శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి ప్రియమైన శ్రీవణ మాసం
భారత దేశపు కరల మానం, చ ంద్ి మానం పికరరం, శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి కి ప్రియాతి ప్రియమన
ై
మాసం, శ్రీవణ మాసం. సో మ వరరం జూల ై 20 వ తేది. 10.45 ని|| తర్రాత
ప్రిరంభమగుచుననది. పుష్యమి నక్షతిం లో విశ్ేష్ంగర శ్రీవణ మాసం ర్రబో వుచుననది. ఈ
దినం శ్రీ జ్యయతిర్ భీమేశార సరామి వరర్ికి (ఈశారునికి) గొపప వితం చేసే దినమిది. చంద్ుిడు,
శీవణ నక్షతిం తో ఉండే మాసం కనుక, ఈ మాసరనికి శ్రీవణ మాసమని ప్ేరు. శ్రీ వంకటేశార
సరామి జ్నీ నక్షతిం ‘శీవణ నక్షతిం’. ఈ శ్రీవణ మాసం, శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి కే కరక,శ్రీ
వంకటేశార సరామి కి సత
ై ం ప్రియమైనది. సో మ వరర్రలు, భారత దేశం లో పితి శివరలయం జ్న
సందో హాల తో కిక
ీ ిర్ిసర ప్ో త యి. ఈ శ్రీవణ సో మవరర్రలు, ఉద్యం శివరలయాలు,లక్షలాది
భకుులతో కిట కిట లాడుత ంటాయి.శ్రీవణ మాస శని వరర్రలు – శ్రీ వంకటేశార సరామికి చ లా
ముఖ్యమైన పూజ్ా దిన లు.సరయంకరలం విపర్ీతంగర భకుులు ఆలయానికి వళ్తురు. శ్రీవణ
మంగళ వరర్రలు- శ్రీ మంగళ గౌర్ీ దేవి జ్గద్ంబకు ముఖ్యమైన పూజ్ా దిన లు. ఇక, శ్రీవణ
శుకీ వరర్రలు- శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవికి ప్రియమైన పూజ్ా దిన లు.
శ్రీవణ మాసం- అద్ుుత దైవీ శకుులతో కూడినది. మామూలుగరనే శుకీవరరం, అనగర బృగు
వరరము శ్రీ మహా లక్ష్మీ దేవి కి మికిి ప ప్తితి కరమైనది. అంద్ున ,శ్రీవణ మాసం మహా
మహిమానిాతమైనది. శుకల పక్షం మర్ీ మర్ీ శ్ేష్
ీ ట మైనది. ఈ మాసం లో 4 శుకీ వరర్రలు
వసరుయి.కొనిన సంద్ర్రులలో 5 శుకీ వరర్రలు వసరుయి. ఈ మాస మంత నియమ, నిష్టలతో,
శ్రఖ్ాహారం భుజిసత
ు , అసతయం పలక కుండ కరీధ నిగీహం క పగి, మనసుును అద్ుపులో
ఉంచుకుని, శ్రీ మహా లక్ష్ిీ దేవి ని పూజిసేు , పూజించిన వరర్ి జీవిత ల నుంచి, అలక్ష్మీ అనగర
జ్ేయష్రట దేవి వళ్లల ప్ో త ంది.

1. శ్రీవణ మంగళ వరర్రలు:- జీవితంలో అమంగళ్తలు (నశించి) శమించి, సరా మంగళ్తలు
ప్రిప్రు ంచ లంటే, శ్రీ జ్గద్ంబ సరా మంగళ గౌర్ీ దేవి, శ్రీవణ మంగళ వరర్రలలో
సేవించ  ప. ఉద్యానేన లేచి, సకల సంపద్లకు దేవత యిైన, జ్గన ీతను వేదో కు ర్ీతి
కలశ సరాపన చేసర, శ్రీ ల పత

సహసి న మాలతో కుంకుమారచన చేసర, సతు ల
ీ కు,

త ంబూలములు, ఫలాలు సమర్ిపంచి, వరర్ి మంచి దీవనలు ప్ ంద్ుత రు. శ్రీవణ
మంగళ వరరం లో, ఉద్యానేన జ్గద్ంబ అభిషేకం, అరచన, హో మము ఉంట ంది. ఈ
వేళ దేవి ని ఆర్రదించే వరర్ికి సరా అర్ిష్ట రలు నశించి, శ్రీ మంగళ గౌర్ీ దేవి, సరా
శుభంకర్ి. ఈ దేవీ ఆర్రధన ఎపుపద్త, శుభాలనే పిసరదిసు ుంది.

ఈ పూజ్ వలన ఫ పత లు:1. అవమాన భాధలు, అశ్రంతి తగిిసు ుంది శ్రీ మంగళ గౌర్ీ పూజ్
2. ఇంత కరలం చ లా శీమతో జ్ర్ిగిన పనులు, అతి సులభంగర జ్రుగునటల ఈ ‘శకిు’
ముంద్ుకు నడిప్స
ర ు ుంది.

3. ప్రలలలు,వలన క పగే అశ్రంతి, ఆందో ళన తొలగించి,మానసరక వతిు డి తొలగించి వేసు ుంది.
4. అన ర్ోగరయలు తొలగించి, గొపప రక్షణ పిసరదిసు ుంది.
5. బిలా పతి లతో, మంగళ గౌర్ి ని పూజిసేు అష్ట ద ర్ిద్ియ బాధ తొలగి శ్రీ లక్ష్మీ కటాక్షం
కలుగుత ంది.

6. శ్రీ మంగళ గౌర్ి, ‘ర్రహు’ దో ష్ం నశింప చేసు ుంది.
7. నవ గీహ దో ష్ర,ప్తడ నివరర్ిణి, గౌర్ి అని దేవికి న మం.
8. అనేక అశుభాలు, ర్రబో వు యాకిుడంట్సు వంటి అపమృత యవులు ర్రకుండ
కరప్రడుత ంది.

శ్రీ మంగళ గౌర్ీ పూజ్ా కరరయకీమ వివర్రలు
శ్రావణ మాసం లో

1. 21 వ తేది జూల ై - మంగళ వరరం – పుష్యమి నక్షత్రం
2. 28 వ తేది = అష్ట మి,నవమి రండు తిధుల సమ్మేళనం, గొపప యోగ దినం ఇది.
‘స్రాతి నక్షత్రం’

3. 4 వ తేది ఆగస్టట – శ్ావణా నక్షత్రం, కృష్ణ పక్షము
4. 11 మంగళ – అష్ట మి తిది, భరణి నక్షత్రంతో కూడి, శ్రష్
ా ఠ దినము.
5. 18 మంగళ వరరం చత్ురధశి తిది – ఆశ్రేష్ నక్షత్రం వచ్చిన దినం. ఆ దినం ఉ 6గం||
త్రరాత్ మఖ నక్షత్రం వసుతంది.
ఈ శ్రావణ మాసంలో 5 మంగళ వరరరలు చాలా విశ్రష్ంగర ఈ పూజలు జరుగును.

1. ముఖయంగర, ఈ పరా దినాలలో వచ్చిన నక్షతారలు 1. పుష్యమి, 2. స్రాతి, 3. శ్ావణా,
4. భరణి, 5. ఆశ్రేష్ నక్షతారలు వచాియి. ఈ నక్షతారలు కలవరరు ఈ దినాలలో, అమే
వరరికి అభిషేకం, యజఞ ం , పూజలు. ఇది చేసుకుంటే, వరరికి ఎననో శుభాలు
జరుగును.

