శ్రీ దేవీ స్మరణతో పూజలతో మారు మ్రోగుతున్న
భారత దేశము లోని అనిన ఆలయాలు, శక్తి పీఠాలు
శ్రీ లలితా భవానీ దేవి పరబ్రహ్మమయి. పరబ్రహ్మమునకు 3
స్థితులుననవి. 1. సృష్థి – ఇది కంటికి కనిపథంచేది.
2. ఈ పరవతాలు, ఈ పువ్ువలు, ఈ ఋతువ్ులు, వ్రషం రావ్టం,
కీమంగ తపపక వ్చేే సూరయుడు, ఆకాశంలో తిరిగే అనేక నక్షతర
మండలాలు, పాల పుంతలు, ఇవ్నీన ఎననన చేసు తనాన, ఆ శకిు ఎవ్రో,
ఎవ్రి కంటికీ కనపడదత. ఈ శకిుని అవ్ుకు ము అంటారయ. అయితే ఈ శకిు
ఋషులు, మునతలు, యోగులు, తపో ధనతలు వీరికి గోచరిసు తంది.
3. పై రంటికీ మధు స్థి తి, వ్ుకాు వ్ుకు స్థి తి.
ఈ పై స్థి తులు మూడంటినీ, తపసతు వ్లల కలిగే జ్ఞానంతో మాతరం
దరిశంచతటకు వీలు కలుగుతుంది. అలాంటి జ్ఞానమిచేేది ‘శ్రీ భవానీ’. శ్రీ
లలితా భవానీ, మహా తిరపుర సతందరీ దేవి.
ఇది కలియుగం కనతక, మానవ్ జ్ఞతి, తీవ్రమైన ‘భవ్ం’ అనే
అనారోగుం పాలిట బ్డనది. ఇది చాలా తీవ్రమైన వాుధి. ఇంతటి వాుధి
నతండ రక్ంచే మహా ఔషధం ఏమిటి? “శ్రీ జ్గనామత - నవ్రాతీర వ్రతం”.
మంతర శాసు మ
ర ులో ఒక దివ్ు పారరధ న శలలకం ఉననది.

ఓం శ్రీ మాతా మమ భవానీ దేవీ
శ్రీ శంకరారధ ంగ శరీరిణే శివే లలితే, సౌభాగయం
కురు మే దేవీ, శివ శక్తి ై్ న్మ్ర స్తితే
ధన్ ధాన్య పశు క్షతతరం భరుిు స్ంరక్షణం తధా
స్తపుతరం చ మహాదేవి దేహమ
ి ే లలితే కరుణాలయే||
శ్రీ

లలితా

భవానీ

నామం

పరమ

మంగళ

కరమన
ై ది.

శ్రీ

శరననవ్రాతురలలో శ్రీ మాతనత పూజంచిన వారికి కలప వ్ృక్షమై, దేవీ
సరవ సౌభాగాులూ పరసాదిసు తంది. శ్రీ మాతకు అనేక శకిు పీఠములుననవి.
ఆ పీఠములందత దివ్ు గురయవ్ులు ఎంతో తపో సాధనలు చేస్థ, తమ
శకిుని ఈ పీఠములనినటినీ, మరింత శకిు మంతము గావించారయ. శ్రీ
శారవరీ నామ సంవ్తురము, ఆశవయుజ్ మాసము, అకటిబ్రయ నలలలో శ్రీ
దేవీ శరననవ్రాతురలు నిజ్ ఆశవయుజ్ శుకల పాడుమి అకటిబ్రయ 17 వ్
తేది నతండ 26 వ్ తేది వ్రకు, శ్రీ మణి దవవపమహా సంసాినంలో శ్రీ
లలితాంబికా దేవి తిరశకిు శ్రీ చకీ మేరయ పీఠములో మహా వలైభవోపేతముగా
నవ్రాతిర మహ్ో తువ్ములు జ్రగబ్ో వ్ుచతననవి. ఎవ్రయ నవ్రాతురలలో,
చేతికి కంకణము నత మంతర యుకు ముగ దవక్ష వ్హంచి ధరించి, 10
రోజులు

ఉపవాసంతో,

కేవ్లము

పాలు

పండుల

మాతరం

స్ీవకరించి,ఉపవ్శంచి శ్రీ జ్గనామతనత, రాతిర సమయంలో, శ్రీ చకీమునత,
శ్రీ లలితా రహ్సు నామ సహ్సరములతో పూజంతురో, వారయ సాక్ాత్ శ్రీ

లలితా రూపులగుదతరయ. అటిి ఉతు మ భకుుల హ్ృదయమునత తనకు
పీఠముగా చేసతకొని, సవయంగా శ్రీ లలితా దేవి, వారి యందత
పరకాశంచతచత, తదూ
ర ప యగుచతననది. ఎవ్రయ దేవిని ఉపాస్థసు ారో, వారిక,ీ
దేవికీ భేదం లేదని, శ్రీ లలితా సహ్సర నామం ఫల శుీతిలో చెపపబ్డనది.
శ్లో|| “మహా న్వమాయం యో భకి ః
శ్రీ లలితా దేవీం శ్రీ చకీ మధయగాం,
అరచయే నామ స్హస్ైర స్ి స్యముక్తి కరే సథి తా “
శ్రీ మాత లలితా దేవిని, శ్రీ చకీము నందత, ఎవ్రయ శ్రీ లలితా సహ్సర
నామాలతో దేవి కుంకుమతో, వివిధ పుష్ాపలతో పూజంతురో, వారికి
మోక్షము, అరచేతిలో పండు వ్లె లభంచతనత. నవ్రాతురలు శ్రీ లలితా
దేవి పూజ్కు అతుంత విశేష దినాలు. అందతలోనూ “ఇది సాధారణ
నవ్మి కాదత; మహా నవ్మి. ఈ మహా నవ్మి శ్రీ దేవీ పూజ్కు అతుంత
విశేషమైనది.

శ్రీ దేవీ పూజ్లనత గురించి, శాసు ర గీంధాలు ఏమి చెపుపచతననవ్నగా,
శ్లో|| యస్తి నామ స్హసరరణ శుకీవారే స్మరచయేత్”
ఎవ్రయ సహ్సర నామాలతో పరతి శుకీవారం, శ్రీ మహా దేవి లలితాంబికనత
పూజంతురో,

వారి

పుణుములు

వ్రణ నాతీతము.

వారికి

సకల

సౌభాగుములు అనిన కటరికలు తపపక స్థదంిధ చతనత. అంతేగాక, వారికి
తపపక దేవీ సాయుజ్ుము నిసుందేహ్ముగ ప ందగలరయ. పరతి పౌరణమి
దినము నాడు, ఉపవ్శంచి, శ్రీ లలితా దేవిని శ్రీ చకీములో- సహ్సర
నామాలతో అరిేంచిన వారికి, పరతుే క రాతిర సమయంలో, ఎవ్రయ శ్రీ
చకీమునత పూజంతురో వారయ శ్రీ లలితా దేవి సవరూపులగుదతరయ. ఇక
నవ్రాతురలలో శ్రీ లలితా దేవిని ఆరాధించిన వారిలో దేవీ తన సమసు
కళలనినంటినీ, పరసరింప చేస్థ, గొపప బ్రహ్మ తేజ్సతునత అనతగీహంచి,
వారి హ్ృదయమే తనకు శకిు పీఠముగ ఒనరించతకొనతనత. ఉతు మ
భకుులకు దేవీ కి ఎటిి భేదము లేదత. శవ్ మంతారలు ఈ దేవిని ఇచాే శకిు
“ఉమా” అని కీరు ంి చాయి. తపసతు ధనముగ గల, గొపప యోగీశవరయలకు,
ఏ ఇచే ఉంట ందో , ఆ మోక్ష ఇచేయిే; ఆ ఇచాే శకిు యిే ఈ ఉమా
భవానీ దేవి. అసలు ఉమా అంటే అరధ ం ఏమిటి అనగా, మనసతుతో
ఊహంచతటకు, ననటి తో వ్రిణంచతటకు ఎననటికీ తరం కానంత అపారమన
ై
కాంతి పరవాహ్ము నకే ‘ఉమా’ అని అరధ ము.

ఉమా భవానీ, లలితా భవానీ, దతరాా భవ్నీ అనే తలిల నామం పలికితే
చాలు, జ్నమ జ్నమల, కొండల కనాన ఎతెు న
త
పాతకాలనత నశంప
చేయునది.
నవ్రాతురలలో 6 సం|| వ్యసతు గల బ్ాలికనత, ‘ఉమా’ అనే
నామంతో నవ్రాతురలలో పూజసాురయ. జ్గనామత తిరజ్గదవందాు, 3
లోకముల చేత నమసకరింపబ్డునది శ్రీ లలితాంబికా దేవి. భూలోకము,
భువ్రోలకము, సతవ్రోలకాలలో ఉండే వారందరి చేత నమసకరింపబ్డునది;
స్ేవింపబ్డునది. అంతేకాక, యక్ష, కినలనర,కింపురయష, స్థదధ, సాధు,
గంధరావదతల చేత, పూజంచబ్డునది. అనిన లోకములలోని ఋషులు,
దేవ్తలు, సరయవలూ, శ్రీ లలితా జ్గనామతనత స్ేవింతురయ. బ్ారహమమ,
మహేశవర, వలష
ై ణ వీ, మూరిు తరయం, అమమ రూపాలే. సరవ దేవ్తలకు
అధవశవరి. లోకతరయం చేత పూజంపబ్డునది 2020 సంవ్తురము, నిజ్
ఆశవయుజ్ శుకల పాడుమి 17 వ్ తేది శనివారం, మొదటి దినము
నవ్రాతిర ఆరంభ దినము. కలశ సాిపనము తో గణపతి పూజ్, పుణాుహ్
వాచనము తో పారరంభమగునత. శ్రీ గురయ పీఠం, శ్రీ దక్ణా మూరిు సావమి
వారికి, గురయ పూజ్ జ్రయగునత. తరావత సపు ఋషుల, పూజ్శ్రీ ఆది
శంకరాచారయుల వారి పూజ్ జ్రయగునత. సమసు సద్ గురయవ్ులందరికి
గురయ వ్ందన పూజ్ జ్రయగునత. ఈ విశేష గురయ పరంపరా పూజ్ఞ
కారుకీమము చాలా వలైభవోపేతముగా జ్రయగునత. ఈ దినమే తులా

సంకీమణము భారతీయ కాలమాన పరకారము రాతిర 8 గం-36
నిముషములకు పారరభమగునత. ఈ సంవ్తురము అతుంత పరతేుక
పూజ్లు 10 రోజులకు, దశ విధ అవ్తారము లలో దేవిని పూజంచతట
గొపప సౌభాగుము. ఇది కటటి జ్నమల భాగుము వ్లల కానీ లభంచదత.
దవనికి జ్గదంబ్ దాలిేన ఒకొకకకరూపము, ఒకొకకక అవ్తారమునకు
విశేష పూజ్, విశేష అలంకారము, మహా పూజ్ విశేష హ్ో మము,
ఉతువ్ము జ్రయగునత.
ఆశవయుజ్ములో పూజ్-హ్ో మము – సాయంకాలం ఊరేగింపు.
1.శుద్ధ పాడ్యమి

శ్రీ బాలా త్రరపుర స్తంద్రీ దేవి పవితర మహా పూజ

కమల వాహన్ము

– శ్రీ చండీ హో మం
2.శుద్ధ విదియ

శ్రీ కంచి క్ామాక్షిదేవి మహా పూజ – శ్రీ చండీ హో మం

చంద్ర

పరభ

వాహన్ము
3.శుద్ధ తదియ

శ్రీ రాజ రాజేశవరీ దేవి మహా పూజ – శ్రీ చండీ హో మము

స్ూరయ పరభ వాహన్ం

4. శుద్ధ చవిత్ర

శ్రీ అన్నపూరేేశవరీ దేవి పూజ – శ్రీ చండీ హో మము

ముతాయల పందిరి

5.శుద్ధ పంచమి

శ్రీ విజయ చాముండేశవరీ మహా పూజ – శ్రీ చండీ హో మము

ప్ద్ద శ్ేష వాహన్ము

6.శుద్ధ షష్థి

శ్రీ శ్ాకంబరీ మహాదేవి మహా పూజ – శ్రీ చండీ హో మము

గజ వాహన్ము

7.మహా స్పి మి

శ్రీ వేద్ స్రస్వతీ దేవి మహా పూజ – శ్రీ స్రస్వతీ హో మము-శ్రీ చండీ హంస్ వాహన్ము

8.మహా అషిమి

శ్రీ అషి ద్శ భుజ ద్తరాా దేవి పూజ – శ్రీ ద్తరాా పూజ – శ్రీ చండీ హో మము

9.మహా న్వమి

శ్రీ మహిషాస్తర మరిదనీ దేవి

హో మము

వాయఘ్ో వాహన్ము

పూజ- శ్రీ ద్తరాా పూజ - శ్రీ చండీ సథంహ వాహన్ము

హో మము
10.మహా

శ్రీ లలితా భవానీ శివ శక్తి మహా పూజ-శ్రీ చండీ హో మము

విజయ ద్శమి

క్ామధేన్త
వాహన్ము

శ్రీ చండీ హో మమున్కు పరత్ర రొజూ 1000 కమలాలు స్మరిపంపబడ్ున్త & 900 pounds సీవట్ ప ంగల్ శ్రీ చండీ హో మం
లో స్మరిపంపబడ్ున్త.

10 రోజులు ద్స్రా పండ్ుగలో –10 అలంక్ారాలతో విరాజిలుో శ్రీ జగనామత:
జ్గదంబ్నత దశరా నవ్రాతురలలో దశ విధ రూపాలలో శ్రీ మాతనత
అలంకరిసు ారయ.
ఒకటవ్ దినము- శ్రీ బ్ాలా తిరపుర సతందరిగా మహా పూజ్ తో
కారుకీమము

పారరంభమగునత.

శ్రీ

మాత

చినానరి

బ్ాలికగ

ఆరాధింపబ్డుతుంది. బ్ాలా మంతారలతో విశేష పూజ్లు, శ్రీ చకాీనికి,
పంచామృత

అభష్ేకాలు,పరతేుక

కుంకుమారేనలు

మొదటి

రోజు

జ్రయగునత. ఆ దినం ఉదయం చండీ పారాయణం జ్రయగునత. అమమ వారి
శకిు పీఠం లో ఉనన, అష్ాిదశ భుజ్ముల శ్రీ చాముండేశవరీ దేవి అమమ
వారికి, గొపప పూజ్ చేస్థ మొదటి రోజు ఉదయం అకటిబ్రయ 17. శ్రీ
జ్గనామత అనతజ్ా కటసం దేవీ పారరధ న, తరావత భూమాత అనతమతికి
పూజ్, గంగా దేవి పూజ్, మృతిు క సంగీహ్ణ పూజ్, జ్రయగునత. తరావత,
శ్రీ గురయ దక్ణా మూరిు “గురయ వ్ందనం” తో పూజ్ జ్రయగునత. పథదప

“పరధమ వ్ందనం శ్రీ గణనాధా” కారుకీమంలో శ్రీ విశేష గణేశ పూజ్
జ్రయగునత.

పథదప

పుణాుహ్వాచనము,

ఋతివక్

వ్రణము,

అంకురారపణ,కౌతుక బ్ంధనము, పథదప అరణి తో “అగిన మధనం చేస్ే
పరతేుక కారుకీమములో అగిన జ్ననము- ష్ో డశ సంసాకరములు,
నామకరణము, జ్రిగి, అగిన పూజ్ పూరిు అయిన పథదప, అనిన నదతల
పవితర జ్లములతో కలశ సాిపనము జ్రయగునత.
ఈ సంవ్తురము నవ్ గీహ్ములు సరియిన
ై శకిు నివ్వటం లేదని
చెపు ునానరయ. గీహ్ముల బ్లముల కనాన, దేవీ బ్లము చాలా చాలా
శకిువ్ంతమన
ై ది. అకటిబ్రయ 18 వ్ తేది నతండ, 26 వ్ తేది వ్రకు, పరతి
ఉదయము గరాాలయములో- 5.౦౦గం-6-30 వ్రకు, గరాాలయం లో
శ్రీ లలితా దేవిక్త, మహాభిష్రకం జ్రయగునత. ఈ సతపరభాత సతందర అభష్ేక
దరశనం,దరిశంచిన వారిదే జ్నమ. ఆ జ్నేమ సారధ కము అయిన జ్నమ. శ్రీ
లలితాంబికా దేవి నిజ్రూప దరశనం వ్లన, సకల పాపాలు నశంచతనత.
ఉదయం 6-30 నతండ 9.౦౦ వ్రకు శ్రీ మహా రయదారభష్ేకం వేద
పండతుల చేత, వేద పారాయణము జ్రయగునత.

ఉతసవ మూరుిలు శ్రీ లలితాంబిక్ా దేవీ, శ్రీ మహా లక్షీమ,
శ్రీ మహా స్రస్వత్ర దేవి మూరుిలు అభిష్రక్ాలు.
పవితర అనేక నదవ జ్లాలతో, పంచ సూకాుభష్ేకాలు, శవ్ లింగమునకు
రయదారభష్ేకములు, విశేషముగ అలంకార దరశనము, కమలారేనలు,
సతగంధ కుంకుమారేనలు, దివ్ుమన
ై అనేక మంగళ హారతులు, నలవ
ై ేదు
సమరపణలు, పథదప, తీరధ పరసాద వినియోగము జ్రయగునత.
అమమ అన్తగీహానిక్త సో పాన్ము – శ్రీ మణి దవవపము
మూడు కటటల దేవ్తలకు నితు
నివాసం – శ్రీ మణి దవవపము. ఈ
తపో
చినన

భూమిలో,
పూజ్,

ధరమం,

మనం
జ్పం,

తపసతు,

ఫలితములు

చేస్ే
దానం,

అనంత

పరసాదించతనత.

ఇకకడ శకిు పీఠములో ఒకక సారి ఒక మంతరం జ్పథస్ేు, అది లక్ష సారయల
జ్ప పుణు ఫలితమునత పరసాదించతనత. ఇకకడ అభష్ేకాలు, అనిన
గరాాలయములలోనూ

ఉదయం

జ్రయగునత.

మరియు

ఉతువ్

మూరయులకు అభష్ేకములు, విశేష ఆరాధనలు, అరేనలు జ్రయగునత.
కేవ్లం మనం అనతకుననంత మాతారనన లేక ధనముననంత మాతారననన ,

మానవ్ులు

దేవిని

ఆరాధించలేరయ.

నవ్రాతురలలో

అమమవారిని

ఆరాధించాలంటే ఒక గొపప “యోగం” పటాిలి. ఆ ‘యోగం’ పటిితే తపప
అందరికీ జ్గనామతనత స్ేవించే భాగుం భకుులకు కలుగుతుంది. ఇందతకు,
శ్రీ జ్గత్ గురయవ్ులు, శ్రీ ఆది శంకర భగవ్త్ పాదతల వారయ ఇలాగ
అంట నానరయ.
“పరణంతుం, సోి తుంవా, అకృత పుణయః పరభవత్ర“
ఈ జ్నమలో, అమమ నీకు చేతులెతిు నమసకరించాలనాన, కొనిన కటటల కటటల
జ్నమల మహా పుణుం కావాలని అంట నానరయ. కేవ్లం ‘పుణుం’ మాతరమే
కావాలని అంట నానరయ శంకరయల వారయ.

శ్రీ మాతక్త శ్రీ లలితా భవానీ దేవిక్త అభిష్రకం:-

శ్రీ మహ్లక్మ, శ్రీ మహా సరసవతీ సహత, శ్రీ లలితాంబికా దతరాా భవానీ
దేవికి అభష్ేకము.
1.

శ్రీ సూకు ం

2.

శ్రీ మేధా సూకు ం

3.

శ్రీ దతరాా సూకు ం

4.

శ్రీ దేవీ సూకు ం

5.

శ్రీ రయదరం తో
ఈ 5 సూకాులు పఠిసు ూ, అనేక దరవాులతో అభష్ేకము
చేయబ్డుతుంది. పసతపు కలిపథ గంగా జ్లాలు, కుంకుమ
కలిపథన గంగా జ్లాలు, చందనం కలిపథన గంగా జ్లాలు,
సవచేమైన పనీనరయ, గోవ్ు పాలు, గోవ్ు నేయి, తేనే,ఫల
రసాలు, ఇలాగ ఎనినంటినన, అభష్ేకాలు మంతర యుకు ముగా
జ్రయగుతాయి. సవచేమైన ఉచాేరణలో ఏ దో ష్ాలు లేకుండా
చేస్ే వేద మంతారలు, వ్లల జ్రిగే అభష్ేకం ఏం ఫలితం ఇసతుంది?
84 లక్షల జ్నమలలో తానత సవయంగా జీవితంలో చేస్న
థ ,
దతషకరమలనినయు,

సతకరమలనినయు,

ఆ

జీవి

యొకక

అననమయ, పారణమయ, మననమయ కటశాలలో మరియు
విజ్ఞాన మయ కటశం లోనూ, అతి సూక్ామతి సూక్షమ రూపంలో
ఉననవి. హ్ృదయానిన అభష్ేకం పరమ పవితరం చేసు తంది. ఈ

సూక్ామతి సూక్షమ కటశాలనత, శుదిధ చేస్ే శకిు ఈ అదతాత
సూకు ముల

కుననది.

అయితే,

ఇది

తపపక

జ్ఞాపకం

ఉంచతకటవాలి. బీజ్ఞక్షరము, Passwords వ్ంటివి. అవి ఏమాతరం
తపుప చదవ్రాదత. అలా చదివితే, అలా చదివిన వారి వ్లన
నేచర్ లో అనేక అగిన, జ్ల పరమాదాలు కలుగునత.
అభిష్రక ద్రవాయలు – వాని ఫలాలు.
1.

గోక్ీరము – సతఖ సంతోష్ాలు

2.

గో దధి(పరయగు) – ధాను వ్ృదిధ

3.

తేన-ే భోగభాగాులు

4.

నేయి- వాుధి విముకిు

5.

పటిక బ్ెలలం ప డ – ఆరోగు పారపథు

6.

పంచ గవాులు – రాజ్ భోగాలు

7.

పసతపు – 1. వివాహ్ యోగము 2. పవితర గృహ్ జీవ్నం

8.

చెరకు రసం – గొపప అభవ్ృదిధ

9.

విబ్ూధి – కారు స్థదిధ

10. నవ్ ధానాులు – నవ్గీహ్ దో ష నివారణ
11. ఉతు రేణి – సతఖ సంతోష్ాలు
12. ఫల రసాలు – గొపప ఉననతికి వలళ్ు తరయ
13. గంగా జ్లం – కారు స్థదిధ, అభవ్ృదిధ

14. బిలవ దళ్తలు – అషి దారిదయర నాశనం
15. గనేనరయ పూలు జ్లం – లక్ీమ కటాక్షం
16. మందారం జ్లం – అననునుత
17. రయదారక్ష – శవ్ కటాక్షం
18. మలెల లు(జ్లాలతో చేస్థ) – వ్ంశ వ్ృదిధ
జతర ద్తరేా లలితా భవానీ తవ చరణం శరణం:పరమాణములకు,

అందనిది,

ఆదుంతములు

లేనిది,

శ్రీ

లలితాంబికా అఖండ పరకాశం. ఆశవయుజ్ మాసంలో శ్రీ పనతశల
క్తరం, శ్రీ దేవీ నవ్రాతిర ఉతువాలు, గొపప వలభ
ై వోపేతముగా, 10
రోజులు, 10 రకముల అలంకారము లతో, పరతి నితుం చండీ
పారాయణములతో పరతి రొజూ 12 చండీ పారాయణములు, 10
రోజులకు మొతు ం, 120 చండీ పారాయణములు జ్రయగునత.
తరావత పరతి రొజూ మహమోపేతంగా శ్రీ చండీ యజ్ా ములు 10
రోజులు

జ్రయగునత.

భకుులారా,నవ్రాతురలలో

అమమలగనన

అమమనత, శరణాగతి ప ందతదాము; భకీు తో జ్గనామతనత
స్ేవిదాాము. పరతి రొజూ మీ ఇంటలల కూరయేనే, మణి దవవప
కారుకీమములు వీక్ంచండ. మీ ఇలేల శ్రీ మణి దవవపం, మీ ఇలేల
కైలాసము. జ్గనామత పూజ్లు, పారాయణాలు,దతషి శకుులనత,
దూరం చేయునత. పరదేవ్త పరతుక్ష కారుకీమాలు దరిశంచండ.

అనిన చింతనలు, అనిన కషి ములనత,దూరం చేస్ే, శ్రీ లలితా
సహ్సర నామములతో పరతి రొజూ 1000 ఎరీని కమలాలతో శ్రీ
లలితా

దేవికి,

పరతేుకముల

కమలములతో

హ్ో మము

జ్రయగునత. సవచేమైన ఆవ్ు నేయి లో ముంచిన కమలాలు,
పరతేుకమన
ై
సమిధలు, దేవ్దారయ, జ్మిమ, మేడ, సుగోీధ
సమిదల తో 1000 తామర పువ్ువలతో పరతి నితుము
పరతేుకముగా, సరవ మృతుు నివారిణి అయిన అమమనత, సరవ
వాుధి పరశమని అయిన జ్గదంబ్కు హ్ో మాలు జ్రయగునత.
అభీషాిలు అన్తగీహించే అమమ జగద్ంబకు అద్తాత హో మాలు:పరతి నితుం- శ్రీ గణేశ సహ్సర మోదతక హ్ో మము మరియు శ్రీ
మహా రయదర హ్ో మములు జ్రయగునత. ఇవి గాక, శ్రీ కాతాుయనీ
దేవి మూల మంతర హ్ో మము, శ్రీ నవ్ దతరాా హ్ో మము,
ఆయుషు హ్ో మము, శ్రీ లక్ీమ నృస్థంహ్ హ్ో మములు, నక్షతర
శాంతి

హ్ో మము,

నవ్గీహ్

శాంతి

హ్ో మములు,

శ్రీ

సతబ్రమణేుశవర మూల మంతర హ్ో మములు, శ్రీ రామ తారక
మంతర

హ్ో మము,

శ్రీ

ఆంజ్నేయ

సావమి

మూలమంతర

హ్ో మములు, శ్రీ మహా లక్ీమ దేవికి శుకీవారం పరతేుక
హ్ో మములు, శ్రీ మహా సరసవతీ దేవి హ్ో మము, శ్రీ మహా గణేశ
లక్ష మోదతక హ్ో మము, శ్రీ దతరాాషి మికి, 23 వ్ తేది శుకీవారం

దతరాాషి మి రావ్టం ఎంతో విశేషం. ఈ దినం, శ్రీ దతరాా మూల
మంతర హ్ో మము, శ్రీ దతరాా సూకు హ్ో మము, శ్రీ చండీ
హ్ో మము పరతి నితుమూ వ్లె ఉండునత. 24 మహ్రనవ్మి
ఉ. – 8-18 ని|| పారరంభమగుచతననది. శ్రీ మహా చండకా దేవి
పరతేుక హ్ో మము 25 వ్ తేది మహా దశమి నాడు, 108
రకముల విశేష హ్ో మ దరవాులతో, కనీ వినీ ఎరయగని రీతిలో శ్రీ
లలితా భవానీ దేవికి, మహా పూరాణహ్ుతి జ్రయగునత. ఇవి గాక,
ఇంకా అనేక పరతేుక హ్ో మములు పరతి రొజూ ఉండునత.
1. శ్రీ ధనవంతరీ ఆరోగు రక్ా హ్ో మం
2. శ్రీ సతదరశన మూల మంతరము తో సమసు క్షుదర పరయోగ
రక్షణ హ్ో మం
3. శ్రీ నాగేశవర ‘నవ్నాగా మూలమంతర హ్ో మం
4. ఆశేలష్ా నక్షతరం వారి కటసం పరతేుక హ్ో మం పూజ్
5. శ్రీ శ్రీ సూకు హ్ో మము
6. శ్రీ పురయష సూకు హ్ో మములు
7. గృహ్ శాంతికై ‘గృహ్ శాంతి’ వాసతు శాంతి హ్ో మము, దవనిలో
పటిిన యంతరము పరసాదముగ ప ంది భకుులు దవనిని ఇంటిలో
సాిపథంచతటకు హ్ో మము.

8. శ్రీ లలితా పంచమికి – శ్రీ గురయ అరయణాచల దక్ణా మూరిు
హ్ో మములు
9. శ్రీ సవయం వ్ర కళ్తుణ పారవతీ హ్ో మము
10.

శ్రీ అరయణ హ్ో మము

11.

శ్రీ గాయతీర మహా యజ్ా యం ఇలాగ చాలా చాలా

హ్ో మాలు,

అనేకమంది

రయతివజులతో

అనేక

హ్ో మాలు

నిరవహంచ బ్డునత. ఇంత శకిు వ్ంతమైన పరతుే కమైన
హ్ో మములు జ్రగటం అందతలో పాలగానతటకు, మనం ఎంతో
అదృషి వ్ంతులము.

ఇంత

మంచి

అవ్కాశము

మన

జీవితంలో రావ్టం చాలా విశేషం.

శ్రీ పంచ బరహామస్న్ము ప్రన్ ఆసీన్తరాల రన్
శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శివ శక్తి లలితా త్రరపుర స్తంద్రీ దేవి.
సమసు భారతదేశములో, సరవ దేవీ శకిు పీఠములలో
ఎకకడా లేని విధముగా, శ్రీ లలితా తిరపుర సతందరీ దేవి పంచ
బ్రహామసనము పన
ై ఆస్ీనతరాలెైన ఏకైక శ్రీ మాత తిరశకిు పీఠం
పనతశల లోని శ్రీ మణిదవవ పము. సమరణ మాతరము చేతనే,
సకల కటరకలు నలరవేరయే జ్గజ్జ నని. కటటాలది బ్రహామండములు
ధరించిన శ్రీ ఆది పరాశకిు, శ్రీ చకీ స్థి ర పరతిషి మైన పరమ శకిు
వ్ంతమైన పీఠంలో సౌభాగుదాయిని గా విరాజలులతూ, భకుుల

సరవ అభీషి ములు నలరవేరయే చతననది. పథలిచినంతనే పలికే
తలిల గా

ఇకకడ

వలలుగొందతతూ,

నవ్రాతురలలో
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రూపములు ధరించి, విశేష పూజ్లు అందతకుంట ననది.
మొదటి

దినము

అరయదెంచతతునన

శ్రీ
శ్రీ

బ్ాలా
మాతకు,

తిరపుర

సతందరిగా

ఆవాహ్నము,ష్ో డశ

పూజ్లు,చతుషష్థి ఉపచారములు జ్రయగునత. పథదప, భకుుల
నామ నక్షతరముల మీద మహా సంకలపము చేస్థ, వారికి
శుభాశ్రరావదములు

అందించి,

దేవి

కి

మహా

పూజ్

జ్రయగునత. పథదప, శ్రీ బ్ాలా తిరపుర సతందరీ దేవికి, విశవ
కమలంతో అస్ీనతరాలిగ చేస్థ, పుష్ాపల మాలికలతో గొపప
అలంకారముల చేస్థ, ధూప దవప, నలైవేదాులు సమరిపంచగా
మేళ తాళ్తలతో గొపప ఉతాుహ్ము తో మహ్ో తువ్ము
జ్రయగునత. ఇది మొదటి నాడు జ్రయగునది.

2020 – న్వరాత్రర నితయ హో మాలు
1. అకటిబ్రయ 17 వ్ తేది శని వారం.
I.

1. శ్రీ గురయ వ్ందనం.
2. శ్రీ దక్ణా మూరిు సావమి వారి పూజ్, సపు రిష పూజ్
3. సనత్ సనందనల పూజ్
4. శ్రీ ఆది శంకరాచారయుల వారి పూజ్

2. శ్రీ మహా గణేశ పూజ్

3. శ్రీ పుణాుహ్వాచనము
4. అంకురారపణ
5. అగిన మధనం
6. కలశ పూజ్లు
7. సరావలంకార కలశ సాిపనము
II.

గరాాలయాలు – అనీన అభష్ేకాలు.
హాలులో అభష్ేక మూరయులకు – అనీన అభష్ేకాలు

III. ఈ దినం హ్ో మాలు: విశవ శాంతి కి పరతేుక హ్ో మము.
1. 1008 మోదతకలతో కారు స్థదిధ శ్రీ లక్ీమ గణపతి హ్ో మము
2. 1008 కమలాలతో శ్రీ లలితా సహ్సర నామ హ్ో మము
3. శ్రీ చండీ ఉపాసకుల చేత – “శ్రీ చండీ హ్ో మము”
4. శ్రీ రయదర హ్ో మము
5. పరతి రొజూ శ్రీ చండీ పారాయణాలు – 12 జ్రయగునత.*10
రోజులకు 120 పారాయణాలు జ్రిగి చాలా చాలా విశేష ఫలితం
పరసాదించతనత. ఈ దినం చితు , సావతి నక్షతరం వారయ హ్ో మం
చేసతకునన మంచిది.
6. ఈ దిన్ం పరతేయక హో మం: శ్రీ న్వగీహ శ్ాంత్ర హో మం.

Note-I:

నవ్గీహ్ములు ముందత positive శకిు నివావలి. అందతకే ఈ

హ్ో మం మొదటి దినం చేయుట వ్లన, నవ్రాతురలలో చేయు అనిన
కారుకీమము, అనిన హ్ో మములు అదతాతమైన ఫలితం పరసాదించతనత.
ఈ నవ్గీహ్ హ్ో మం నవ్రాతిర నాడు చేయుట వ్లన, డస్ంబ్రయ,
జ్నవ్రిలో రాబ్ో వ్ు అనేక ఉపదరవ్ముల నతండ గొపప రక్షణ లభంచతనత.
II Note: మీకు అవ్కాశం ఉంటె శ్రీ చకీం ముందత ఈ దినం సాయంకాలం
6 గం|| - 7 గం|| మధు, 5 రంగుల వ్తు
ు లతో, ఒకొకకక (పరమిదలో – 2
దవపాలు, 5 పరమిదలలో 2 చొపుపన, (10 రోజుల నవ్రాతిరకి) మొతు ం 10
దవపాలు, ఆవ్ు నేయి వేస్థ వలలిగించండ. దవని వ్లన అషి దారిదయర ం
పటాపంచలవ్ుతుంది.
III. నవ్గీహ్ హ్ో మంలో మీకు లభంచే, పరతేుకమైన శకిు ప ందిన
అమూలుమైన నవ్రతానలు, 5 పంచ లోహాల ముకకలు ఒక చినన కేల
పాటలల ఉంచి, పూజ్లో ఉంచండ.మీ ఇంటలల అందరికి మంచి జ్రగాలని
పారరిధంచండ.
ఈ కిీంది మంతరం 54 సారయల జ్పథంచండ. 16 సారయల వారయండ.

ఓం గం గీహ న్క్షతారధిపతయే గణపతయే న్మః
ఇలా జ్పథంచినందతన, మీకు ఏ దో షం ఉనాన, చాలా వ్రకు బ్రయవ్ు
తగుాతుంది. శాంతి కలు
ా తుంది.

2 వ రోజు – అక్టిబరు 18 ఆదివారం- విదియ
I.

గురయ పూజ్, గురయ మండల పూజ్
1. శ్రీ గణేశ పూజ్ – 1008 మోదతకలతో శ్రీ మహా రాజ్
గణపతి హ్ో మము
2. 1008 తామర పువ్ువలతో శ్రీ లలితా మహా రాజా కి సహ్సర
నామాల

కమల

హ్ో మము.

(సరవ

అదృష్ాిలనత

పరసాదించతనది ఈ మహా శకిువ్ంతమన
ై హ్ో మము)
3. నియమ నిషఠ కల సదాచార సంపనతనల చేత చేయబ్డు శ్రీ
చండీ హ్ో మము.
4. 2 వ్ రోజు: 24 పారాయణాలు, దేవికి క్ీర తరపణాలు
జ్రయగు పరతేుకమన
ై పూజ్
5. శ్రీ రయదర హ్ో మము
6. ఈ

దినము

సావతి

నక్షతరం.

పగలు-

12-11

వ్రకుననది.పథదప విశాఖ నక్షతరం ఉననది. ఈ రండు

నక్షతారల వారయ తమ నక్షతరం పేరయ మీద హ్ో మం
చేసతకునన ఎననన రాబ్ో వ్ు చికాకులు కష్ాిలకు అడుుకటి
వేస్థనటల అగునత.
7. ఈ దిన్ం పరతేయక హో మము “ఆయుష్ హో మము” & విశవ
శ్ాంత్రక్త పరతేయకహో మము-పారరధ న్లుండ్ున్త.

Foot Note: ఈ ఆయుష్ హ్ో మమునకు, కాల సరప దో ష యంతరమునత
మీకు శకిువ్ంతము చేస్థ యజ్ా యం లో పూజంచి పంపగలరయ. ఈ యంతరం
మీరయ ప ందిన తరావత ఒక 10 రోజులలోపున ఈ యంతారనిన చేతిలో
ఉంచతకొని, 9 సారయల శ్రీ మృతుుంజ్య హమలింగ్ మంతరం జ్పథంచి, పథదప,
పరవ్హంచే నీటిలో వ్దలి వేయండ. మీ నలగటివ్ శకిు ని, ఈ యంతరం
దావరా నది విత్ డార చేసు తంది.
Note: మొదటి రోజు వలలిగించి నటేల , దవపాలు North face చేసు ూ పటి ండ.
2 వ్ రోజు స్ైతం ఆవ్ు నేయితో మాతరం 10 దవపాలు వలలిగించండ. దవంతో
మీ ఇంటలల వలలుగు, సతఖ సంతోష్ాలు నిండుతాయి.
“ఓం మహా ద్తఃఖ నాశిన్రయ ద్తరేా రక్ష రక్ష సావహా”

16 సారయల వారయండ. 54 జ్పథంచండ. దారిదయర బ్ాధ తొలగుతుంది.

3 వ రోజు – అక్టిబరు 19 తదియ- సో మ వారము
1. నవ్రాతురలలో మొతు ం 516 రయదారభష్ేకాలు జ్రయగునత. ఈ దినం
సో మవారం, చాలా పరతేుక పూజ్లు శవ్ శకుులకు సమానంగా
జ్రయగునత. ఈ దినం – ఉ 10.54 వ్రకు విశాఖ నక్షతరం.
ఉ – 10.55 గం|| అనతరాధ నక్షతరం వ్చతేనత.
ఈ పై 2 నక్షతారల వారికి, హ్ో మాలు, వారి పేరయ మీద జ్రిగన
ి ఎననన
శుభాలనిచతేనత. “విశవ శాంతికి హ్ో మము”
2. 1008 మోదతకలతో, శ్రీ వ్లల భ గణపతి హ్ో మము
3. 1008 కమలాలతో శ్రీ లలితా భవానీ దేవి హ్ో మము
4. శ్రీ రయదర హ్ో మము
5. విదతుకు మన
ై శాసు ర రీతిలో “శ్రీ చండీ హ్ో మము”

ఈ దిన్ం పరతేయకహో మము –
గురు బలం క్టస్ంశ్రీ ద్క్షిణా మూరిి హో మము
Foot Notes: ఈ పూజ్ దావరా ప ందిన పరసాదం ఏం చేయాలి? ఎకకడ
ఉంచాలని అడుగుతుంటారయ. అందతకటసంగా శ్రీ దక్ణా మూరిు ఇవ్వలేని
వ్రం ఉండదత. గురయ బ్లం. ధన బ్లం, అనన బ్లం కటసం “శ్రీ యంతరం”
పేల ట నత ఈ హ్ో మం లో ఉంచి, శకిు వ్ంతం చేయ బ్డన దానిని మీరయ
ధనం ఉంచతకునే చోట ఉంచండ. లేదా పూజ్లో ఉంచండ.దవని వ్లన,
సమసు అరిష్ి ాలు తొలగి పో యి, అదతాత గురయ శకిు శ్రీ యంతరం దావరా
లభంచతనత. మీ వాుపారం సి లం లో స్ైతం, పవితరంగా ఉంచతకటవ్చతే. ఈ
యంతర శకిు సరవ శుభములు పరసాదించతనత. సమసు అలక్ీమ ని
తొలగించతనత.
ఈ రోజు సాయంకాలం 6-7 గం||ల మధు – 10 దవపాలు, 5 రంగుల
వ్తు
ు లతో వలలిగించండ. (నలుపు రంగు వాడకండ) చినన పసతపు ముదా
చేస్థ, ఒక గీీన్ ఆకు పైన ఉంచి, ఒక పుషపం దానిపై నతంచి
“ఓం గురుః స్రవ క్ారణ భూతా శక్తిః సావహా”

16 సారయల వారస్థ, ఈ మంతరం- 108 సారయల జ్పథంచండ. ఇలా చేయటం
వ్లన, అనిన రకాల శాపాలు తొలగి పో తాయి.
న్వరాత్రర 4 వ దిన్ము.
అకటిబ్రయ. 20 వ్ తేది మంగళ వారం . చవితి
ఈ దినం నక్షతారలు – అనతరాధా – ఉ 9.36 వ్రకు
జ్ేుష్ాి

- ఉ 9.37 తరావత

ఈ మంగళ వారం కుజ్ గీహ్మునకు సంబ్ంధిచినది.
--------------------------------------------------------------ఈ దినం హ్ో మాలు :
1. 1001 శ్రీ గణపతికి పథరయమన
ై మోదతక హ్ో మము – శ్రీ స్థదిధ బ్ుదిధ
గణపతికి

గొపప

హ్ో మము

–

గరిక

,వలలగ

పండల

గుజుజ,

బిలవములు, బిలవ ఫలాలు, తెలల జలేల డు పూలతో చాలా చాలా
పరతేుక నవ్రాతిర హ్ో మము
2. శ్రీ రయదర హ్ో మము
3. 1008 శ్రీ లలితా సహ్సర నామములతో కమలాలతో శ్రీ లలితా
భవానీ దేవికి హ్ో మము

4. శ్రీ చండీ హ్ో మము
5. ఈ దినం పరతేుక హ్ో మం “శ్రీ స్తబరమణయ హో మము” కుజ్ దో ష
నివారణకు, కుజ్ శాంతి కటసం హ్ో మం
6. విశవ శాంతి కై – అనేక శాంతి పారరధ నలు వేద మంతారలతో
జ్రయగునత. పథదప పూరాణహ్ుతి.
Note: ఈ శ్రీ సతబ్రమణు హ్ో మము, మీరయ పడే కష్ాిలే నలైవేదుంగా
స్ీవకరించి, అనిన రకాల ఆరిధక బ్ాధలు తొలగించతనత. ఈ రోజు స్ైతం 10
దవపాలు – 5 రంగుల వ్తు
ు లతో దవపాలు వలలిగిస్ేు, మీకు ఎంతో ప ర టక్షన్
లభసతుంది. ఈ దినం ఈ అదతాత ముహ్ూరు ంలో జ్రిగే హ్ో మాలు,
మీకునన సకల కుజ్ దో ష్ాల నతండ, విమోచనం కలిగించి, మీకు
శుభాలు కలుగుతాయి.
ఈ దినం- సా- 6-7 గం|| దవపాలు వలలిగించి, శ్రీ చకాీనికి,
పువ్ువలు, ఫలాలు, సమరిపంచి ఖడా మాల పఠించి, ఈ కిీంది మంతరం
జ్పథంచండ.
ఓం శరవణ భవాయ న్మః
16 సారయల వారస్థ, 108 సారయల జ్పథంచండ. మీకునన సరవ కుజ్ దో ష్ాలు, శ్రీ
సతబ్రమణుం జ్పం నవ్రాతురలలో శుభాలు పరసాదిసు తంది.

5 వ రోజు అక్టిబరు 21 వ తేది. బుధ వారం –పంచమి
ఈ దినం నక్షతారలు: జ్ేుషి – ఉ 8-19 వ్రకుననది.
ఈ దినం మూలా నక్షతరం – ముందే వ్చిేనది.
మూలా నక్షతరం 8.20 ని|| పారరంభమై ఈ దినం పూరిుగా ఉననది.
శ్రీ ఉపాంగ లలితా వ్రతం దినం ఈ దినం.
1. 1008 మోదతకలతో శ్రీ కారు స్థదిధ గణపతి హ్ో మము
2. 1008 కమలాలతో శ్రీ లలితా సహ్సర నామ హ్ో మము
3. శ్రీ రయదర హ్ో మము
4. శ్రీ చండీ హ్ో మము: మికికలి వలభ
ై వ్ంగా ఇవ్నీన జ్రయగునత.
5. శ్రీ మహా సరసవతీ దేవి, శేవత కమల హ్ో మం, (విదాు, వివేక,జ్ఞాన
వాక్ సంపదల కటసం చేయబ్డు పరతేుక హ్ో మం- విశవ శాంతికి
పరతేుక హ్ో మం – పారరధ నలుండునత.

6. పరతేయక హో మం – 27 న్క్షతరములకు శ్ాంత్ర హో మం
Foot Notes: నవ్రాతురలలో పరతి రొజూ, దేవికి మీకు శకాుయనత సారం
పూజంచండ. ఫలాలు నలైవద
ే ుం పటి ండ.శ్రీ చకీం దరిశస్ేు సాక్ాత్ శ్రీ
మాతనత దరిశంచినటేల , అమమ దరశనం చేతనే, ఇందియ
ర
శుదిధ , శరీర
శుదిధ, మనన శుదిధ కలుగుతుంది. అమమకు సాయంకాలం 6 to 7 గం||
మీకు కుబ్ేర యోగం కలుగుతుంది. ఆ సమయంలో మీరయ సంపుటిత
శ్రీ సూకు ం పటిస్ేు, 10 దవపాల మధు శ్రీ చకీంముందత చేస్న
థ ఈ పఠణం
మీకు తటిి శ్రీ కుబ్ేర యిగానిన,శ్రీ లక్ీమ కుబ్ేర యోగం చేసు తంది.మీరయ
కుబ్ేర పీఠం పై శ్రీ లక్ీమ దేవి నతంచి పూజస్ేు ,ఏ సమసు నతండ
అయినా, ఏ పీడ నతండ అయినా మీకు విముకిు లభసతుంది. విశేష
ధన యోగం కలుగునత.
శ్రీ లక్ీమ దేవి మూరిుని శ్రీ కుబ్ేర పీఠం పై నతంచి ఈ మంతరం
జ్పథంచండ.
ఓం శ్రీం గజలక్షీమ ధన్ం మే కురు కురు సావహాః
(108 సారయల మంతర జ్పం) – 27 సారయల వారయాలి.
దవపాలు North face చేసు తననటల రొజూ అలాగే ఉంచండ. శ్రీ చకాీనికి
పండుల నివేదించి హారతివ్వండ. ఏదనాన స్ీవట చేస్ే వీలుంటే చేస్థ
సమరిపంచినా ఇంకా ఎంతో శేష
ీ ి ం. బ్ాదం పాలు స్ైతం సమరిపంచండ.

6 వ రోజు. అక్టిబరు 22 . గురు వారము
తిధి – షష్థి – పగలు. 1-13 వ్రకు
నక్షతరం- మూల ఉదయం 7.21 కి వలళ్ళిపో తుంది.
తిది-సపు మి 1.14 కి వ్సతుంది
నక్షతరం- పూరావష్ాడ నక్షతరం వ్సతుంది. ఈ నక్షతరం వారికి, ఈ దినం
పూజ్లు హ్ో మాలు, ఎననన శుభ పరంపరలనత ఇసాుయి.
-----------------------------------------------------------ఈ దినం శ్రీ సరసవతీ సపు మీ పూజ్ఞ దినము.
1. 1008 మోదతకలతో శ్రీ విదాు గణపతి హ్ో మము
2. 1008 ఎరీని కమలాలతో శ్రీ లలితా సహ్సర నామ హ్ో మము
3. శ్రీ రయదర హ్ో మము
4. శ్రీ చండీ హ్ో మము

5. శ్రీ సరసవతీ సూకు ం హ్ో మాలు: తెలల కమలాలతో మూల మంతర
హ్ో మాలు. ఈ దినం విశవ శాంతికి పరతేుక పారరధ నలుండునత.
6. ఈ దిన్ం పరతేయక హో మం:
శ్రీ వాగావదినీ మహా స్రస్వతీ దేవి హో మము
Foot Notes: విదాు భాగుం సరిగా లేక బ్ాధపడు విదాురయధల కటసం
ఈ పరతేుక హ్ో మము. ఈ పరతేుక కాలంలో జ్రిగే పూజ్ హ్ో మం,
ఎననన శుభాలనత పరసాదిసు తంది. ఈ సం|| శ్రీ సరసవతీ దేవిని స్ేవిస్ేు ,
మరలా వ్చేే సం|| నాటికి, విదులో విదాురయధలు ఎంతో అభవ్ృదిధ
లోకి వ్సాురయ. పథలలల చేత పరతి రొజూ శ్రీ సరసవతి దేవి అష్ోి తు రం, శ్రీ
సరసవతి మంతరం చేయించాలి. అలా చేస్ేు, వారి సమసులనినంటికీ
విముకిు లభసతుంది. ఎపుపడు ఎవ్రికీ, మనసతులో శ్రీ సరసవతి
మంతరం చేయాలనే, బ్ుదిధ కలిగితే, అపుడే వారికి మంచి రోజులు
వ్చాేయని అరధము. ఆశవయుజ్ మాసం, ఇవి నవ్రాతిర పరమ
పవితర దినాలు. ఐశవరు యోగం కొరకు ఈ సాయంకాలం 6 to 7
clock – 5 రంగుల వ్తు
ు లతో 10 దవపాలు వలలిగించండ. ఇవి
మామూలు దవపాలు కాదత శ్రీ మహాలక్ీమ దవపాలు. డస్ంబ్రయ లో
time చాలా బ్ాగాలేదత. ఆ సమయంలో రాబ్ో వ్ు ఆపదలనీన
ఆపేసు ాయి ఈ పూజ్లు, ఈ హ్ో మాలు మీరయ వలలిగించే ఈ దవపాలు
శ్రీదతరాా సూకు , శ్రీ మేధా సూకు ం, శ్రీ సూకు ం ఇవి వ్స్ేు రొజూ

పఠించండ. పరతి రొజూ శ్రీ లక్ీమ అష్ోి తు రం, శ్రీ సరసవతీ అష్ోి తు రము
శ్రీ దతరాా అష్ోి తు రము, శ్రీ దేవీ అష్ోి తు రములు చదవ్ండ.రాకపో తే,
CD లు help తో చదవ్ండ.ఇలా చదివితే, శవాజ్ా తో మీకు సకల
కారాులు స్థదిధ అవ్ుతాయి.
ఈ రోజు మంతరం
ఓం ఐం వాగావదినయ్ర సావహా
(108 సారయల జ్పం, 54 సారయల వారయండ)

7 వ రోజు. అక్టిబరు 23 వ తేది. పవితర శుకీవారం
తిధి – సపు మి, పగలు – 12.02 వ్రకు,
తరావత తిధి అషి మి – 12.03 నతండ ఈ రోజ్ంతా ఉననది.
నక్షతరం – పూరావష్ాడ – ఉ. 6.44 వ్రకు,
తరావత ఉతు రాష్ాడ నక్షతరం వ్సతుననది.
శ్రీ దతరాాషి మి: మహా శకిు వ్ంతమైన దినము.

1. శ్రీ లలితా దేవి 1008 కమలాలతో శ్రీ లలితా హ్ో మము
2. శ్రీ రయదర హ్ో మము
3. శ్రీ చండీ హ్ో మ పరతేుక దినము – శ్రీ దతరాాషి మి
4. శ్రీ విశవ శాంతి కై పరతేుక హ్ో మాలు
5. ఈ దిన్ం పరతేయక హో మం – శ్రీ గణపత్ర లక్ష మ్రద్తక హో మము
Foot

Note:

నిజ్ఞనికి

లక్ష

మోదతకల

హ్ో మము

పరమాదతాతమైనది. లక్ష మోదతకలు, ఆవ్ు నేయిలో ఫైర
చేయాలి. దాదాపు ఇదంతా పూరిు అయిేుందతకు, 25 రోజులు
పటి నత. పరపంచంలో, నేడు జ్రయగుచతనన ఎననన ఉతాపతాల
నివారణకు,

విశవ

శాంతికై

జ్రయగుచతనన

మహాదతాత

హ్ో మమిది. భూమి మీద మానవ్ుల కునన అనిన రకాల
అశాంతులు కరిగి పో వాలనియు విశవంలో శాంతి వ్రిధలల ాలని
చేయు అదతాత హ్ో మము ఇది.
Note: ఈ రోజు పరమ శకిు వ్ంతమైన రోజు. ఉపవాసం తో
జ్గదంబ్నత స్ేవించండ. కలియుగంలో పని చేస్ే మంతారలలో
పరధానమైన గణేశ మంతరం తో జ్రిగన
ి
హ్ో మం లోకంలో
ఉతు ములకు మంచి దారి చూపథసు తంది. ఎంతో నిజ్ఞయితీ గల
ఎందరో తీవ్ర కష్ాిలు పడుతునానరయ. వాటనినంటినీ అణచివేస్ేది
ఈ గణేశ హ్ో మము.

ఈ రోజు శుకీవారం- శ్రీ మహా లక్ీమ వారం – మీరందరూ 10
దవపాలు, తపపక వలలిగించండ. 5 రంగుల వ్తు
ు లే వాడండ. నేయి
దవపాలు, దారిదయర ం దవంసం చేసు ాయి. గొపప అదృషి యోగం
పరసాదిసు ాయి.
ఏవో మోదతకలు కాలిే, అగినలో మండంచారయ . ఇందతలో
ఏముందిలే అని చతలకన భావ్ం మీ మదిలో రానివ్వకండ. ఈ
హ్ో మం ఎననన విధాలెైన గండాల నతండ రక్సతుంది. రక్ంచి
తీరయతుంది. వాహ్న గండం, జ్ల గండం, అగిన గండం, వాయు
గండం, పారణ గండం, ఇలాగ ఎననన పారణ పరమాదాల నతండ
అదతాత రక్షణ, పారణ రక్షణ దవక్ష, శ్రీ గణేశుడు తీసతకొని
కాపాడునత. ఈ పుణు దినాలోల మీరయ చేస్ే జ్పం, దానం, పూజ్,
ధాునం, ఇవ్నీన మీకు విశేష శకిుని పరసాదిసు ాయి. కనీసం
దవపాలు అయినా వలలిగించండ, దవని వ్లన 10 వ్ రోజుకి 11
దవపాలు వలలిగిసు ారయ. దవనితో 111 దవపాలు వలలిగించిన వారయ
అవ్ుతారయ.ఏకాదశ

రయదర

మహా

యోగం

కలుగుతుంది.

శవానతగీహ్ంతో పీడలనీన తొలగిపో తాయి.

మంతరం: ఓం క్్ోం భవ శివాయ న్మః
(108 సారయల జ్పం – 54 సారయల వారయాలి)

8 వ రోజు అక్టిబరు 24 వ తేది . శనివారం
తిధి- అషి మి – ఉదయం 11.17 వ్రకు, తదతపరి
తిధి – నవ్మి – ఉదయం 11.18 నతండ పారరంభమగునత.
నక్షతరం – ఉతు రాష్ాడ – ఉ.6.33 వ్రకు, పథదప
నక్షతరం – శీవ్ణం. ఈ దినమంతా పూరిుగా ఉననది.
శనివారం. శీవ్ణా నక్షతరం వ్చిేన శ్రీ మహా విషు
ణ యోగము
కాలము. అతుంత శేష
ీ ి మైనది.
ఈ దినము మహ్రనవ్మి పరవ దినము. ఇది
1. నవ్రాతిర సమయము
2. మహ్రనవ్మి పరమ పుణు దినము
3. వలైషణవి, విషు
ణ రూపథణి శ్రీ మాతకు శేష
ీ ి మైన శీవ్ణా నక్షతర యోగము.
ఇనిన యోగాలు కలిస్థ వ్చిేన ఈ దినము మరలా ఎపుపడు
వ్సతుందో ఎవ్రికీ తెలుసత?
ఈ దినము-

1.

సహ్సర మోదతక గణేశ హ్ో మము

2.

శ్రీ రయదర హ్ో మము

3.

శ్రీ లలితా సహ్సర నామ 1008 కమలాల
హ్ో మము

4.

శ్రీ చండీ హ్ో మము

5.

మహ్రనవ్మి – శ్రీ విశవ శాంతి పరతేుక పారరధ నలు,

హ్ో మాలు, శాంతి పూజ్లు, పరపంచ శాంతికి వేద మంతారల ఘోషలు.

ఈ రోజు పరతేయక హో మము “శ్రీ గృహ వాస్తి శ్ాంత్ర హో మము
Foot Note: ఈ రోజు సాయం కాలం “6 to 7 గంటల లోపల భకుులు 10
దవపాలు వలలిగించి, శ్రీ చకీం ముందత, దేవీ ఖడా మాల పారాయణము
చెయుండ. పండుల, పువ్ువలు, శ్రీ చకాీనికి సమరిపంచండ. ఇలా చేయటం
వ్లన ఇంటలల కలతలు, గొడవ్లు పూరిుగా తగిాపో తాయి. ఈ దినం
వలలిగించే దవపాలు ఏ పారాయణం అయినా, ఏం పూజ్, ఏ యజ్ా ం, ఎంత
ఫలితం ఇసతుందో మాటలోల చెపపలేము. శాంతిగ జీవించతటకు, కటపం,
అసహ్నం తగుాటకు, ఈ కిీంది మంతరం జ్పథంచండ.

ఓం మహా మంతారత్రమక్ే ద్తరేా శరణం న్మః
(108 సారయల జ్పం, 27 సారయల వారయాలి)
ఈ దినమంతా శీవ్ణా నక్షతర ముననందతన,శ్రీ వలైషణవీ విషు
ణ యోగం
సంభవించి, అషి దారిదయర ం నశసతుంది.

9 వ రోజు అక్టిబరు 25 వ తేద.ి ఆదివారం
తిధి – నవ్మి ఉ. 8.02 వ్రకుననది. తదతపరి
తిధి – దశమి. మహా దశమి. 8.03 నతండ
నక్షతరం – ఉ. 6.51 వ్రకు శీవ్ణం. తదతపరి
నక్షతరం – ఉ. 6.52 నతండ ధనిషఠ నక్షతరం

మహరనవమి+ విజయద్శమి పరవ దిన్ము
ఎట వ్ంటి కషి మన
ై ా, ఎంత హమనమన
ై తల వారత బ్రహ్మ వారస్థనా దానిని
తొలగించేది ఈనాటి దేవీ పూజ్లు, యజ్ఞాలు. శ్రీ కరయణామయి అమమ –
జ్నమ దినము. విజ్య దశమి “విజ్య ముహ్ూరు కాలం”.
1. శ్రీ సహ్సర మోదతక గణేశ హ్ో మము
2. శ్రీ రయదర హ్ో మము
3. శ్రీ లలితా సహ్సర నామ 1001 కమలాలలో హ్ో మము
4. శ్రీ చండీ హ్ో మము
5. విశవ శాంతికి, శాంతి హ్ో మాలు, శాంతి వేదిక మంతర పఠనాలు,
విశవ శాంతి వేద మంతర పారరధ నలు జ్రయగునత.
6. శ్రీ మహా పూరాణహ్ుతి – విజ్య దశమీ శాంతి పూజ్లు
Note: ఈ నవ్రాతిర వ్రతం – పరపంచ శాంతి కి అంకితం చేయ
బ్డుతుననది.
శ్రీ మణి దవవప మహా సంసాినం, నిరంతరం విశవ శాంతి కటసం ఎంతో కృష్థ
చేయు చతననది.
ఈ దినం శమీ వ్ృక్ష పూజ్ అదతాత శకిు పరసాదిసు తంది.

శ్రీ కరుణామయ అమమ జన్మ దిన్ము – విజయ ద్శమి
Notes: మన కటటల జ్నమల పుణు ఫలం వ్లన ఈ దినం మనం అమమనత
దరిశంచి ధనతులమయాుము. ఈ దినం అమమ ఆశ్రసతులు ప ందతతారయ.

ఈ రోజు, దేవీ పూజ్, మరియు విజ్య దశమి పుణు కాలం వ్లన కలిగే
శుభం వ్లన, ఎననన దో ష్ాలు నశసాుయి. శ్రీ దేవీ మహా పూరాణహ్ుతి
దరిశంచటం వ్లన, శుకీ గీహ్ దో ష్ాలు, శని గీహ్ దో ష్ాలు నశసాుయి.
సకల మంగళ దో ష్ాలు, ఈ పూరాణహ్ుతి వ్లల తగుాతుంది. మంగళ దో షం
ఏ ఇంటలల ఉంట ందో ఆ ఇంటలల శాంతి ఉండదత. ఈ పూరాణహ్ుతి వ్లన
మనతజుల మధు సపరధ లు, గొడవ్లు, తగిా, అశాంతి నశసతుంది.
ఈ దినం సాయంకాలం సరిగా ా 6 గం|| ఎలోల దతసతులు ధరించి,
దవపాలు North face చేసు ూననటల , వలలిగించండ. మీ ఇంటలల మనః శాంతి
నిండుతుంది.
మంతరం:

ఓం స్రవ ద్తఃఖ నాశినీ ద్తరేా న్మః

(108 సారయల జ్పథంచి, 64 సారయల వారయండ)
ఇలా చేయటం వ్లన, మీకే తెలియ కుండా, ఏవలైనా శాపాలు
వలంటాడుతునాన, అశాంతి కలిగిసు తనాన, ఈ జ్పం ఆ దో షం తొలగిసు తంది.
1. మీ ఇంటలల వాసతు బ్లం లేకపాయినా, ఇంటికి, వాసతు శకిు కటసం,
ఇలా చేయండ.
2. యింటి లోపల ఈశాను భాగంలో, గోడకి కిీంద, North East
భాగంలో వాసతు యంతరం అతికించాలి.

3. ఇంటికి బ్యట ఈశానుము లో, కొదిా భూమిలో మటిి తీస్థ,
అందతలో కొంచెం, పాలు పో స్థ, అందతలో పంచ లోహాలు, నవ్
రతానలు వేస్థ, మటిి తో కపథప వేయాలి.
4. ఇలా చేయటం వ్లన ఛార్జ అయిన ఈ యంతర బ్లం పని చేసు తంది .
మీకు మీ పథలలలకి ఇది రక్ష.
స్పషల్ ననట్: వాసతు యంతరం వ్స్ేు ఏం చేయాలి అనే అనేక పరశనలకు
ఇది పరతేుకమన
ై ననట్.

10 వ రోజు క్ారయకీమము – అక్టిబరు-26 వ తేది
తిధి – దశమి ఉ 11 గంటల – 16 ని|| తరావత
తిధి – ఏకాదశ ఉ. 11-17 ని|| నతండ
నక్షతరం – ధనిషఠ – ఉ. 7.37 వ్రకు. తదతపరి
నక్షతరం – శతభష ఉ. 7.38 నతండ.
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వ్

దినము.

చివ్రి

దినము

కారుకీమము.

మహ్ో తువ్ముల సమాపథు దినము
1. వేద మంతర పఠనము
2. కలశముల ఉదావసనము. 8.00 ఉ.
3. అనిన గరాాలయములలో, అభష్ేకములు జ్రయగునత.

నవ్రాతిర

4. ఈ అభష్ేకములు జ్రిగన
ి , నవ్రాతిర, 9 దినములు అనీన పూజ్లు,
హ్ో మాలలో, పూరిుగా కలిశముల జ్లములు శకిువ్ంతమైనవి,
చివ్రగా, అనిన గరాాలయములలోనత, శ్రీ పంచ ముఖ అరయణాచల
శవ్ లింగము నకు, శ్రీ దక్ణా మూరిు గురయ పీఠమునకు,
అభష్ేకములు జ్రయగునత. మొదటి రోజు, శ్రీ గురయ పీఠమునకు,
పూజ్తో పారరంభమైన ఈ కారుకీమము, అలాగే శ్రీ గణేశ, శ్రీ గురయ
పూజ్లు, శ్రీ గురయ వ్ందనం, పరతేుక కృతజ్ా తా భకిుతో మేళవించి
పూరిుయగునత. అనంత శకుుల భాండాగారం శ్రీ చకీము. శ్రీ
చకీమునకు, అభష్ేకము పూరిు అయిన పథదప, ఈ పవితర నదవ
జ్లముల, సతగంధ దరవ్ుములు కలిస్థన తీరధ ములు,
1. వేద పండతులు – పరపంచ శాంతి కటసం వేద మంతారలతో, శాంతి
పఠనములు చేయుదతరయ. 11.00
2. వేద పండతులకు శేష వ్సాుాల సనామనము
3. మదాుహ్నం 12.00 గరాాలయములలో, పూజ్ పూరిు అయి,
నలైవేదు సమరపణ పథదప, మహా మంగళ హారతి.
4. భకుులందరికీ పరసాదము వినియోగము జ్రయగునత.
5. 1.00 మహా పరసాదము అందరికీ
6. శ్రీ మణి దవవప శకిు పీఠం లో – నవ్రాతిర మహ్ో తువ్ములు,
గొపపగా సతసంపననమైనవి.

శ్రీ మణి దవవపం – నిరంతరం, విశవ శాంతి కటసం కృష్థ చేయు
చతననది. ఇంకా, భవిషుతు
ు లో, విశవ శాంతికై ఎననన కారు
కీమాలు చేయాలని శ్రీ లలితా భగవ్తి దేవిని పారరిాసు ూ,
నిరంతరమూ మీ అందరి స్ేవ్లో,
శ్రీ మణి దవవపం,
సౌత్ ఇండయా,
భారత దేశము.

