శనిత్రయోదశి ప్రత్యేకం

చంద్రమానం రకరం క్షము రోజులలో ద్మూడవ తిథి తరయోద్శి. నెలకు రండె తరయోద్శి లుంటాయ.
సంతసరతుకి 12 తరయోద్శిలు. ఆంద్ఽలో కొతుి తరయోద్శిలకు హంద్ఽవులలో విశిషట మైన తృరధానయత
ఈంది. ఏ తరయోద్శి ఄయతే శతువరముతో కడి ఈంట ందో అ రోజు శతుగరహాతుి 'శతూశవరుడె'గ
సంభోధింస్ారు. శతు తరయోద్శి ఄంటే శతుకి చాలా ఆషట ం. మూడె దో షలనఽ తృో గొటటట మానవులు కోరుకుని
యోగతుి ఄందించేవడె శనేశవరుడె.

నవగరహాలకు ఄధితి శతూశవరుడె. అయన ేరు చెేానే

భయడతారంద్రౄ. కతూ శతుతరయోద్శి నాడె శనెైశచరుతు భకిాతో కొలిచిన వరికి శుభాలనొసగుతాడతు
ఏలినాటట శతు ద్శ' వరితు ఄంతగ బాధించద్తు ురణాల చెబుతేనాియ. శనయే కరమతి సః నెమమదిగ
చరించేవడె శతు ఄతు ురణోకిా. శతు గరహం సారుయతు చఽటట

రిభమ
ర ంచేంద్ఽకు టేట కలం 30

సంవతసరలు. ఄదే మన భూమ సారుయతు చఽటృ
ట తిరిగంద్ఽకు టేట కలం 24 గంటలు . నత్ నెమమదిగ
కదిలేవడె కబటటట శతూశవరుతుి 'మంద్ఽడె' నాిరు మహరుషలు. నవ గరహాలోో ఏడో వడెైన శతూశవరుడె
జీవరశులనఽ సతయమారగ ంలో నడించెంద్ఽక ఄవతరించాడతు రతీతి.

శతు ేరు వినగనే ఄంద్రౄ భయడతారు కతూ అ స్వమతు భయంతో కకుండా భకిాతో కొలిస్ేా
సకలశుభాలతో తృట ఐశవరయతూి రస్దిస్ా డతు నమమక. ఆతరుల టో ేరమగ వయవహరిసా ా వరికి కలలో
కడా కీడె తలెటటకుండా సద్వరా న కలిగినవరితు శతూశవరుడె చలో గ చాస్ాడతు ెద్దలు చెబుతారు.
శతువరం-తరయోద్శి తిథి వచిచనరోజున శతుకి నఽవువలనానెతో ఄభిషేకం చేస్నా అస్వమకి ఆషట మైన
నఽవువలు, నలో టట వసా ంర వంటటవి దానం చేస్నా శతు రసనఽిడవుతాడతూ ఏలినాటటశతు, ఄరాషట మ శతు బాధల
నఽంచి ఈశమనం లభిసఽాంద్తూ భకుాల రగఢ విశ్వసం.
మందప్ల్లి మందుడు

మంద్లిో , తూరుీ గోదావరి జిలాో, కొతా ేట మండలాతుకి చెందిన గరమము. మంద్లిో గరమం రజమండిర
కి 38 కి.మ., కకినాడ కు 60 కి.మ., ఄమలాురంకు30 కి.మ.,రవులతృల ంకు 9 కి.మ. ద్ారంలో
ఈంది.ఇ గరమంలోనే రస్దా ి తృ ందిన శతూశవరలయం ఈంది.ఇ దేవలయం మందేశవరలయంగ కడా
రశస్ా తృ ందినది. ఆకకడకు ద్గగ రలొ ధండిచి మహరిష అశరమం ఈండేద.ి ురణాల రకరం ధండిచి మహరిష
తన వెనఽిముకనఽ ఆంద్ఽరడెకి వజరరయుధం గ ఄసఽరలనఽ చండాతుకి ఆకకడే దానం ఆస్ాడె. మంద్లిో
శతూశవర స్వమ ఆతర అలయాలకు కసా ంత భినిం. వసా వతుకి స్ో మేశవర స్వమ అలయం ఄయనా,
శతూశవరుడె రతిషఠ ంచడంతో శతూశవర అలయంగ రస్దా ి చెందింది. శతేర, రోగ, రుణ బాధల నఽంచి విముకిా
కోసం వేలాదిమంది భకుాలు వసఽాంటారు. జరతక చకరంలో శతుతో సమసయలునివరు కడా వసఽాంటారు.

ఏటా శ్రవణ మాసంలోనా, శతుతరయోద్శి వచేచ రోజులోోనా మందేశవరుడికి రతేయక ూజలు తురవహస్ారు.
ూరవం ఄశవతా ´, ీలాద్ఽలనే రక్షసఽలు ఇ తృరంతంలో తసఽస చేసఽకునే మునఽలనఽ సంహరించి
వరితు భక్ించేవరట. ఄుీడె వరంతా వెళ్లో ఄకకడే రమేశవరుతు తసఽసలో ఈని శతూశవరుతుతో
మొరెటట కునాిరట. వరి మొరనఽ అలకించిన మంద్ఽడె అ రక్షసఽలనఽ హతమారచడట. ఄసఽర
సంహారం వలో కలిగిన బరహమహతాయతృతకతుి తువరించఽకునేంద్ఽకు మంద్లిో లో శివలింగతుి రతిషఠ ంచి
ూజలు చేశ్డట. ఄీట ించి అ అలయం శనెైశచర క్తరంగ ేరుతృ ందింది. శతేరబాధ, రుణబాధ,
రోగ఼డతోనా... ఏలినాటటశతు, ఄరాషట మశతుతోనా బాధడేవరు ఇ స్వమకి తెైలాభిషేకం జరిస్ేా ఄవతూి
తొలగితృో తాయతు రతీతి. ఆంక... మహారషట ల
ర ోతు శతుస్ంగణాూర్ రంచ రస్ద్ా శనెైశచరలయం. ఆటీవలే
కరాటకలోతు ఈడెలో దేశంలోనే ఄతిెద్దదెైన శతూశవరుడి విగరహాతుి (23 ఄడెగులు) అవిషకరించారు.

శనీశవరుడి జప్ మంత్రరలు :
తూలాంజన సమాభాసం
రవి ుతరం యమాగరజం
ఛాయా మారాండ సంభూతం
తమ్ నమామ శనెైశచరం
|| ఓం శం శనయేనమ:||
|| ఓం తూలాంబరయ విద్మహే సారయ ుతారయ ధీమహ తనని స్ౌరి రచ ోద్యాత్ ||
|| ఓం తృరం ఼రం తృౌరం శం శనెైశవరయ నమః ||
శతు గయతీర మంతరం:
ఓం కకధవజరయ విద్మహే
ఖఢ్గ హస్ాయ ధీమహ తనని మంద్: రచ ోద్యాత్.
|| ఓం శనెైశవరయ విద్మహే సారయుతారయ ధీమహ తనని: మంద్: రచ ోద్యాత్ ||
ఏల్లనరటి శని గ్రహ దో ష శ ంతి విదరనం :
1 మయూరి తూలం ధరించఽట
2 శతు జం రతి రోజు జంచఽట
3 శతుకి తిలభిషేకం చేయంచఽట
4 శివ దేవునకు ఄభిషేకం ,రతి శతువరం రోజు ఎతుమది రౄతృయలు లేదా ఎతుమది సంఖయ వచేచలాగ
బారహమణుతుకి దానం చేయుట
5 శతువరం రోజు నవగరహాల అలయంలో లేదా శివలయంలో రస్ద్ం ంచఽట
6 రతి రోజు నఽవువండలు కకులకు ెటట ట వలన
7 శతువరం రోజు రొటటటెై నఽవుల నానే వేస్ కుకకలకు ెటట ట వలన
8 హనఽమంతేతు ూజ వలన
9 సఽంద్రకండ లేదా నలచరితర చద్వటం వలన
10 కలవలో కతూ నదిలో కతూ బొ గుగలు, నలో నఽవులు, మేకు కలటం వలన
11 శతు ఏకద్శ నామాలు చద్ఽవుట వలన (శనేశవర, కోన, ంగల, బబుర, కిషా , రౌద్ర, ఄంతక, యమ, స్ౌరి,
మంద్, ఛాయుతర) రతి రోజు చద్వటం వలన
12 బియు రవవ మరియు ంచదార కలి చీమలకు ెటట ట వలన
13 అవుకు నలో చెకక రతి రోజు ెటట ట వలన

14 రతి శతువరం రగిచెటట కు రద్షణం మరియు నలో నఽవువలు, మనఽములు కలినాతూటటతు రగి చెటట కు
తృో యటం వలన
15 ఆనఽముతో చేస్న ఈంగరం ధరించఽట వలన
16 చేలు టేట డవ ముంద్ఽభాగంలోతు మేకుతో ఈంగరం చేస్ ధరించఽట వలన
17 బారహమణుతుకి నలో వంకయ, నలో నఽవువలు, మేకు, నలో తు ద్ఽీటట దానం చేయటం వలన
18 రతి శతువరం శివలయం లేదా నవగరహాలయం ముంద్ఽ బిచచగళ్ళకు అహరం ెటట ట వలన నలో తు ద్ఽీటట
దానం చేయటం వలన
19 ఄయయీ మాల ధరించఽట వలన, శ్రర వెంకటేశవర స్వమకి తలతూలాలు ఆచఽచట వలన ,శ్రర వెంకటేశవరస్వమ
మాల ధరించఽట వలన
20 రతి శతువరం వెంకటేశవర స్వమ ద్రశనం, శివలయంలో శివుతు ద్రశనం, హనఽమంతేతు ద్రసనం ద్రశనం
వలన శతు గరహ దో షం శ్ంతించఽనఽ.

