2020 నవరాత్రులలో స్ాానసర్సస ప ొందే బెనిఫిట్సస
1.

మొదట అక్షయంగా దైవానుగ్రహము లభంచును.

2.

భారత దేశంలోని అమూలయమైన శ్రర లలిత ంబికా దేవి మహా శకతి

పీఠంలో – వేకువ జరిగే అభషేకానికత, మీ పేరు, నక్షతరం, మీ కుట ంబ
సభ్ుయల పేరు ు మీద సంకలపము దేవీ సనిిధిలో జరగ్డం కని గొప్ప
అదృష్ట ం మరొకటి నవరాతరరల వంటి ప్వితర దిన లలో ఏముంట ంది ?
అభషేకానంతరం గ్రాాలయంలో, అలంకారముల సేవ, గ్రా గ్ుడిలోనే,
శ్రర దేవీ ఖడగ మాల, శ్రర లలిత సహసర న మాల సుగ్ంధ కుంకుమారచన,
మరియు

గ్రాాలయములో,

సహసరన మారచన

జరుగ్ును.

1001
పిదప్,

కమలాలతో

దేవికత,

ఆలయంలో

దేవికత

ప్రతేయక
అనేక

నైవేద యలు, త ంబూలాలు, వసి ర సమరపణలు, వింజామర, రాజోప్చ ర
సేవలు జరుగ్ును. ద ని తరాాత, మరలా ఇదే కారయకరమము శ్రర దేవీ
మందిరంలో – అభషేక మూరుిలు, శ్రర లక్ష్మీ, శ్రర సరసాతీ, శ్రర లలిత ంబికా
దేవీ

లకు,

మరలా

అభషేకాలు

అమీ

గారు

చేయుదురు.

శ్రర

రుదర భషేకం, శ్రర గ్ణేశ అభషేకాలు, అలంకారాలు, కమలారచనలు, మహా

నైవేదయ నివేదనలు, త ంబూల సేవలు, సమసి మహా రాజోప్చ ర,
వేదో ప్చ ర ప్ూజలు, రుదర వాదయములతో, అదుుత హారతరల సేవలు, ½
గ్ంట సేప్ు హారతి సేవలు జరుగ్ును. పిదప్,వేద ప్ండితరలు, పై
కారయకరమము లనిియు జరుగ్ుతరనింత సేప్ు వేద ప్ఠనము గ్ంభీర
మధురంగ్ సాగిపో తూ ఉంట ంది. చివరగా, అందరికీ వేద శ్రసుులు,
ప్రతేయకంగా, 10 రోజులు ఈ కారయ భారం సీాకరించిన వారికత మంతర క్ష్ితలు
ప్రసాదింప్బడును. ఇది ఉదయం. 9 గ్ం. వరకు జరిగే సుప్రభాత
కారయకరమము. ప్రభాత వేళలో నవరాతిర ప్రమ ప్వితర దిన లలో, మీకు
మీ కుట ంబ సభ్ుయలకు, క్ష్ేమం, ధైరయం, శకీి, లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం,
జీవితం లో అనిి విజయాలు సాధించుట కోసం, శ్రర లలిత దేవి నుండి
మీకు అపార శకీి, అనుగ్రహం లభసుింది. మీకు పారతః కాల ప్రసాదం
ఇకకడ ఇవాబడుతరంది. ఉదయం ఆలయంలో సమరిపంప్బడిన వణ్
ప ంగ్ల్, సీాట్ ప ంగ్లి, ప్ంచ మృతం, కేసరి బాత్, ఇలాటి ప్రసాదములు,
అమీవారికత అబిషేకం చేసన
ి
కసత
ి రి ప్సుప్ు ముదద , కుంకుమ,
చందనం, శ్రర రుదర రచన చేసిన, విబూది ప్రసాదం ఇవాబడును. దీనితో
సుప్రభాత సేవ సంప్ూరణ మగ్ును.

ఉదయొం 9.30 న ొండి – 1.30 వరకు వర్ణొంపత్రముగాని
అద ుత్ వైదిక శాస్్రో కర రీతి హో మాలు
సుసంసాకరవంతరల ైన వేద ప్ండితరల చేత, కలోుకి రీతిలో జరిగే
హో మాలు, సరా శ్రష్
ర ట మై, మానవులకు వంటనే ఫలితం ప్రసాదిసి ాయి.
అలాంటి వేద ప్ండితరలు, ఘన పాఠీల చేత, అమీగారి ఆధారయంలో ఈ
విశ్రష్ హో మాలు జరుగ్ును. ఈ విశ్రష్ హో మాలలో, మొదట, శ్రర గ్ణేశ
1001 మోదుకల హో మము, 1001 త మర ప్ువుాలతో, శ్రర లలిత దేవి
సహసర న మ హో మము, శ్రర నవగ్రహ శ్ాంతి హో మము, శ్రర సతరయ గ్రహ
positive ప్వర్ కోసం శ్రర అరుణ సతకి హో మము మరియు శృంగేరి
నుంచి వచిచ వేద ప్ండితరల చేత శ్రర చండమ సప్ి శతీ, రుదరవాదయ
సహితముగా, అదుాత హో మము జరుగ్ును. ఈ హో మాలనిింటి
యందత సేవాకరి లకు ప్రతేయక సంకలపములు, మీ న మ నక్షతరముల
పైన జరిపింప్ బడును. “యజ్ఞ సొందరుము తో సేవా కరర లు అొంద కొనే
వేదాశీరాాదములు పరమ శకతర వొంత్మై ఎననో కష్టములు, అర్ష్టములు,
నక్షత్ు, గ్రహ దో ష్ములు నశొంచ న .”
శ్రర రుదర హో మాలలో వాడే, బిలా ప్తర లు, బిలా సమిధలు, బిలా
ఫలములతో చేయబడిన పాయసం, నవ ధ న యలు, నువుాలు, వడుు,
సాచచమైన దేశ్రయ ఆవు నేయి తో జరిగే ఈ హో మాలు, మీకు, మీ

కుట ంబములో మీ పిరయమైన పిలులకు, కారయ సిద,ిి అభవృదిి ని, వంశ
వృదిితో పాట , గొప్ప ఉనిత శిఖరాలకు తీసుకొని వళ్ింది. నవగ్రహ
బాధల ప్రిహారం చేసి ుంది.

శీర బాలా తిుపుర స ొందరీ మహా పూజ్: స వరణ కమల వాహన సేవ:
ప్రతి రొజూ సాయంకాలం 5 గ్ం. శ్రర లలిత ంబికా దేవి శకతి పీఠంలో, శ్రర
దేవికత, ఘుమ ఘుమ లాడే మొగిలి ప్ువుాల కుంకుమతో, కసత
ి రి
ప్సుప్ు, కుంకుమారచన, విశ్రష్ంగా కోటి అరచన జరుగ్ుతరంది. దీనిలో
సైతం, సేవా కరి న మ, నక్షతరంపై, కుట ంబ సబుయల పై మరలా
సంకలపం జరుగ్ుతరంది. అనేక సారుు వారికత సంకలాపలు జరుగ్ుత యి.
శ్రర దేవీ సుందరమన
ై ప్టట పావడ , సువరణ ఆభ్రణ లు ధరించి, సువరణ
కమల వాహనంలో కూరొచని, మహా ప్ూజలందుకుంట ంది. ఈ గొప్ప
అలంకార దేవి, రుదర వాదయ సేవ, ధతప్, దీప్, నవ
ై ద
ే య, అనేక వందల
దీపాల హారతరల సమరపణ తో, చివరగా, మేరు హారతరలు శంఖా
న ద లతో సమరిపంప్బడును. వేద పారాయణ, అష్ాటవధ న సేవలో
అనిి వేద ల పారాయణములు, రాజోప్చ ర ప్ూజలు జరుగ్ును. వేద
ప్ండితరల ఆశ్రరాాదములతో, మహా మంగ్ళ హారతితో కారయకరమము

ప్ూరిి యగ్ును. ఈ సంవతురము 600 సం. కతరతం సంభ్వించిన,
సతరుయడు సింహరాశిలో, బుధుడు కన యరాశిలో, గ్ురు ధనుసుు రాశిలో,
శని మకర రాశిలో, కుజుడు మేష్ రాశిలో, చందురడు కరాకటక రాశిలో
తమ సాంత గ్ృహాలలో కూరుచంట న ిరు. ఇది 600 సం. కతరతం
సంభ్వించిన గ్రహముల కలయిక, ఈ september 13 వ తేది, ఉదయం,
10.27 కత పారరంభ్ం కాబో వుచునివి. 6 గ్రహాలు తమ సాంత
ఇళళలో,కూరోచనబో వుచునివి. దీని వలన శుకర గ్రహం, తన సాంత
ఇంటలు లేడు. ప్రాయి ఇంటలు ఉన ిడు. శుకురడు, తరలా, వృష్భ్ రాశికత
చందినది శుకర త ర. దీని వలన, కుజ, రాహువులు ముఖాముఖి
అవుతరన ిరు. ఈ చడు ఫలిత లు, ఒక సంవతురము వరకు,
మనుష్రయల మీద ప్రభావం చతపించ బో వు చునిది. కనుక, వంటనే,
దీనికత, నవరాతరరలలో ప్రతేయక హో మాలు చేసి వంటనే, ఈ సకల దో ష్ాలు,
అరిష్ట ాలు,

నశింప్

చేసుకొనుటకు

ప్రతేయక

యజఞ ములు

చేయబడుచునివి.

నవరాతిు 10 దినములలో – నిత్య హో మములు –
పుతేయకమైన హో మములు:
600 సం. తరాాత 6 గ్రహాలు, తమ సాంత గ్ృహాలలో లాక్ డౌన్ లో,
మనుష్రయలు ఎలా ఉండి పో యారో, అలాగ్ ఉండ బో వుచునివి.

రాహువు- కుజ గ్రహాలు రండత ముఖాముఖి అవుతరనివి. ఇవన్ని
దృషిటలో వుంచుకొని, అందరికీ, శుభాలు కలగాలని కోరుతూ,

17th October: శని వారొం- పాడ్యమి
చిత్ర నక్షత్ుొం: 2.21.వరకునోది.
స్ాాతి నక్షత్ుొం: 2.22 పాురొంభమగ్ున .
ఈ రండు నక్షతరముల వారికత, ఈ దినం హో మములో పాలగగని చ లా
దో ష్ములు తగ్ుగను. శుకర త ర వీరికత బలం ఇవానందున, శ్రర రుదర
హో మం, చండమ హో మాలు అన్ని శుభాలు అనుగ్రహించును.
1.

శ్రర సహసర మోదుక లక్ష్మీ గ్ణప్తి హో మము

2.

శ్రర నవగ్రహ శ్ాంతి కై ప్రతేయక హో మము

నవగ్రహ సమిధలు, నవధ న యలు ఆవు పాలలో న నబెటట ి, వడగ్టిట
ద నితో హో మము చేసిన గ్రహ దో ష్ాల వలు శ్ాంతి లభంచును.
3.

శ్రర చండికా ప్రమేశారి శ్రర చండమ హో మము- చ లా ప్రతేయకమైన 700

ప ండు సీాట ప ంగ్లి, 1001 త మర కమలాలు, ప్రతేయక సమిధలు, బిలా
ప్తర లు, క్ష్మర తరపణములు, మంతర పారాయణము చేయబడి, ప్రమ
శ్ాసోి ో కి రీతిలో న భ్ూతో న భ్విష్యతి అనిటిటదీ

హో మము. తప్పక

అదుాత ప్లితం ఇచేచ హో మం శ్రర చండమ హో మము. దీని వలన ‘అష్ట
కష్ాటలు నశించును. శ్రర లక్ష్మీ కటాక్షం లభంచును.

18 వ తేది - ఆదివారొం. విదియ స్ాాతి నక్షత్ుొం – 12.41 వరకు,
విశాఖ నక్షత్ుొం – 12.42 న ొండి వసర ొంది.
ఈ దినం, సాాతి నక్షతరం, విశ్ాఖ నక్షతరం వారికత శ్రర చండమ హో మం, శ్రర రుదర
హో మం, సకల దో ష్ాలు నశింప్ చేసి ాయి.
1.

శ్రర గ్ణప్తికత – 1001 మోదుక హో మం

2.

శ్రర రుదర హో మం

3.

శ్రర చండమ హో మము

4.

శ్రర ఆయుష్య హో మము – అప్మృతరయవు దో ష్ం తొలగి, అకాల

మృతరయవులు,

భ్యంకర

కారనిక్

వాయధుల

బారిన

ప్డకుండ

రక్ష్ించుటకు, ఆయువు దీరఘ కాలం ఆరోగ్యంగా, తేజోవంతమైన జీవితం
గ్డిపేందుకు ఆచరించు హో మము, శ్రర ఆయుష్ హో మము. 27
నక్షతరములలో జనిీంచిన ప్రతివారూ తప్పక, తమ తమ దీరఘాయువు
కొరకు చేసుకోవలసిన అతి ముఖయ హో మము. ఇదియిే ఈ 2 వ దిన
ప్రతేయక హో మము. ఈ దినం హో మానంతరం శ్రర చందర ప్రభ్ వాహనం పై శ్రర
కాంచీ కామాక్ష్మ దేవి ఆశ్రనురాల ై మహా ప్ూజ అందుకొంట నిది. శ్రర
కామాక్ష్ి దేవి ప్ూజ సరాాభీష్ట సిదన
ిి ొసగ్ును. ధతప్ దీప్ నైవేదయ రుదర
వాదయ సహిత మహిమోపేత ప్ూజ జరుగ్ును. ఈ రూప్ంలో దేవిని

దరిశంచిన వారికత, అనిి రకముల కోరికలు తప్పక నరవేరును.
సాయంకాలం 5.40 ని. శ్రర లలిత సహసర న మాలతో గ్రా గ్ుడిలో
కమలారచనలు, అభషేకం జరిగే దేవీ 3 మూరుిలు, సుగ్ంధ కుంకుమ తో
కోటి కుంకుమారచన జరుగ్ును. శ్రర మాతను సమసి ష్ో డచోప్చ ర,
రాజోప్చ ర, కలోుకి రీతిని అనేక ప్ూజలు జరుగ్ును. ఈ ప్ూజ వలన
సరా కారయ సిదిి, సరా అభీష్ట సిదిి కలుగ్ును. అన్ని కష్ాటలు, కన్నిళ్ళ,
మనో వేదనలు, కరిగించి వేసి, చలు ని చందురని ప్ండు వనిల వంటి
జగ్దంబ

సరా

కోరకలు

నేరవేరుచను.

పిదప్

వేద

మంతర లలో

“అష్ాటవధ న సేవ” జరుగ్ును. 7.30 గ్ం. రాతిరకత. గ్రాాలయంలో, ఎనోి
వందల దీపాలతో హారతరలు, యావద ారత దేశంలో ఇలాగ్ హారతి
ఎకకడ జరగ్దని ప్రజలందరూ కొనియాడే మంగ్ళ హారతరలు, ఎనినోి
హారతరలు, జరుగ్ుత యి. ఈ హారతరలు శ్ాసో ర కి రీతిలో ఉండే పారచీన
కాలప్ు, సన తన ధరీ హారతరలు. ఈ హారతరల దరశనం, లోప్ల చీకటి
తొలగి,హృదయం వలుగ్ు తో నిండి పో తరంది. దీపాల హారతరలలో శ్రర
లలిత ంబిక శకతి పీఠంలో, కోటి కాంతరలతో వలిగి ప తూ ఉంట ంది.
తరాాత,

వేదో కి

మంతర

ప్ఠనం,

మంతర

ప్ుష్ప

సమరపణమనే

రాజోప్చ రాలు, ఈ సేవానంతరం; ‘లాలీ ‘లాలీ’ సేవ – ఏకాంత సేవ 9.౦౦
గ్ం. రాతిర జరుగ్ును. తరాాత, బాణ సంచ ల మరుప్ులు, మంగ్ళ

వాద యలతో శ్రర ఉతువము ఒక వంక, మరి ఒక వంక సాంసకృతిక
కారయకరమాలు, న టాయలు, సంగీత సేవలు, జరుగ్ును. ఈ దినము 6 గ్ం.
శ్రర తరలా సంకరమణ చందోర దయము. తలకావేరీ ప్వితర శ్ారద నవరాతిర
సాిన లు పారరంభ్ం అగ్ును. ఇక ఇప్పటి నుండి 2021 జనవరి లో 13
వరకు మాఘ మాసము యొకక చివరి దినం వరకు ఉదయం కాలంలో,
ప్రమ ప్వితర సాిన లు ఆచరిసి ారు. ఈ కాలంలో, నక్షతర ల కాంతి తో
నదీ జలాలు శకతి వంతమై, ఆ కాంతి తో నిండి ఉంటాయి. ఈ నదీ జల
సాిన లతో, శరీరం నతతన నక్షతర శకతి జలం ద ారా శరీరం లో ప్రవేశించి,
శరీరము శకతి వంతమగ్ును.

19 వ తేద.ి స్్ మవారొం- త్దియ:
విశాఖ నక్షత్ుొం – ఉ. 10.54 ని. ఉొంట ొంది. త్రాాత్,
అన రాధ నక్షత్ుొం – ఉ. 10.55 ని. పాురొంభమవుత్రొంది.
శ్రర మహా గ్ణప్తి, సహసర మోదుక హో మం - 1001
శ్రర రుదర హో మము
శ్రర లలిత సహసర న మాల హో మము – 1001 కమలాలతో
Note: సో మవారం: అరుణ చల శ్రర శివ దక్ష్ిణ మూరిి సాామి మూల
మంతర ప్రతేయక సో మవార హో మము. దీని వలన అపార గ్ురు బలం
లభసుింది. సప్ి గ్రహాలలో, అనిి గ్రహాల బలం ఎంతో అవసరం, తకతకన 6

గ్రహాలు 100% బాగ్ున ి, గ్ురువు బలం లేనిచో, ఆ తకతకన 6 గ్రహాల
అనుగ్రహం జలు డలో పాలధ రల వల కారిపో తరంది. ఈ గ్ురు బలం
ప్రతేయక సో మవారం, ఉదయం ప్రతయే క హో మము జరుగ్ుతరంది. ఇది
అతయంత శకతివంతమై, జీవిత గ్తినే, తప్పక మారిచవేయును. సమసి
గ్ురు సంబంధ దో ష్ములు తొలగ్ును. అధికారము, గౌరవము, మరాయద
కలుగ్ును. ధనము, ప్దవి, సంప్దలు కలసి వచుచను. మనః శ్ాంతి
కలు
గ ను. అనిి ప్నులలో అభవృదిి కలు
గ ను. మూడవ వ రోజు చేయు
ప్రతేయక హో మము- “గ్ురుబల శీర గ్ురు దక్షిణా మూర్ర శవ హో మొం
పుతేయకము”.
ఈ దినం, విశ్ాఖ నక్షతరం,అనురాధ నక్షతర ల వారికత, ఈ దినం హో మాలు
వారికత చ లా శుభ్ం, అభవృదిి కలిగిసి ాయి. వారి దో ష్ాలు నిరూీలనమై,
కొరతి జీవితం పారరంభ్మగ్ును. నవరాతరరలలో, చేసే ఏ హో మమైన 1000
రటు

ఫలితం ప్రసాదించును. శ్రర రాజ రాజేశారీ దేవి అలంకారం-

సతరయప్రభ్పై ఆశ్రనురాల ై మహా ప్ూజలందుకొనును. ధతప్ దీప్ నైవద
ే య,
రుదర వాద యలతో మహా వైభ్వోపేతముగా, సకల మానవాళి రక్షణకు,
విశాంలో వాయధుల నిరూీలనకు, జరుగ్ు శ్రష్
ర ఠ ప్ూజ, శ్రర రాజరాజేశారీ
దేవి నవరాతిర ప్ూజ – సాయంకాలం అష్ాటవధ న సేవలు, ఆలయంలో

మహా మంగ్ళ వైభ్వోపేత హారతి సేవలు, ఏకాంత సేవలు, పిదప్,
సంగీత, న టయ సేవలు జగ్దంబకు జరుగ్ును.

20 వ తేది – మొంగ్ళ వారము . చవితి:
అనూరాధా నక్షత్ుొం – ఉ. 9.36 వరకు.
ఉ. 9.37 న ొండి ఈ దినొం పూర్రగ్.

జ్యయష్ఠ నక్షత్ుొం -

Note: మంగ్ళ వారము – కుజ గ్రహము నకు సంబంధించినది. మేష్
రాశికత, వృశిచక రాశికత, అధిప్తి కుజ గ్రహము. దీనినే మంగ్ళ గ్రహము
అంటారు. ఈ పాునట్ రకి వరణ ం గ్ల పాునట్. ఈ సం. కుజుడు, మీన
రాశిలో ఉనిప్ుపడు ప్రప్ంచంలో, అనేక దేశ్ాలలో వరదలు, తరఫాను
ు ,
జల గ్ండ లు, అనేక జల సంబంధమైన మృతరయవులు వచ చయి. ఈ
సంవతురము, 4 కాల సరప దో ష్ాలు వచ చయి. 2021 సం. మరి 3 కాల
సరప దో ష్ములు రాబో వుచునివి. ఈ కుజ గ్రహ శ్ాంతికత, శ్రర సుబరమణయ
ఆరాధన సరా శ్రష్
ర ఠ మైనది.
ఈ దినము:
1.

శ్రర మహా గ్ణప్తి – 1001 మోదుక హో మము, గ్రిక, బిలా, వలగ్
ప్ండు గ్ుజుు, ఆవు నేయి హో మము.

2.

శ్రర రుదర హో మము

3.

శ్రర చండమ హో మము

4.

శ్రర సుబరమణయ ప్రతేయక హో మము, కుజ దో ష్ నివారణకు
మహా ప్ూరాణహుతి, మంగ్ళ హారతి; విశా శ్ాంతికై శ్ాంతి మంతర
ప్ఠనములు, వేదక్
ి పారరి నలతో పై కారయకరమము సంప్ూరణ మగ్ును.

5.

సా. 4 గ్ం|| శ్రర కాశ్ర అనిప్ూరేణశారీ దేవి, ముత యల ప్ందిరి

వాహనములో, ఆశ్రనురాల ై మహా ప్ూజ అందుకొంట ంది. విశ్రష్ నవ
ై ేదయ
సమరపణలు, అని బలి సమరపణలు, ఈ ప్ూజ వరణ న తీతమన
ై
సరోాతరరుష్టమన
ై దై ,

సమసి

మానవులు,

అనిం,

ఆహారం,

ప్రసాదించమని కోరుతూ చేయు ప్ూజ. వైదక
ి మంతర లతో జరిగే ఈ
ప్ూజ వలన, విశ్ాానికత ఆహారం లభంచును. ఒక మానవుడు త ను
జనిీంచిన దినం నుండి, తన ప్ూరిి జీవిత కాలం, ప్రతి రొజూ కొందరు 3
ప్ూటలు, కొందరు 4 సారుు, కొందరు 5 సారుు, ఇలా నిరంతరం ఆహారం
సేవిసత
ి నే ఉంటారు. ఇలా ఒకక మనిషినే తీసుకుంటే, ఆ ఒకక వయకతి తన
జీవితంలో ఎంత ఆహారం ఇలాగ్ తీసుకునిది ల కకలు వేసేి, తల తిరిగి
పో తరంది. అయితే,సమసి ప్రప్ంచంలో, ప్రతి ఒకకరికత అనిం పటేట తలిు శ్రర
అనిప్ూరణ తలిు . ఈ కోటాను కోటు మంది, ఎనోి యుగ్యుగాల నుండి
పో షిసి ుని, శ్రర అనిప్ూరణ మీ తలిు , వంటశ్ాల ఎంత పదద దో !! ఆ తలిు
మనసుు మరి ఇంక ఎంతో పదద దో ఊహించలేము. మనుష్రయలకే కాక
సకల

జంతరవులు,

ప్శు,

ప్క్షులకు,

కతరమి

కీటకాలకు,

జల

జంతరవులకు, వృక్ష్ాలకు, సకల పారణక కోటు కంతటికీ, ఆహారం పటేట తలిు ని
కొలిచే దినం ఇది. ఇది ప్రగాఢ కృతజఞ త సతచిసత
ి చేసే ప్ూజ. వైదక
ి
సాంప్రద యంలో ప్రకృతికత, దీనులకు మేలు చేసన
ి ప్రతి వారిని దైవం గా
భావించి ప్ూజంచే సాంప్రద యంలో ఇది ప్రధ నమైనది. ఈ మహా
ప్ూజను దరిశంచిన జనీమే ధనయము.
కుజ గ్రహం వలన సంభ్వింప్ బో వు కష్ాటలకు శ్ాంతి ప్రసాదించమని
ప్రతేయక శ్ాంతి హో మాలు, ప్రతేయక శ్ాంతి ప్ూజలు మరియు మంతర ప్ుష్ప
సమయంలో కేవలం విశాంలో, శ్ాంతికత, మానవులకత అన రోగాయలు, తగిగ,
ఆయువు – ఆరోగ్యం కోసమే, ప్రతయే క శ్ాంతి మంతర లు, ధన సమృదిి
కోసం, మానవ ఉతి మ మారాగన సాగ్ుట కోసము, ప్రతేయకమైన విశా
శ్ాంతి పారరి నలు వైదిక మంతర లలో ఉని, అమూలయమైనవి ఈ
సమయంలో

ప్రతేయకంగా

చేయబడును.

అవి

తప్పక

ఫలితం

ప్రసాదించును.

21 వ తేది – బుధ వారొం – శుదధ పొంచమి.
జ్యయష్ఠ నక్షత్ుొం ఉ. 8.19 ని. వరకునోది, పిదప
మూలా నక్షత్ుొం ఉ. 8.20 ని. పాురొంభమగ్ున .
ఈ దినం ఉపాంగ్ శ్రర లలిత ంబికా విశ్రష్ వరత దినం. మరియు, మూలా
నక్షతరం ఈ దినం ఉదయం నుండి ఉనిందున, శ్రర సరసాతీ హో మము,

మూలా నక్షతర సమయంలోనే జరుగ్ును. మరియు నవగ్రహ, 27
నక్షతర లు శ్ాంతి కొరకు, వాని positive శకతిని గ్రహించే బీజ మంతర లతో
గొప్ప హో మం జరుగ్ుతరంది. 27 నక్షతరముల వారు అందరూ, మూలా
నక్షతర

సమయంలో

నక్షతర

శ్ాంతి

చేసుకుని

ఎనోి

రాబో వు

అరిష్టములు, రాబో వు దో ష్ముల వలు కలుగ్ు బాధలు దరి చేరక తొలగి
పో వును. శ్రర సరసాతి ప్ూజ న డు ప్రతి సంవతురము సమసి భారత
దేశములో, నవగ్రహ శ్ాంతి ప్ూజలు, 27 నక్షతరములకు, శ్ాంతి ప్ూజలు
తప్పక అందరూ చేసుకొంటారు. దీని పైన నమీకము ఉని వారు
చేసుకొని సకల శుభ్ములు, వారికత శుభ్ముల ై శ్ాంతి నిచుచను.
ఈ 5 వ దినం ప్రతేయక హో మాలు, శ్రర 27 నక్షతరముల ప్రధ న హో మము,
నవగ్రహముల కొరకు, ప్రతేయక హెరుల్ సమిధలు,1008 రకాల ఓష్ధులు
కలిపి,

సమిధల

ప డి,

గ్ుగిగలములు,

దశ్ాంగ్ంములు,

అనేక

ప్ుష్పములు, ఆకుల ప డరు విశ్రష్ మూలికల దరవాయలతో, సాచచమైన
గోమాత నేయి తో జరిగే హో మాలు ఇకకడ మాతరమే చతసాిము. ఎంతో
వయయ ప్రయాసలకోరిచ, వన మూలికలు 1సం. అంత

కష్ట ప్డి

సేకరించిన వానితో హో మాలు జరుగ్ుత యి. మద యహిం. 1.30
ప్ూరాణహుతి అయిపో తరంది. అప్ుడు ప్రప్ంచంలో, అన రోగాయలు, క్ష్ోభ్లు,
అశ్ాంతరలు, ప్రమాద లు, అరిష్ట ాలు, జల గ్ండ లు, అగిి గ్ండ లు,

తగిగంచ లని, ద రిదయర బాధలు తొలగించమని శ్రర దేవిని వేడుకుంటూ,
సామానుయలందరిక,ీ సరా శుభ్ ప్రంప్రలు వరిషంచమని పారరిించ
బడుతరంది. సకల మానవ జాతి, శ్ాంతి, క్ష్ేమాలతో, వాయధులూ,
బాధలూ తొలగి, సుసంప్ని మానవాళీగ్ వరిిలు ాలని ఎనోి వద
ై ిక శ్ాంతి
పారరి నలు జరుగ్ును. ఇలా జరుగ్ుతరని ఈ విశా శ్ాంతి పారరి నలు,
అదుాతంగ్, సారయుకి ంగ్, మధురాతి మధురంగా ఉండును. సంసకృతం
అరి మైన

వారికత

యజఞ

కారయకరమము,

ఒక

అమృతప్ు

నదిలో

తేలుతరనిటట అనుభ్ూతి నిసుింది.
ఉదయానేి – ప్ంచమి – పారరంభ్మై, మద యహిం 2.48. ప్ంచమి
ప్ూరిి అయి, ష్షిట వచిచంది. ఇది శ్రర శ్ాకంబరీ దేవి అలంకారమునకు
తగిన తిధి.
ఈ దినం 4 గ్ం. పదద శ్రష్ వాహనము పైన శ్రర శ్ాకంబరీ దేవికత అలంకారం.
అనేక రకముల కాయ కూరల లో అలంకారము, జగ్దంబకు, ఒక మహా
ప్ూజ విశ్రష్ంగా జరుగ్ును. ధతప్ దీప్ నివేదనలు, అనేక జంబీర
ఫలములు, కూష్ాీండములు, నివేదించబడును. దేవిపై ప్ుష్ప వరషము
కురిపింతరరు; ఎనోి రకాల వేల దీపాల హారతరలు సమరిపంతరరు.
మేరు హారతరలు సీాకరించి, సంతరష్ట అయిన భ్గ్వతి, జగ్తర
ి లకు,
“అన్ని” వరాలు సకాలంలో అందిసి ుంది. బో రును మారుమోోగ్ు వేద

మంతర ల హో రుతో గ్రుడ చల ప్రాత లు, మారుమోోగ్ుతరంటాయి.
మంగ్ళ

వాద యలతో,

ప్ులకరిసి ుంటాయి.

రుదర

వేద

వాద యల

మంతర లకు,

ఘోష్లతో
యజఞ ములు

కణ ారణ యలు
తన

ఒడిలో

జరుగ్ుతరనిందుకు భ్ూమాత ప్ులకరిసి ుంది. జగ్దంబా, మా కన్నిరు
తొలగించమని ఎనినోి వేద మంతర ల పారరి నలు, విశాం కత, ప్శు
ప్క్షులకు, జంతరవులకు, నదులకు, భ్ూమికత, మానవులకత, శ్ాంతి
నివామని

కోరే

మంతర లు,

అనంతంగా

ఉనివి

వేదంలో.

ఈ

కారయకరమమునకు ప్రతేయకంగా విచేచసిన ఘన పాఠీలు, ఈ మంతర
న ద లతో విశారాజఞ ని, విశాశ్ాంతిని ప్రసాదించమని కోరుత రు.

22. గ్ురువారొం – ష్ష్ిట – పగ్లు- 1.13 వరకు,
సపర మీ సరసాతీ మహా పూజ్ా దినము.
శీర సరసాతీ దేవి మూలా నక్షత్ుొం - ఉ.7.21 వరకయ. త్రాాత్
పూరాాషాడ్ నక్షత్ుొం - ఉ.7.22 కు పాురొంభమవుత్రొంది.
ఉదయం – శ్రర మహా సరసాతీ దేవికత, ‘మహా ప్ూజ’ జరుగ్ుతరంది. శ్రాత
కమలాలతో శ్రర మహా సరసాతీ దేవి హో మం జరుగ్ుతరంది. వేద ల మాత
శ్రర సరసాతీ దేవికత, వేద మంతర లతో, అనేక హో మాలు జరుగ్ుత యి. శ్రర
సరసాతీ సతకి హో మము, శ్రర సరసాతీ మూల మంతర హో మము, శ్రర

రామ త రక హో మము, శ్రర ఆంజనేయ మూల మంతర హో మము
జరుగ్ును.
శ్రర గ్ణేశ 1001 మోదుక హో మము
శ్రర రుదర హో మము
శ్రర చండమ హో మము – ఇవన్ని ప్ూరిి అయిన పిదప్ 1.30 కత మహా
ప్ూరాణహుతి జరుగ్ును.

అకటటబరు 23 వ తేద.ి పవిత్ు శుకరవారొం
తిధి - సపర మీ – పగ్లు- 12.02 వరకు,
త్రాాత్ తిధి ఆష్టమి- 12.03 న ొండి ఈ రోజ్ొంతా ఉనోది.
నక్షత్ుొం – పూరాాషాడ్ - ఉ.6.44 వరకు
త్రాాత్ ఉత్ర రాషాడ్ నక్షత్ుొం వసర నోది.
శ్రర దురాగష్ట మి: మహా శకతి వంతమైన దినము.
1.

శ్రర లలిత దేవి 1008 కమలాల శ్రర లలిత హో మము

2.

శ్రర రుదర హో మము

3.

శ్రర చండమ హో మ ప్రతేయక దినము, శ్రర దురాగష్ట మి

4.

శ్రర విశా శ్ాంతి కై ప్రతేయక హో మాలు

--------------------------------------------------------------ఈ దినొం పుతేయక హో మము – శీర శకతర గ్ణపతి లక్ష మోద క హో మము
--------------------------------------------------------------ఈ లక్ష మోదుకల లో శ్రర గ్ణేశుని సేవించటం ప్రమాదుాతమన
ై
హో మము. విశాంలో, కరోన

నివారణకు, జరుగ్ుతరని విశాశ్ాంతి

మహా హో మమిది. ఆరిిక మాందయం నశించి, విశాంలో తిరిగి ఐశారయం
నిండ లని సంకలపం చేసిన గొప్ప హో మమిది. మానవుల కుని అశ్ాంతి
కరిగిపో యి, విశాంలో శ్ాంతి విరాజలాులని చేసే సరా శ్రష్
ర ఠ హో మమే శ్రర
గ్ణేశ హో మము.
24th october శని వారం, అష్ట మి ఉ. 11-17 వరకునిది. పిదప్
మహానవమి 11-18 ని.పారరంభ్మగ్ుచునిది. ఈ దినం ఉతి రాష్ాడ
నక్షతరం

ఉ.

6.33

వరకునిది.

పిదప్,

పారరంభ్మగ్ుచునిది. అష్ట మి, నవమిలతో

శరవణ

నక్షతరం

కలసిన ఈ యోగ్ంలో

శరవణ నక్షతర యోగ్ం కలసి, ఒక మహా యోగ్ం కలుగ్ుచునిది.
ఈ దినము, శని వారము – శరవణ నక్షతర యోగ్ం వచిచనదనగా, గొప్ప
అదృష్ట యోగ్ం ప్టిటందందని అరి ం. ఈ దినము నవ రాతరరలలో, అతయంత
ముఖయమైన, దినము. శ్రర లలిత ంబికాను, దేవీ ఆశ్రసుులు కోసం, 3 కోటు

దేవతలు నిరీక్ష్స
ి ి ుంటారు. “ఈ దినొం” పుతేయకమన
ై పూజ్ “శీర మహా యాగ్
కరమొంలో” ఈ పూజ్ దరశనారధ ొం సకల దైవ శకుిలు ఉవిాళళళరు
తరంటాయి. ఇది అందరికీ మంచి జరగాలని, మొదటి సారిగ్ అందరి
కోసం జరుగ్ుచునిది. నవరాతరరలలో, 9 వ దినము, అతయంత ముఖాయతి
ముఖయమైన దినము. ఈ సృషిటలో, ఏ పారణక అయిన ప్ంచ భ్ూత లు,
27 నక్షతర లు, నవ గ్రహాలలో, కనక్ట అయి ఉంటారు.

ప్ూరా జనీ

కరీల ఫలాల వలన ఎంతో తీవర కష్ాటలు, ద రిదయర బాధ అనుభ్విసుిన ి,
ద నికత, నవరాతరరలలో, ప్రతేయకంగా శ్రర సరసాతి ప్ూజా సప్ి మి, శ్రర
దురాగష్ట మి, శ్రర మహారివమి, శ్రర విజయ దశమి న డు, శ్రర దేవిని ప్ూజసేి ,
ఎంతో కష్ట ం శ్ాంతించి, అనుకూల ఫలిత లు ఇసుింది. మనిషి కుని
కష్ాటల రాతను, సాధనతో, సంకలప శకతి తో, శ్రర దేవీకృప్తో, మారుచకొని
కొతి జీవితంనకు సాాగ్తం ప్లకగ్లరు.

“ఎలాొంటి

త్లరాత్

నైనా

మారయేది

–

ద రాాష్టమి,

మహారోవమి శీర దేవి పూజ్:
శ్రర దేవి శకతి పీఠం లో – శ్రర చకర మహా ప్ూజ, అదుాత లు చేసి ుంది.
అనంత రహసయమన
ై శకుిల భ్ండ గారం, శ్రర దేవికత గ్ృహం – శ్రర చకరం. ఈ
శ్రర చకరం, శుభ్ ముహూరి ంలో, వేద ప్ండితరలతో మంతర శకతి తో శ్రర దేవిని
ఆవాహన చేసి, ప్ూజంచబడినది. ఇందులో, 9 ఆవరణలు ఉంటాయి. ఈ

శ్రర చకరమును ‘భ్కుిల కోసం’ ప్ూజంచినటు అయినచో, 3 కోటు 50 లక్షల
తీరాిలలో, ప్వితర సాినం చేసన
ి ఫలితం లభసుింది. ఈ దినం చేయు
శీర చకర నవావరణ పూజ్, ఋణ విమోచనకు, ద రిదయర ధాంసమునకు
అభవృదిి

కొరకు,

ఉప్యోగ్ప్డుతరంది.

విదయలోనత,

జీవితంలో

అతరయనిత అభవృదిి నిచేచది ఈ న టి శ్రర చకర ప్ూజ.

మహా దశమి శీర విజ్యదశమి పరా దినొం.
దేశమంత ప్రభాత కాలంలో అందరూ ఒక సతరుయని దరిశసాిరు. కాన్న శ్రర
పనుశిల క్ష్ేతంర లో, అకకడునివారు ఇదద రు సతరుయలను దరిశసాిరు.
అపార బరహీ వరచసుుతో వలిగిపో యిే శ్రర అమీ వదనం ఆ రండవ
సతరుయడు.
ఈ దినం, ‘అమీ’ జనీ దినోతువము – తలిసిన , తలియకున ి, దేవీ
భ్కుిలు ఈ ప్రా దినం విశ్రష్ంగా జరుప్ు కుంట న ిరు. ఈ దినం
ప్రతేయకత, చతరష్షిట కోటి యోగిన్న దేవతల ప్ూజ జరుగ్ును. మరియు, శ్రర
త ర నుండి శ్రర ష్ో డశి దేవి వరకు, జరిగే ఈ ప్ూజ ఈ దినము ప్రమ
ప్వితరమినదే కాదు, ఎంతో ఎంతో ప్రతేయక మన
ై ది. భ్కుిలందరి క్ష్ేమం,
ఈసారి ఈ ప్రతేయక ప్ూజ జరుగ్ుచునిది. అనంత శకుిల భాండ గారం,
అఖండ దీప్ం, సకల మానవుల అరిష్ట ాలు, తొలగించేందుకు, ప్రతి ఒకకరి
క్ష్ేమం కోసం, నవరాతరరలలో, మొదటి సారి జరుగ్ును. శ్రర విజయ

దశమికత శ్రర లలిత ంబికా దేవికత, ప్సుప్ు, కుంకుమలు, సార, లక్ష గాజుల
మహో తువం జరుగ్ుతరంది.
విజయదశమికత – శ్రర అప్రాజత దేవి విజయ ముహూరి ప్రతేయక ప్ూజ.
శ్రర చండమ హో మానికత ఈ దినం – ‘మహా పూరాణహుతి’ జరుగ్ును. ఎనోి
ఎనోి వన మూలికల ప డులు, ఎనోి ప్ుష్ాపల ప డులు, ఓష్దీ
యుకి ముల ైన, వేరు ు, బెరడులు, ఎండిన వనమూలికల ప్ండుు, ఆకులు,
ప్ువుాలు, ఇలాగ్, 10 రోజుల శ్రర చండమ హో మమునకు, చివరి దినం
మహా ప్ూరాణహుతిలో, అనేక దరవాయలు సమరిపంచటం వలన, సమసి
భ్ూమండలం, మీద, వైరస్ లు, బాయకీటరియాలు నశించేందుకు, ఎంతో
ఖరీదయిన సాచచమైన ఆవు నేయి, హో మము నందు,సమరిపంచుట
వలన, మేఘ మండలము, భ్ూమి పైన అనేక కతరములు వాత వరణ
కాలుష్యము నశించును. ఎవరి నుదేద శించి, సంకలపము చేసి, హో మము,
జరుగ్ునో, వారికత చ లా మానసిక బరువు తగిగ, అపారమైన శకీి, శ్ాంతీ
కలుగ్ును. సతరుయని లోని మచచలను నయం చేసే అనేక ఓష్దులు, ఈ
యజఞ ం లో విశ్రష్ంగా, వాడబడుచునిది. నవగ్రహాలకు సంబంధించిన,
ఓష్ధులతో హో మం చేయుట వలన, నవగ్రహ, శుభ్ శకతి తప్పక, ఈ
యాగ్ం చేయుట వలన కలుగ్ుచునిది. కుట ంబ వయవసథ , మానవునికత
బలం ఇసుింది. ఒక మనిషికే కాదు, ప్రతి ఒకకరికీ, సకల మానవ జాతికత

ఎంతో ధైరయం, ఎంతో బలం ఇసుింది. ‘నేను ఒంటరి వయకతిని – న కు
ఎవారూ లేరు’ అనే బాధ మానవునికత కలిగితే, అది, వయకతిన్న, దేశ్ాన్ని,
ప్రప్ంచ న్ని, ఒంటరితనప్ు నిరుత ుహంతో ప్ూరిిగ్ కూలిచ వేసి ుంది.
ఇవన్ని తొలగించేందుకు, ప్రధ నంగా, ఈ నవరాతిర వరతం – ప్రప్ంచ
శ్ాంతికత, సకల మానవులకు ఆరోగ్యం కొరకు, సుఖ శ్ాంతరలకు, ఆరిిక
ప్రగ్తి కొరకు, విశా ప్రగ్తి కోసం, ఈ నవరాతిర వరతం, అంకతతం
చేయబడినది. శ్రర మణక దీాప్ శకతి పీఠం – నిరంతరం శ్ాసో ర కి వేద రీతిలో,
విశా శ్ాంతి కోసం కృషి చేసి ునిది. శ్రర మణక దీాప్ మహా సంసాథనం –
మీది; మీ అందరిది. మీరందరూ ముందు, నిలచి, ఇంకా ఎనోి విశా
శ్ాంతి ఉనిత కారయకరమములు, చేసేందుకు, మీ పో ర త ుహం అందించ లి
మన అమీ కరుణ మయి జనీ దినం – విజయ దశమి.
మనందరికీ ప్ుణయ దినం – ప్రా దినం.
శ్రర మణక దీాప్ శకతి పీఠం
శ్రర పనుశిల క్ష్ేతంర
స త్ ఇండియా,
భారత దేశము.

