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శ్రీ దేవీ శరననవరాత్రి పూజా మహోతసవాహాాన శుభపత్రిక 
శ్రీ కాళీ వనాశ్రమము 

ది.07.10.2021 గురువారము నండి ది.16.10.2021 శనివారము వరకు 

                                                                            
సరాాధిష్టాన చైతనయ సమరధ సద్గురు                      శ్రీ కాళీ వనాధీశారి                                        శ్రీ కాళీ వనాశ్రమ పీఠాధిపతి 

        శ్రీశ్రీశ్రీ హ్నమత్ కాళీ వర ప్రసాద బాబూజీ             శ్రీ మహాకాళికా పరమేశారి                                పూజ్య యోగిని శ్రీ చంద్రకాళీప్రసాద 
          మహ్రాజ్ వారి పరమానగ్రహ్ముతోన                                                                                మాతాజీ వారి మహ్దాశీస్ససలతో 
 

శీ్ర శివే! సద్గు రు హృదయాంతర చిద్విలాస విలాసినీ! వాసవీ! కాళీవనాంతర వాసినీ! మృద్గహాసినీ!  

కాళికా నగరేశ్ిరీ! జయ కాళికా పరమేశ్ిరీ! శీ్ర శ్రననవరాతీ్ర పూజలు చేకొనవె జగదీశ్ిరీ! 
 

జిజా్ఞసువులై న  ఆతమ బాంధువులారా! 
 

సకల  జీవకోటికి  తల్లి   జగనమత   'శీ్ర మహా కాళికా పరమేశ్ిరి.'   ఆ తల్లి   కటాక్షముతో 

 ముముక్షువుల హృదయ క్షేతీములలో భకిి  బీజములను నటి, మొలకెత్రి ాంచి, జా్ఞన కుసుమాలను 

విరబూయాంచి, ఆత్మమనాంద మకరాంద మాధురయమును విశ్ిాం నలుమూలలా వెదజలుి తునన శీ్ర కాళీ 

వనశీ్మాంలో, విశ్ి శాంతయరధ ము, లోక కళ్యయణారధ ము, శీ్ర దేవీ శ్రననవరాతీ్ర పూజ్ఞ మహోతసవములు సిసిి శీ్ర 

చాందీమాన పి వనమ సాంవతసర ఆశ్రియుజ శుధ్ధ  పాడ్యమి మొదలు శుధ్ధ  ఏకాదశి వరకు (07.10.2021 

గురువారాం నుాండి 16.10.2021 శ్నివారాం వరకు) నిరిహాంచబడును. త్మమెలి రూ బాంధు మితుు లతో 

విచేేసి జగనమత పూజలలోను, సేవలలోను, సాంకీరి న ధ్యయనద్గలలోను, సజజ నుల సహచరయాంలోను, శీ్ర 

సద్గు రు ద్వవయబోధ్య శీ్వణాంలోను మీ సమయనిన సారధ కాం చేసికొనవలసినద్వగా సాదరాంగా సాిగత 

సుమాాంజలులతో ఆహినిసిుననము. 

ఇట్లి  

కారయనిరాిహక వరు ము 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

శ్రీ కాళీ వనాశ్రమము (శ్రీ కాళీ గార్డనె్సస) 
 

శ్రీ శ్రీ శ్రీ హ్నమత్ కాళీ వర ప్రసాద బాబు ట్రస్ట ా
శ్రీ కాళీ గార్డెన్సస, నంబూరు రైల్వా స్టాషన్స ఎద్గరుగా, గుంటూరు-విజ్యవాడ జాతీయ రహ్దారి,  

నంబూరు పోస్టా-522508, పెదకాకాని, గుంటూరు జిల్ల,ా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ . 
ఫోన నం:0863-2293564, 9493786601-05. 

Email:shkvpbtrust@gmail.com                                                       www.mathaji-babuji.org 

http://www.mathaji-babuji.org/


ద్వ.07.10.2021 గురువారము నుాండి 16.10.2021 శ్నివారము వరకు నితయ కారయకీమములు:  

ఉదయాం 4 గాం.లకు మేలుకొలుపు, సుపీభాతాం, నగర సాంకీరి న. 5 గాం.లకు పీారధ న. 6 గాం.లకు ఆలయ 

దరశనములు, తీరధ  పీసాదములు. సా. 6 గాం.లకు పీారధ న, 7 గాం.లకు సాయాంకాల పూజ, దరశనము, తీరధ  

పీసాదములు. 

పూజ్ఞ కారయకీమములు: 

1. 07.10.2021 గురువారాం ఉ. 8.28 గాం.లకు పూజయ శీ్ర మాత్మజీ వారిచే శీ్ర శ్రననవరాతీ్ర పూజ దీక్షా  

 స్వికరణము, అఖాండ్ జ్యయత్ర పీజిలనము.  

2. 07.10.2021 నుాండి 16.10.2021 వరకు పీత్రరోజు ఉదయాం 8 గాం.నుాండి 9గాం.వరకు శీ్ర శీ్రనివాస 

 రామానుజదాసు గారిచే శీ్ర దేవీ భాగవత పీవచనము.   

3. 08.10.2021 శుకీవారము నుాండి 15.10.2021 శుకీవారము వరకు: ఉదయాం 9గాం.ల నుాండి 

సతసాంగ సమావేశ్ము, ఆధ్యయత్రమక పీసాంగములు, పూజయ శీ్ర మాత్మజీ వారి అనుగీహభాషణము. పూజయ 

శీ్ర బాబూజీ ద్వవయ దరశనము, బోధ్ (వీడియో). 

4. 07.10.2021 గురువారము నుాండి 16.10.2021 శ్నివారము వరకు: మధ్యయహనాం 2 గాం.ల నుాండి శీ్ర 

 జగనమత ఆలయాంలోను, శీ్ర బాబూజీ మహరాజ్ వారి దేవత్మరేన మాంద్వరాంలోను శీ్ర లల్లత్మ 

సహసీనమ కుాంకుమారేనలు, మహామాంగళహారత్ర, మహామాంతీపుషపము, శీ్ర జగనమత దరాారు 

(చతురేిద,     ఉపనిషత్, గీత్మ, రామాయణ, భారత, భాగవత, తరక, వాయకరణ, వేదాాంత శసర , సి్తతీ, 

గానములతో), జగనమత దరశనము, తీరథ  పీసాదములు, భకి  సమారాధ్న. 

5. 12.10.2021 మాంగళవారము - మూలానక్షతీాం. సరసితీ పూజ. శీ్ర జగనమత సామూహక కుాంకుమ  

పూజలు. 

6. 13.10.2021 బుధ్వారము - ద్గరాు షట మి.  

7. 14.10.2021 గురువారము - మహరనవమి. 

8. 15.10.2021 శుకీవారము - విజయదశ్మి. శీ్ర జగనమత సామూహక కుాంకుమ పూజలు, 

     అననపీాశ్నలు, అక్షరాభాయసములు (రామాలయములో జరుగును). 

9. 16.10.2021 శ్నివారము - ఏకాదశి. ఏకాహాం. దీక్షావిరమణ, బీజ్ఞక్షరపూతమెై న మాంతీ్మక్షతలతో శీ్ర 

     మాత్మజీ వారి ఆశ్రసుసలు. సాయాంతీాం 5 గాం.లకు శీ్ర జగనమత నగరోతసవాం. రాతీ్ర 7గాం.లకు శీ్ర  

     సద్గు రు పాదపూజ్ఞ మహోతసవము.  

ముఖయ గమనికలు: 

1. సమయనుకూలముగా కారయకీమములలో మారుపలు, చేరుపలు ఉాండ్వచ్చేను. దయచేసి 

సహకరిాంచ  పీారధ న.  

2. 08.10.2021 శుకీవారము నుాండి 15.10.2021 శుకీవారము వరకు పీత్రరోజూ మధ్యయహన   

 పూజ్ఞనాంతరాం పూజయశీ్ర మాత్మజీ వారు భకిులకు తీరథ ాం యసిారు.  

3. 12.10.2021 మాంగళవారాం సరసితీ పూజ మరియు 15.10.2021 శుకీవారము విజయదశ్మి 

 సాందరభముగా, భకిుల అభీష్టట నుసారముగా శీ్ర జగనమత సామూహక కుాంకుమ పూజలు ఏరాపట్ల 

చేయబడినవి. ఆసకిి గలవారెవరెై న పూజ చేసికొనవచ్చేను. పూజ సామగీ్ర నిరాిహకులే 

అాందజేసిారు. పూజలో పాల్గు నలని అనుకునేవారు ముాంద్గగానే టీ్స్టట  ఆఫీసులో తమ పేరు, గోతీము 



నమోద్గ చేయాంచ్చకొనవలను. వివరములకు టీ్స్టట  ఆఫీసులో   సాంపీద్వాంచవలను. 0863-2293564, 

9493786601-03.  

4. 15.10.2021 శుకీవారము విజయదశ్మి రోజున పూజయశీ్ర మాత్మజీ వారిచే అననపీాశ్నలు, 

 నమకరణములు, అక్షరాభాయసములు జరిపాంచ్చకోదలచినవారు తమ సామగీ్రతో ఉ.9 గాం.లకు 

సిధ్ధ ముగా ఉాండ్వలను.  

5. 08.10.2021 శుకీవారము నుాండి 15.10.2021 శుకీవారము వరకు పీత్ర ద్వనము మధ్యయహనము 2 

గాం.ల  నుాండి శీ్ర బాబూజీ వసిు పీదరశనశల  (మూయజియాం) దరిశాంచవచ్చేను. (శీ్ర బాబూ విజా్ఞన 

మాంద్వర్ మొదటి అాంతసుథ లో).   

6. 07.10.2021 నుాండి 15.10.2021 వరకు పీత్ర రోజూ శుచిగా, రోజుకు పన్నాండుసారుి  దీక్షతో     

 శీ్రలల్లత్మ సహసీనమ సి్తతీ పారాయణ (లక్షనమ పారాయణ) చేసి జగనమత అనుగీహాం 

పాందాండి.  

7. 16.10.2021 శ్నివారము శీ్ర సద్గు రు పాదపూజ అనాంతరాం భకిులాందరికీ తీరథ పీసాదములతోబాట్ల 

ఈ నవరాతుు లలో శీ్ర జగనమతకు పూజచేసిన పూజ్ఞ కుాంకుమ, బీజ్ఞక్షరపూతములై న మాంతీ్మక్షతలు 

పాయకెట్ి లో ఇవిబడును. ఈ కుాంకుమను, అక్షతలను పీత్రరోజూ జగనమత సమరణతో ధ్రిాంచిన, 

దగు ర ఉాంచ్చకునన అనాంతశ్కిి సిరూపణి, అవాయజ కరుణామూరిి  అయన జగనమత మనకు 

అనుక్షణము తోడునీడ్గా నిల్లచి ఉాంట్లాందని విశ్ిసిాంచాండి. అవి రోగ, చోర, శ్తృ, భూత, పీేత, 

పశచద్వ పీడ్ల నుాండి, అనిన ఉపదీవములనుాండి కాపాడ్గలవు. ఆధ్యయత్రమక సాధ్నలోను, వాయపార, 

వయవసాయ, విదాయ, వృత్రి , ఉద్యయగాద్గలలోను అభివృధ్ధధ  కల్లగ్రసిాయ. సమసి  సతసాంకలాపలను 

న్రవేరేగలవు. అలా ఎాందరెాందరో అనుభవాలను పాంద్గతుననరు.  

8. ఆశీ్మమునకు యచ్చే విరాళములనినటికీ ఆదాయపు పనున చట్ట ము సె.80G పీకారము రాయతీ 

 లభిాంచ్చను. 

శీ్ర సద్గు రు మాండ్ల దీక్ష స్వికరిాంచేవారు ఆశ్రియుజ పౌరణ మి 20.10.2021 బుధ్వారము రోజు తె.జ్ఞ 

4గాం.లకు దీక్షమాల ధ్రిాంచవలను. మాండ్ల దీక్ష పూరిి గా చేసినవారు హోమాంలో పాల్గు నవచ్చేను. 

01.12.2021 హోమాం పూరాణ హుత్ర, దీక్షావిరమణ.   

  


