కునన సమసి దుుఃఖ దెైనయ సా త లు తొలగతసి ుంది.
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శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి ఆరాధన ఎన్ని విధములు?
1. శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి న్నతయ పూజ
దీనిని నితయమూ శ్రీ నితయ మహాలక్ష్మి పూజ అంటారు. చాలా హందూ
కుటలంబ్ాలలో, పరతి నితయం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికర అషోా తి ర పపషు పూజ లేక
కుంకుమారున శీదధ ాళువపలు చేసి ుంటారు. అరున లో షో డశ ఉపచారాలు
ఉంటాయి. శుదాాననం కాన్న, బ్ెలుం ప ంగల్స న్ైవేదయం గాన్న, ఫలాలు సమరతుంచ్
హారతిస్ాిరు. ఇది నితయం శ్రీ మహా లక్ష్మి దేవిని ఆరాధించు విధానమ .

2. పరతి శుక్ీ వారం శ్రీ లక్ష్మీ పూజ
శుకీవారపప శ్రీ మహా లక్ష్మి పూజకు బ్ ధవారం నుండే ఏరాుటల
ు చేసుకుంటారు.
గ రువారం శ్రీ లక్ష్మి వారం అంటారు. గ రు, శుకీ, మంగళ వారాలలో దేవతా
మూరుిలను కదిల్సంచరు. అందుకే, పూజ, గృహ్ం అంతా, బ్ ధ వారం శుభరంగా
చేసుక ని, శుకీవారపప పూజకు ఒక రోజు మ ందే సదధ ంగా ఉంటారు.
ఆ దినం పూజా మందిరం క నిన ఎకుావ పూలతోన్ే అలంకరతస్ి ారు. తరాాత, శ్రీ లక్ష్మి
దేవి మూరతి లేక శ్రీ లక్ష్మి న్ారాయణ్ ల మూరతికర లేక శ్రీ చకాీనికర, పాలాభిషేకం గాన్న
లేక పంచామృతాభిషేకం చేస్ి ారు. బ్ారహమిగోమాత పాలతో కనుక అభిషేకం చేసేి,
గృహ్ంలో శకరి పరుగ త ంది. చేసే వారతకర సరా అన్ారోగాయలు తొలగత, బ్రహ్ి వరుసుి,
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లక్ష్మి కళ శరీరంలో పరవేశిసుింది. శుకీవారం, ఇంటలు క్ష్మర పాయసం శ్రీ లక్ష్మి దేవికర
సమరతుస్ాిరు. కేవలం న్ానబ్ెటా న
ి బియయమ ను, బ్ారహమి గోమాత పాలతోన్ే ఉడమకరంచ్,
కలకండ ప డమ గాన్న, పాత బ్ెలుం గాన్న ఆవప న్ేయి, ఏలక ప డమ, పచు కరపురం,
కుంకుం పపవపా, దారక్ష, జీడమపపపు వేయించ్, ఇందులో కలుపపతారు. దీనిన్ే
క్ష్మరాననమ లేక పాల పాయసం అంటారు. పరధానంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి న్ారాయణ్ లకు
సమరతుంచే పరధాన న్ైవేదయం ఇదియిే! శుకీవారం న్ాటి శ్రీ మహా లక్ష్మి పూజకు తలకు
నూన్ అంటలక ని అభయంగన స్ాననం చేస సూరోయదయం లోపలే భారతీయ మహళలు
ఇవన్నన పూరతి చేసేస్ి ారు.
శ్రీ మహా లక్ష్మి న్ారాయణ్ పూజ భకుిలకు, నిజమైన ఉతి మ భకుిలుగ,
శుదాధంతరంగ లుగ, శాంతం గలవారుగ తీరతు దిదా ుత ంది. మ ందుగా శ్రీ గణ్ేశ పూజ,
పదప శ్రీ మన్ానరాయణ్ పూజ త లసీ దళాలతో చేస, అదే త లసీ దళాలు తీసుక ని
శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికర పూజ చేయటం తో శ్రీ మహా లక్ష్మి దేవి గొపు అనుగీహ్ం
పరస్ాదిసి ుంది.

3. శ్ాీవణ మాసంలో – పరతి సో మవారం, శ్రీ మహా లక్ష్మీ పూజ మరియు
రుదరరభిషేక్ పూజ
శాీవణ్ మాసం శీవణ్ా నక్షతరం తో కూడమనది. శ్రీ వంకటేశార స్ాామి వారత పరమ పవితర జని
నక్షతరం కనుక ఈ దినం శ్రీ మహా లక్ష్మి న్ారాయణ్ లను పరతేయకంగా, బిలా పతారలతో అరున
జరుగ త ంది. బిలా పతరం స్ాక్ష్ాత్ శ్రీ మహా లక్ష్మి నిలయం.
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శాీవణ్ స్ో మవారాలలో, శ్రీ లక్ష్మి న్ారాయణ్ ల్సదా రతకీ, బిలా పతర పూజ, చాలా విశేషమైనది.
ఈ దినం పగలంతా ఉపవశిస్ాిరు. శ్రీ శివ పంచాక్షరత జపం కన్నసం 5 వేలు చేసి ుంటారు.
స్ాయంకాలం శ్రీ శివ రుదారభిషేకం చేస, న్ైవేదయం, హారతి, వేద మంతర పపషుమ లు అయిన
తరాాత, పండుు, పాలు, లేక ఫలహారం ల ైట్ గ తీసుకుంటారు. ఈ దినం చేసే శివ పూజ
అతయంత ఫల్సతమ లు పరస్ాదిసి ుంది. ఇది మహా మహా పరా దినమ . శాీవణ్ స్ో మవారపప
రుదారభిషేకాలు, కోటు జనిల ఘోర పాతకాలను నశింప చేసి ుంది. సరా శుభాలు
పరస్ాదించుడు మహా పపణ్య దినం శాీవణ్ స్ో మవారం. యావత్ భారత దేశంలో, ఈ దినం
ఉదయం నుండమ, రాతిర ఆలయాలు మూసే వరకు శివాలయాలు లక్షలాది భకుిలతో కరట కరట
లాడుత ంటాయి. ఈ దినం ఉపవాసం సరా యోగాలు పరస్ాదిసి ుంది. శ్రీ లక్ష్మి దేవి వరుసుి
భకుిలలో పరవేశిసుింది.

4. శ్ాీవణ మంగళ వారాలు
ఈ న్లలో 4 మంగళ వారాలు, శ్రీ సరా మంగళ గౌరీ దేవికర పూజా దిన్ాలు. ఈ మహా
పరా దిన్ాలలో సీి ీలు పరతేయకంగా, శ్రీ మంగళ గౌరీ పారాతీ దేవి ని పూజిస్ాిరు.
ఎందువలు ననగా, పరతి వారత జీవితంలో, అన్ేక అశాంత లు మానసకంగా కృంగదీస్ి ాయి.
అన్ారోగాయలు తీవరంగా భాదిస్ి ాయి. క నిన స్ారుు, మీ సంతానం బ్ాగ చదవరు, అభివృదిధ
క నిన సందరాభలోు తకుావగ ఉండవచుును. ఆసి వివాదాలు, కోరుా సమసయలు, భారాయ
భరి ల మధయ సఖయత కోసం, కుటలంబ్ంలో ఆనందం కోసం ఈ శాీవణ్ మాసంలో, ఇంటలు
ఆనంద కరమైన వాతావరణ్ం కోసం, శ్రీ గౌరీ పూజ శాీవణ్ మంగళ

వారాలలో

జరుగ త ంది.
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అనిన సమసయలకు పరతషాారం, శ్రీ శాీవణ్ మంగళ గౌరీ పూజ. తమ వివాహ్
సమయంలో సరతయిైన మ హ్ూరి సమయంలో వివాహ్ం జరగనందున క నిన దో షాల
వలు , జీవితం చాలా అశాంతి లోకర వళుింది. దీని వలన చాలా కృంగతపో తారు. వీటి
అనినంటికీ, ఒకే పూజ ‘గౌరీ’ దేవి అనుగీహ్ం. అది శాీవణ్ మంగళ వారంలో జరతగతతే,
“కుజ” దో షాల వలు పైన కషాాలన్నన సరా ‘మంగళ’ అయిన శ్రీ గౌరీ మాత శాీవణ్ మంగళ
వారం తనను అభిషేకరంచ్ ఆరాధిసేి ఈ సకల ఆపదలు వంటన్ే తొలగతంచ్ అపారమైన
శకరి, శాంతి, గృహ్ంలో దినదిన్ాభివృదిధ పరస్ాదిసి ుంది. అనిన గండాలు తొలగతసి ుంది.
Mars కషాాల నుండమ తల్సు శ్రీ మంగళ గౌరీ దేవి రక్ష్మసి ుంది. శకీి, బ్లం, ధెైరయం, సి ర
థ యం
ఇచేు శకరి మాత శ్రీ మంగళ గౌరీ దేవి.
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శ్ాీవణ మాసం 40 రోజుల మండల దీక్ష
July 30th నుండమ ఆగషా న్ల అంతయ మరతయ Sept 6 వ తేది వరకు శాీవణ్
మాసం శ్రీ మహా లక్ష్మి కటాక్షం కోసం సాడే సాతి (ఏల్సన్ాటి శని) ఉపశమనం కోసం
శని పరభావం తగతగంచ్, శ్రీ మహా లక్ష్మి పరసననత కోసం పారరంభమగ చునన కారయకీమమ .
1.

జూల ై – 30: సపి మి- రేవతీ నక్షతరం తో శుకీవారం పారరంభమగ ను. ఉదయం శ్రీ

లక్ష్మి దేవికర గరాభలయంలో అభిషేకాలు, శ్రీ లక్ష్మి సహ్సర న్ామారు, కుంకుమారునలు,
స్ాయంకాలం విశేషంగా పరతి దినం 13 హ్ో మాలు జరుగ ను. 40 రోజుల ఈ న్లలో
పరా దిన్ాలు.
2.

జూల ై – 31: ఉ.6.38 వరకే సపి మి, తరాాత అషా మి – అశిాన్న నక్షతరం. శని వారం

3. ఆది వారం - ఆషాడ కృషణ పక్షం – అషా మి 6.32, భరణ్ీ నక్షతరం రాతిర – 7.30 వరకు,
4. స్ో మ వారం – నవమి – కృతిి క, రాతిర 10.05 వరకు
5. మంగళ వారం – దశమి – ఆశేుషా కారతి – రోహణ్ి రాతిర – 12.41 వరకు
6. బ్ ధవారం – ఏకాదశి పగలు – 12.26 వరకు, మాస శివ రాతిర, నక్షతరం, మృగశిర
– రా – 3.10 వరకు
Aug 8 – భానువార అమావాసయ – పదిక మహా యోగం, శ్రీ జయయతిర్ భీమేశార స్ాామి
వరత దినం
8

Aug 9 – చందోర దయం
Aug 13 – న్ాగ పంచమి పండుగ దినం
Aug 14 – సూరయ షషి పరా దినం
Aug 15 – భాను సపి మి, ఇండమపండెన్సి డే
Aug 17 – సంహ్ సంకాీంతి – స్ా- 4.13 హ్రత పద పపణ్య కాలం, కృత య గాంత
దినమ
Aug 20 – శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవి వరతము
Aug 21 – ఓనం పండుగ
Aug 22 – శాీవణ్ పూరతణమ, రక్ష్ా బ్ంధన్స డే, శ్రీ చండమ హ్ో మమ
Aug 24 – చాత రాిసయ దిాతీయాంకం
Aug 31 – పపబ్బ కారతి
Sept 1 – శని తరయోదశి
Sept 5 – మాస శివ రాతిర, టీచర్ి డే
Sept 6 – అగతన స్ావరతనకా మనాంతరం, కుశ గీహ్ణ్ం, ప లాల అమావాసయ,
పదికయోగ పపణ్య దినం. Ending day
Sept 7 – శివ మౌన వరత దినం – అమావాసయ
9

శ్రీ క్ృష్ాాషటమి 3 రోజుల వేడుక్లు
• Aug 25 – సంకషా చత రతధ వరతం
• Aug 29 – భాను సపి మి

• Aug 30 – శ్రీ కృషణ జన్ాిషా మి
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శ్ాీవణ సో మవారాలు శ్రీ శివాభిషేకాలు

శివ పరసనిత కోసం చేసే ఈ శ్ాీవణ సో మవార రుదరరభిషేకాలు

దకాాల్సిన పరయోజన్ాలు సకాలంలో దకేాలా అనుగీహంచేది శాీవణ్ స్ో మవార పరదో ష
అభిషేకం. “రజత బిలవ పతర విశ్ేష పూజ” ఉంటలంది. ఎవరుశాీవణ్ స్ో మవారం
స్ాయంకాలం, ఈ వరతంలో ఈశారాభిషేకం చేస్ి ారో, వారతకర ధన, ధానయ, పపతర పతీన,

బ ంధవ సుఖ సంపతి లు, ఎపుటికీ సి రంగా ఉంటాయి. ఈ పూజ అదుభత
ఫల్సతాలనిసుింది. ఇలా ఎవరు 21 సం. పరదో ష వరతం శాీవణ్ స్ో మవారాలు చేస్ి ారో,
వారతకర శివ దరశనం అవపత ందని శాసి ీ వచనం. అంత కాలం ఈ వరతం చేయలేని వారు
ఎంత కాలం శకరి ఉంటే అంత కాలం చేయ వచుును. శాీవణ్ మాసం, August 9 వ తేది
స్ో మవారం మొదటి పూజ తో పారరంభమవపత ంది.
1.

August – 9th Monday: ఆశేుషా నక్షతరం వారతకర ఈ దినం పూజ సరా దో ష

నివారతణ్ి అగ ను.
2.

August -16th అషా మి – అనురాధా నక్షతరం వారతకర అఖండ ఐశారయ యోగం

ఇసుింది. (ఈ దినం అనురాధా నక్షతరం)
3.

August 23 శతభిషా నక్షతరం – ఈ నక్షతరం వారతకర ఈ దినం హ్ో మం పూజ,

మహాదెైశారయం పరస్ాదిసి ుంది.
4.

August 30 – రోహణ్ి నక్షతరం కృతిి క ఉదయం సకల శుభాలు శ్రీ మహాలక్ష్మి

యోగం ఇసుింది.
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శ్రీ శ్ాీవణ మంగళ వారాలు - శ్రీ గౌరీ దేవి పూజ
శ్రీ సుగంధ క్ుంక్ుమ, వండి క్మాలాలు పూజ

శాీవణ్ మంగళ వారాలలో, శ్రీ శాీవణ్ మంగళ గౌరీ దేవిని పూజించుట వలన, సరాారతి
హ్రమగ ను. అనగా, అనిన రకాల ఆరతి, వేదనలు, హ్రతంచబ్డును. గావపన ఈ మంగళ
గౌరీ వరతమ నకు, సరాారతి హ్రశ్రీ మంగళ గౌరీ వరతమ అందురు.
ఈ వరతం చేయ వారు, బ్ారహ్ిణ్ లకు, వసి ,ీ ధన, అనన దానమ లు స్ాధారణ్ంగా
చేయ స్ాంపరదాయమ ననది. ఈ శాీవణ్ మంగళ వార పూజలు చేయ వారు ఒకా
పూట మాతరమే భోజనం పాటిసి ుంటారు.
1.

Aug 10th మఖ – 9-58 వరకు, పూరా ఫాలుగని, ఈ దినం 9-59 నుండమ

పారరంభం. మ ందు రోజు చందోర దయం పారరంభం, మహా పరా దినం. శ్రీ లక్ష్మి దేవిని,
మొగల్స పపషాుల సుగంధం వదజలేు కుంకుమతో రజత క్మలాలతో పూజిస్ాిరు. దీని
వలన మానవపని హ్ృదయంలో రాజసక గ ణ్ం కరతగతంచ్ వేసి ుంది శ్రీ గౌరీ దేవి. ఇక 3
రోజులలో, 13 వ తేది, న్ాగ పంచమి పపణ్య దినం వసుింది.
2.

Aug 17th దశమి , జేయషాా నక్షతరం దినమంతా ఉననది. ఈ దినం సంహ్ సంకాీంతి,

స్ా. 4.13 కర హ్రత పద పపణ్య కాలమ మరతయ కృత య గాంత దినమ . ఈ శాీవణ్
మంగళ వారాలంతా, సుగంధ మొగల్స కుంకుమ రజత క్మలాలతో దేవిని
పూజించ్న, ఐశారయం పరస్ాదిసి ుంది.
3.

శాీవణ్ మాసం కృషణ పక్షం, 24th విదియ. పూరాాభాదార నక్షతరమ . చాత రాిసయ

దిాతీయ సమయమ . ఈ దినమ స్ాయంకాలం, 2.58 వరకే తదియ, తరాాత
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చవితి. ఈ చవితి, ఈ దినం, రేపటి దినం, మధాయహ్నం 3.41 వరకే ఉంది. అందుకే ఈ
రతండు రోజులు సంకషా చత రతధ వరతం జరుగ త ంది. మరతయ శ్రీ శాీవణ్ మంగళ గౌరీ
మహా వరతం. బిడా కు, ఏది అవసరమో తల్సు కే తెలుసు. అలాగే, విశా కుటలంబిని శ్రీ
మంగళ గౌరీ దేవీ, ఎవరతవరతకర ఏది ఇవాాలో, దానిని అనుగీహంచే, రజత కమలాల
పూజ సుగంధ మొగల్స పూల కుంకుమారున, గాజులు సమరుణ్ భకుిలు కోరతన యోగ
స్ామాాజయం పరస్ాదించే దినమ .
4.

శాీవణ్ మంగళ వారం, 31 – నవమి, రాతిర – 12.20 వరకు, రోహణ్ి నక్షతరం- ఉ.

7.52 వరకు మాతరమే. అందుకే, మ ందు రోజే, కృషాణషా మి జరుగ త ంది. ఈ దినం
పపబ్ాబ, కారతి పడుింది. పగలు 12-42 కర. శాీవణ్ మాసంలో ఇది చ్వరత, శాీవణ్ మంగళ
వారమ . ఈ మాసం లో శ్రీ మంగళ గౌరీ దేవికర, షో డశ ఉపచారాల పూజలు, శ్రీ దేవీ
సహ్సర న్ామారునలు, సుగంధ కుంకుమారునలతో, రజత క్మలాల అరునలు,
విశేష హ్ో మాలు, అరునలు, వేద మంతారల పఠనమ తో, ఈ శాీవణ్ మాసంలో పరతి
దినం మికరాల్స వైభవోపేతమ గ జరుగ బ్ో వపచుననది. ఇలాగ దేవిని పూజించేందుకు
మరలా ఈ దినం కోసం 1 సం. కాలమ ఎదురు చూడాల్స. అంత మహ్తి రమైన పపణ్య
దినమిది.
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శ్రీ శ్ాీవణ శుక్ీ వార శ్రీ లక్ష్మీ దేవి పూజా వరతము
1.

వండి క్మలాలు, బిలవ పతరరల పూజ

శాీవణ్ శుకీవారం, Aug 13th హ్స్ాి నక్షతరం, ఉ. 8.31 వరకు, తరాాత చ్తాి

నక్షతరం. ఈ దినం పూజ, సత్ కీరి ,త వైభవం, భూమి, ధన వృదిధ పరస్ాదిసి ుంది.
2.

20th Aug - 2 వ శుకీవారం, తరయోదశి వచ్ుంది. శాీవణ్ శుకీవారం, తరయోదశి

వసేి , అతయంత శకరివంతమైనది. సమసి శుభ యోగాలు ఇసుింది. సమసి కుటలంబ్ానికర,
అదృషా యోగాలు పడాియి. సమసి గీహ్, నక్షతరమ లు సకలం అనుకూలం చేసి ుంది
ఈ దినం శ్రీ మహాలక్ష్మి పూజ.
3.

Aug 27 పంచమి, శుకీవారం, అశిాన్న నక్షతరం. ఈ న్లంతా పరతి రొజూ పరతేయకమైన

పండుగలు వస్ాియి. ఈ 3 వ శుకీవారం, అమి వారు శ్రీ లక్ష్మి దేవిని గంగా జలంతో
అలంకార కలశం నిల్సు శ్రీ లక్ష్మి న్ారాయణ్ లకు, బిలా పతర పూజ మరతయ శ్రీ లక్ష్మి
దేవికర, వండమ కమలాలతో పూజ వలు , మహాదెైశారయ పారపి కలుగ త ంది. ఎవరయిన్ా
శతర వపలు నిరంతరం వేదిసి ుంటే, వండమతో చేసన కమలాలు శుకీవారం శ్రీ లక్ష్మిని
ఆరాదిస,ేి శతర వపల బ్లం తగతగపో త ంది. ఆరోగయ వృదిధ, సకల సంపదలు, సరా శుభాలు
కలుగ తాయి. అపార కీరి త పరతిషి లు, శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆ గృహ్ంలో పరవేశిసుింది.
4.

September 3rd – 4 వ శాీవణ్ శుకీవారం. ఈ దినం పపనరాసు- మ.2.38.

వరకు 2.39 తరాాత, పపషయమి నక్షతరం.
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ఈ శాీవణ్ మాసమంతా, శ్రీ న్ారాయణ్ మంతరం 108 స్ారుు శ్రీ లక్ష్మి మంతరం జపంచాల్స.
ఈ దినం పపనరాసు, పపషయమి నక్షతరమ ల కే కాక సరా నక్షతరమ లకు, శ్రీ లక్ష్మి
కటాక్షం కలుగ త ంది. శాీవణ్ మాసంలో 4 వారాలు ఆచరతంచు శ్రీ మహా లక్ష్మి ధన
వరతం వలన వారత వంశంలో, అందరతకీ ఎన్నన శుభాలు జరుగ తాయి. శ్రీ లక్ష్మి
న్ారాయణ్ ల అనుగీహ్ం, ఆశీయం లభిస్ాియి.
ఈ 4 వారాలు మరతయ 40 రోజులు శ్రీ శాీవణ్ మాసం అంతా పూజలు ఉదయం గరభ
గ డమలో జరతగే అభిషేకాలు పరమ శకరి వంతమైన హ్ో మాలు, వీని వలన సకల పాపాలు
దూరమవపతాయి. శాీవణ్ మాసం శుకీవారాలు పగలు ఉపవాసం ఉండమ, (పాలు, ఫల
రసం తీసుకోవచుు) రాతిర light గ ఆహారం సీాకరతంచవచుును.
పరతి రొజూ చందోర దయం సమయంలో, శ్రీ మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస,ేి కోటి జనిల దరతదరం
నశించ్ ధన పారపి కలుగ త ంది.

15

శ్రావణ మాసము శని వరరము
శ్రా వెంకటేశవర స్రవమి ప్రత్యేక ప్ూజలు

ఆగష్టు – 14, 21, 28, సెపు ెంె బరు 4 (శని త్రయోదశి) – ఈ నాలుగువారాలు ప్రత్యేక
శ్రీ వెంకటేశవర స్ావమి స్ాలగ్ాీమానికి, శని దో ష్ నివారణకు, ఈ 4 శని వారాలు, శ్రీ
వెంకటేశవరునికి నువ్వవల నూనత్ో దీపాలు వలిగ్ిసతే, సమసే కోరుకునే కోరికలు
నరవేరుత్ాయి.

ఈ దినెం శ్రీ స్ావమి వారికి, నీలి రెంగు ప్ూలత్ో శ్రీ స్ావమి వారిని ప్ూజెంచాలి. త్టలసి
దళాలత్ో ప్ూజెంచాలి. శ్రీ స్ావమి వారికి, ప్రత్యేక అభిషతకాలు, గెంగ్ా జలము,
ప్ెంచామృత్ అభిషతకాలు జరుగుత్ాయి.
సెపు ెంె బర్ 4 – శని త్రయోదశి కి చాలా విశేష్ ప్ూజలు జరుగుత్ాయి. ఈ దినెం భకిే త్ో
చయసత శ్రీ వెంకటేశవర స్ావమి ప్ూజల వ్లన సకల ఈతి బాధలు ఉెండవ్వ.

1

శాీవ్ణ మాసెంలో, ఈ 4 శని వారాలు, శ్రీ విష్ట
ు సహసర నామాలత్ో పారాయణ, శ్రీ
వెంకటేశవర స్ావమి ప్ూజలు చయసత స్ాెంప్రదాయము చాలా పారచీన కాలెం నుెండి
వ్సుేనన ఆచారము. ఈ 4 రోజులు చయస,త ప్వణే స్ాననాలు, జపాలు, ఆరాధనలు,
జప్ము, దానములు ఇవ్నీన విశేష్ ఫలిత్ములు ఇస్ాేయి.

ఈ వ్రత్ెం, శని వారములు చయయుట వ్లన, జనమ జనమల అష్ు దరిదయర ెం త్ొలగ్ి,
ఐశవరేెం లభిసుేెంది. అనేక శుభ ఫలిత్ాలు లభిస్ాేయి. అజఞానెం త్ొలగుత్టెంది, సకల
దుసిిత్టలు కరిగ్ి పో త్ాయి. వివేకెం, విజఞానెం పెెంప ెంది, అెంత్రెంగెంలో కాెంతి నిెండి
పో త్టెంది.

ఈ నాలుగు వారాల శాీవ్ణ మాస శనివారప్వ శ్రీ వెంకటేశవర స్ావమి ప్రత్యేక వ్రత్ముల
వ్లన శని దో ష్ములు త్ొలగ్ి పో త్ాయి. సకల శేీయసుులను, శుభాలను
ప్రస్ాదిెంచును.
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