అనంత ఫలితాలనిచ్చే – శ్రావణ సో మ వరర శివ వరతం
పిలిచినంతనే వంటనే పలికే వరరు ఎవరు? భోలే నాద్ శంకర్ భగవరన్. శ్రావణ
మాసంలో సూర్యొదయ తోలి కిరణాలు భూమాతను సపర్్సంచక మ ందచ యావత్
భారత దచశం లోని అనిి శివరలయమ లలో, సో మ వరరం నాడు శివరలయాల
మ ందు జన సమ దరమ నకు అంతు ఉండదు. ఎందుకంటే, శ్రావణ సో మవరర
సుపరభాత, శివ రుదారభిషేకమ పరపరలను కరలిే వేసి దుఖాలు, కష్రాల నుండి
విమోచనమ పరసరదంచి, విశ్ేషమ గర శుభ ఫలితాలను అనుగాహిసత ుంద.
పరతి

శివరలమ

లోనూ

పరతి

ఉదయం

మర్్య

పరతి

పరదో షం

(సరయంకరలంలోను) శివ రుదారభిషేకమ లు, బిలాారేనలు జరుగ తుంటాి.
శివరలయం లేని గరామం లో ఉండర్రదు అని ఒక సూకిత ఉంద. ఎందుకనగర, ఎకకడ
రుదారభిషేకం జరుగ నో ఆ గరామం, పరదచశంలో సంపద, శ్రంతి సమృద గర ఉంటాి.
ఇక శివరలయం లేనిచ్య, అద శూనొ పరదచశంతో సమానం. మానవ కళ్యొణానికి
మంగళ్యలు ఎలా పరరపిత సరతి?? “శివ” అంటేనే సకల శుభ మంగళమ లు
పరసరదంచు సరామి అని అరధ మ .
చిదంబరం. అరుణాచలం, కరశీ ఇలాంటి ఆలయాలలో 6 కరలాలలో అనగర
(షట్ కరల పూజ జరుగ తుంద). శ్రావణ సో మ వరర్రలు ఉదయం ఉపవశించి, పరరతః
కరల అభిషేకం చ్ెసుకోవరలి.

శివరర్రధనలు ఎనిి విధమ లు:
1. నితొ శివ పూజ: దీనిని నితొమూ శివ ర్రతచర అంటారు. శాదధ ాళువులు పరతి
నితొం శివరర్రధన, రుదారభిషేకం సరామి వరర్్కి బిలాారేన చ్చసి, నైవేదొం
సమర్్పంచకుండా పచిే గంగ సైతం మ టటాకోజాలరు. ఇద సరా శుభ
పరంపరలు ఇసుతంద.

2. పక్ష శివ పూజ: 15 ర్ోజుల కొకసరర్్ వచ్చే అమావరసొం, పౌరణ మి తిధులలో
ఆచర్్ంచు పరతచొక శీా శివ అమావరసొ పూజ, శీా శివ శకిత పూర్్ణమ. ఇద చ్ాలా
విశ్ేషమ గర ఉపవసించి, నిరమల అంతః కరణంతో సరామిని పరమ
శాదధ ాళువుల ై ఆర్రధసరతరు. కోటాాద పరపరలు నశింప చ్చసత ుంద. అమావరసొ
శివర్రతిర ిే మాస శివ ర్రతిర. ఆ ఘాడాందకరరపు అమావరసొ నిశి ర్రతిర లో
సైతం ఈ నాటి పూజ మీ మనసుసను మనిషి సంకలాపనిి, అహం ను
రహితం

(తొలగ్ంచి)

చ్చసి

‘యోగ్’గర

నిజమైన

ఉతత మ

భకుతడుగర

శుదాధంతరంగ డెైన యోగ్ గర చ్చసత ుందఅమావరసొ నాటి శివ పూజ.

3. శివ ర్రతిర: సం||లో ఒక ర్ోజు వచ్చే ర్రతిర, మాఘ మాఘ మాసంలో వచ్చే
కృషణ చతురద శి. ఇద మహా మహా పరా దనం. సరామి భకుతలు కోర్్నద
కరదనక పరసరదంచ్చ అపూరా పరధాన దనం మహా శివ ర్రతిర.
అడిగ్నా కరదనక అనుగాహించ్చ ర్రతిర శీా శివ మహా ర్రతిర.

మోక్షమే

4. శ్రావణ మాసపు సో మ వరర్రలు – యోగ శివ ర్రతిర
యోగ లు, తపో ధనులు, తమ తపో మహిమతో ఈ నలంతా పరతి దనమ ,
శివర ర్రధన అభిషేకం చ్చసత రరు. ఇద సరదారణ వొకుతలకు సరధొమ కరదు.
శ్రావణ సో మవరర్రలలో శివరభిషేకం వలన జనమ జనమల అషా దార్్దర బాధలు
నశించి పో తాి. పరతి శివరలయంలోనూ శంకర్ భగవరన్ లింగరకరరం లోనే
దరశనమిసరతరు.
శ్లా|| “లింగం” శివ మితి జేేయం “పీటం శకిత రుదా హృతమ్” శీా లింగ
పుర్రణంలో చ్ెపపబడినద.
1. పరనవటా ం దాని కింా ద వేదక – పర్రశకిత జనని.
2. పై భాగం – ఈశారునిగర ఆర్రధంపబడచ శివ లింగం. శివ శకరతాతమకం శీా
ర్రమాయణ కరలం కనాి ఎంతో మ ందుగర అనాదగర శివశకరతాతమక
ఆర్రధనలు భారత దచశంలో జరుగ తునిందున “శ్ైవమ ” బహు
పరరచీనమైనదగర భావించబడుతునిద. మోక్ష పరదాత, విశా విర్రట్
సారూపమ ఈశారునిద. మోక్ష పరదాిని విశా చ్ెైతనొ పర్రశకిత ఈశార్్
ఆ పరమేశార్్. ఇదద రు కరదు, వరరు సదా ఒకకర్ై ఉంటారు.
“చితత శుదధ లేనిచ్ో ఆతమ దరశన భాగొం కలుగదని, వేద వరకొం. కరనీ
శ్రావణ సో మవరర్రలే కరకుండా ఈ శ్రావణ మాసమంతా శివ రుదారభిషేకం

చ్చసుకొనుట వలన, అతొంత పవితరత, చితత శుదధ కలుగ తుంద. చితత శుదధ
కలిగ్నచ్ో ఆతమ దరశన భాగొం సులభ తరమవుతుంద.
ఈ సం|| బహు కషా కరలంగ ఉనిందున, ఈ శ్రావణ మాసమంతా
పరరతః కరలంలో పంచమ ఖ మరకత లింగ శీా అరుణాచలేశారునికి శ్రావణ
మాసంలో తిరకరల అరేన, పరరతః కరలం, సంధాొ కరలం, ఈ సం||
మదాొహి కరలంలో సైతం, గంగర జలాలు, 7 నదీమ తలుాలు 1. గంగ 2.
యమ న 3. గోదావర్్ 4. సరసాతి 5. నరమద 6. సింధు 7. కరవేర్ీ నదీ
జలాలలో,

మ ఖొంగర,

గంగర

జలాలతో

అపూరా

రుదారభిషేకం

జరుగనునిద. కరశీ విసానాధులు, విశ్ేాశారులు, విశా రూపులు,
అరుణాచలం లింగ రూపంలో భూమిపై వలిశ్రరు.
విశామందలి పరతి అణ వులో, పరమాణ వులో ఆ ఈశారులు నిండి
ఉనాిరు. ఈ సమసత సృషిా ఆయన గృహం. ఆయన గృహిణి, పర్రశకిత
జగదంబ, దయాంతరంగ్ణి; అమమ అనగరనే కరపరడునద. బిడడ లు ఈ
లోకంలో, ఆ జగదంబను మర్్చి పరినా, తాను మాతరం వరర్్ని
విడువనిద తలిా . నిజానికి తలిా ని ఏద కోర్రలో వేదమే చ్ెపిపంద.
1. నీ పరద కమల సేవయ
2. నీ పరదారేకుల తోటి నయొమ
3. నితాంత అపరర భూత దయ

ఇవి అనుగాహించమని పరరరధ న చ్చసత రరు జగనామతను. నిజానికి
మానవులు, దెైవరనిి కోర్రలిసనద, ఇంత కనాి విశిషామైనవి మర్్
ఏమియ లేవు. ఈ పరరరధ న ఇహ లోకరనికీ, పర లొకరనికీ సరధనిైన
మహతాపూరణ మైన గయపప ఆకరంక్ష.
సుందర

సుపరభాతమ లో,

మంగళ

వరదొ

దానులలో

శీా

పనుశిల

సరందారరణాొలలో లక్షలాద పక్షుల కిల కిల ర్రవరలతో వరయ వు శీా సరామి వరర్్కై
చలా గర వీసూ
త వింజామరలు వీసుతంటటంద. ఈ గరలిలో గరంధరా గరనం, వేదం
ఉనిద. ఈ సరా జగతు
త పరమేశారునిద. ఇకకడుని సరామూ ఈశారునిదచ. ఆ
భగవరనుని సారూపమే, ఈశారుని శకితిే కనుక, ఈ సరామూ, పరమేశారుని
మయమ గర భావించి, చ్ెడు కరర్రొలు ఎవరూ చ్చయకుండా, ర్రగ దచాష్రలకు
తావివాకుండా, అహంకరర గర్రాలు విడచి మనమందరం వినయ విధచయతలతో,
మనమందరం దెైవం ఒడిలోనే ఉనాిమని భావరనిి, దృడంగర, హృదయంలో
నిలుపుకొని, ఈ లోకంలో సంచర్్ంచ్ాలి. అపుడచ “సరాం, ఈశార మయం జగత్”
అని ఆరష సిదధ ాంతం, ఆచరణ సరధొం అవుతుంద.
శ్రావణంలో, అరుణాచల పరవన మూర్్తని శరణాగతులు కండి. శీా సరామి వరర్్
శీా పరదాలను ఆశాించండి. శివ శకిత తతామ ను అరధ మ చ్చసికొని ఆనందంచండి.
శ్లా|| “నమే భకత ః పరణశొతి”

అరధ ం:

ననుి

నమిమన

భకుతడు,

ఎనిటికీ

నశించడుఅని

అరధ మ .

శీా

అరుణాచ్ాలేశారుని ఈ నల ర్యజులూ మీ మీ పరదచశ్రలలో మౌనం, ధాొనం,
శ్రఖాహారమ తీసుకోవటం, సతొమ గర మాటాాడటమ చ్చసి ఈ శ్రావణ మాసం
అభిషేకరలు, యజాేాలలో పరలొొని భకత మహాశయ లు ఈ అదుుత అవకరశం
సదానియోగం చ్చసికొని, పరతి ర్రతిరని యోగ ర్రతిరగర చ్చసుకొందురు గరక.
సరక్షాతు
త విషు
ణ మూర్్త జనమ నక్షతరమైన, శావణం, సమీపమ న చందురడు
సంచర్్ంచు మాసం కనుక ఇద శ్రావణ మాసం అని కీర్త ం్ చబడినద. ఆధాొతిమకంగర,
సరంఘికమ గర ఈ మాసమ చ్ాలా పరరధానొత సంతర్్ంచుకొనిద. పురుషులు,
మహిళలందరూ కలసి మలసి ఈ మాసమంతా శీా మహాలక్షిమ దచవిని బహు నిషాతో
కోలుచుకుంటారు. నూతన వసరతాలు ధర్్ంచి, చ్చతుల నిండా గరజులు ధర్్ంచి,
నుదుట కుంకుమ, తిలకమ సూరొ బింబం వల పరకరశిసుతండగ, శీా లక్షమమ దచవి
దీక్షలో ఉని మహిళ్య మణ లు, సరక్షాత్ శీా మహా లక్షమమ సారూపులుగ గోచర్్సత రరు.
ఇంటలా కలతలు లేకుండా సరనిిహితొంతో కలసి మలసి ఎకరగామైన మనసుసతో
పవితరమైన అంతరంగంతో కుటటంబంలో అందర్్ని ఎకీకుాతమ చ్చయ చకకని జీవన
సరళికిద గయపప సో పరనమ .
ఈ నల ర్ోజులు, గృహాలు అతొంత పవితరమ గర, శుభ పరదంగర పై పేర్యకని
అనేక పూజలతో శీా మహా లక్షమమ దచవి కలశమ & పూజలతో వైకుంటం వల అతొంత
శ్లభాయమానంగర అలంకర్్ంపబడి శీా లక్షమమ నార్రయణ ల చ్చత శ్లభిలుాతుంటాి.

ఈ శ్రావణ మాసమంతయ “వరతమ ల నల” కనుక ఒకక పూట భోజనమ
చ్చయ దురు. పరతి దనమ వేకువ జామ న సుసరితుల ై, భకీత శాదధలతో శీా మహా
లక్షమమ దచవి ని అర్్ేంచుచూ ఉనివరర్్కి సరా భాగొమ లు కలుగ ను. కనుక,
ఎందర్ో మహిళలు పై విధమ గ, 40 ర్ోజుల మండల దీక్షలో శ్రావణ మాసమ ను శీా
లక్షమమ నార్రయణ లను అర్్ేంచుచూ తమ భకిత తో దెైవమ ను ఆర్రధంచుదురు.
పరతి నితొం శీా లక్షమమ దచవి పీరతి కోసం మ ంగ్ళళ లో అందాల రంగ వలుాలు (రంగోలి)
సిదదం చ్చయ దురు. శ్రావణ మాసంలో విషు
ణ ఆర్రధన, సో మ వరర్రలు శివరర్రధన
విశ్ేష ఫలమ లు పరసరదంచును. అలాంటి విశిషామైన శ్రావణ మాసమ న ఈ నల
అంతా ఈ పూజలలో పరలొొనుటకు ఎనోి జనమల పుణొమ కరవరలి. శీా మహా లక్షమమ
దచవి పూజలలో పరలొొని భకత మహాశయ లందరూ తమ జనమలు ధనొమ
ఒనర్్ంచుకొందురు గరక.

శివరభిషేకరల కరరొకామమ
1. శ్రావణ మాసం – 21 వ జూల ై నుండి ఆగస్టా 19 వ తచద వరకు – 30 ర్ోజులు
పరతి దనమ 3 సరరుా శీా రుదారభిషేకమ లు ఉండును. భకుతలు 30 ర్యజులూ
సంకలపం చ్చసుకొనవచుేను.

2.

4 శ్రావణ సో మవరర్రలు
1 అమావరసొ
1 పూర్్ణమ – శ్రావణ పూర్్ణమ పరతచొక అభిషేకం సంకలపం
చ్చసుకొనవచుేను.

3. శ్రావణ పూర్్ణమ విశ్ేషమ గర, శీా మహా లక్షమమ హ మం, శీా మనాిర్రయణ
హ మం, శీా కృషణ మూల మంతర హ మం ఉండును.

4. శ్రావణ పూర్్ణమ నాడు వైభవోపేతమైన చండమ హ మమ జరుగబో వుచునిద.
ఈ దనం ఉదయం అభిషేకం, మధాొహిం హ మం, మర్్య సరయంకరలం
శీా అరుణాచల శివ రుదారభిషేకమ లు వేదో కత ర్ీతిలో శ్రసోర కత మ గర జరుగ ను.

