దీక్ష-పూర్ ణదీక్ష
సనాతన ఋషుల సాంప్రదాయములతో ఆధునిక రరిష్కా ర్ములు
దీక్ష అనేది మానవజనమ ధర్మమ చరణకై ప్రతీకగా, దైవతత్వా నుభూతితో జీవిస్తూ ప్రతి మానవుడు తన
జనమ ను సార థకము చేసుకొనుటకు అనాది నుుంచి ఋషలు, మహార్షులు, యోగులు అుందిస్తూ వసుూనన దీ
అమూల్య మైన అవకాశము. కాని ఈ రవిప్తమైన రదానికి సరియైన అర థము, ఆచరణ తెలుసుకొనలేక, తెలిసినా
ఆచరిుంచి దాని దాా ర్మ పూర ణ ఫలితముల్ను పుందకుుండా అల్ప ఆలోచనల్తో, అల్ప సుంతోషముల్తో జీవిత
కాల్మును వృధా చేసుకుుంటునాన ర్ష. ఎన్నన విధముల్ దీక్షలు మానవుల్కు ల్భ్య మునన ను, కోట ల ముంది దీక్షలు
తీసుకుుంటునన ను

వాటి

ఫలిత్వల్ను

అనుభ్వములోకి

తెచ్చు కోలేకపోతునాన ర్ష.

కాని

మనము

తెలుసుకోవల్సినది ఏమిటుంటే ఈ దీక్ష అనేది మన దైనుందిన జీవిత్వనికి తరప నిసరి అవసరము.
ఇక పూర ణ దీక్ష విషయానికి వస్తూ అది అుందరూ ప్రసాదిుంచటానికి అర హత కలిగి ఉుండదు. ప్ాచీన కాల్ుంలో
ప్రసాదిుంచటానికి అర హత ఉనన వార్ష కూడా అుందరికి ప్రసాదిుంచేవార్ష కాదు. పూర ణ దీక్షలు కేవల్ుం
పూర ణయోగులు, తరస్వా కులు మాప్తమే ప్రసాదిుంచటానికి అర హత కలిగి ఉుంటార్ష. మనకు ఈ జనమ అదృషము
ట ,
మనకు సోమనాథ మహర్షుల్వారి రూరుంలో పూర ణయోగులు, తరస్వా కులు ల్భుంచటము. ఈ కలియుగ ప్రభావాల్
నుుంచి, మన దైనుందిన ఒడిదుడుకుల్ను అధిగమిుంచి, శునకసా భావాల్ను, నీచపు ఆలోచనల్ను అరికటిట
ఉనన త మానవులుగా జీవిుంచటానికి వార్ష అఖుండదీక్ష తీసుకొని మహాయోగుం అనే పూర ణదీక్షను రూపుందిుంచి
మనకు గత కొుంత కాల్ుంగా అనేక అవకాశములు ప్రసాదిసుూనాన ర్ష. ఇుందులో భాగుంగానే కార్త ూక పౌర ణమి,
నవాంబరు 14, 2016 సోమవార్ాం రోజున మనుందరికి పూర ణదీక్ష స్వా కరిుంచ్చకునేుందుకు సుంకల్పప నిన
అుందిుంచార్ష.
మోక్షప్ాప్తూకి మార గుం సుగమము చేసుకొని, దైవచిుంతనలో సమ రణుం, మననము చేసుకుుంటూ సులువైన
ఆచరణతో ఉరయోగములు, మహాఉరయోగములు అనిన
కలుపుకొని అనుందము, మనశ్శ ుంతి, తృప్తూ,
ఆయుర్మరోగయ ముల్ను పుందుటకు ఇది మనకు ఒక సువర ణ ఆవకాశము. మనకు సోమనాథ మహర్షుల్వార్ష
ప్రసాధిసుూనన వరము. ప్ాచీన విదాయ చరణతో విదాయ ర్షథల్కు ఆధునిక విదయ ల్లో ఉనన తి, ర్మయ ుంకులు, ఉద్యయ గము
మరియు ఇతర మహోనన త సుంకల్ప ముల్తో సప టికలాంగమును ప్రసాధిుంచ్చట. ఇుందులో భాగుంగానే
దీక్షకాల్ుంలో సోమశివసానిన దయ్ ములో జరిగే యాగములు, గుర్షాదుకాభషేకములు, మహాశివర్మప్తి
రరా దినమున లిుంగోదభ వ ఘడియలో జరిగే శతఏకాదశ ర్షప్దాభషేకముల్లో ాల్గగని తరిుంచగల్ర్ష.
అనుంతరము దీక్ష విరమణ జర్షగును. మొతూుం కలిప్త 11 రర్మయ యముల్తో ాల్గగనే అవకాశము కల్దు
(కారయ ప్కమ తేదీలు ప్కిుంద వివరుంచబడినవి). ఈ పూర ణదీక్ష కారయ ప్కమములో ాల్గగనేవారికి 100యాగములు చేసిన
ఫలితము ల్భుంచే అవకాశముుందని తెలియజేశ్ర్ష మహర్షుల్వార్ష. విరాళముల వివర్ములు: పూర ణదీక్షకు
విర్మళము రూ. 11000.00.

తేది 13-11-16న ఆదివార్ాం యాగాం అనాంతర్ాం, రాప్ి 12గాం||కు
ప్ీశైలాం హఠకేశ్వ ర్ాం క్షేప్తాంలో సోమనాథ జ్యో ిర్రిాం
ిం గాం శ్ాంఖుసారన కార్ో ప్కమాం జరుగును.
భకుులాందరూ ఈ చారిప్ాతమ క బృహతుర్ కార్ో ములో భాగస్తులై జనమ ధనుో లు కాగలరు.
గమనిక - సద్గురు సోసమనాథ మహరుులవారి మహాసమాధికి రూ.11000.00 లేదా ఆపైన
విరాళములు అాందిాంచినవారికి పూర్ ణదీక్ష ఉచితాంగా స్వవ కరిాంచుకొనవచుు ను.
ముఖ్ో

కార్ో ప్కమ వివర్ములు: యాగము తేదీలు
హైదరాబాద్గలో: 14-11-16, 27-11-16, 27-12-16, 26-01-17, 24-02-17(మహాశివరాప్ి),
ప్ీశేలాంలో:13-12-16, 12-01-17, 10-02-17
అక్షర్లక్షో ములమహాయాగాం మరియు గురుపాద్గకాపూజ: 23-01-17, 24-02-17
లిుంగోదభ వసమయుంలో శతఏకాసదశర్షప్దాభషేకములు: 24-02-17(మహాశివరాప్ి)

జై సోమనాథ
కోటి వత్తుల దీపాలతో అలాంకర్ణ కార్ో ప్కమము
ఈ కారయ ప్కమము నవుంబర్ 13 ఆదివారుం ీ
శ్ర శైలల్ుంలో, 14 సోమవారుం హైదర్మబదు ీ
శ్ర శై సోమనాథ
క్షేప్తుంలో కార్తకూ పౌర ణమి రరా దిన శుభ్ఘడియల్లో నిరా హుంచబడును .
కారయ ప్కమ ముఖయ అుంశములు:
1. సాక్షాతుూ ఒక యోగి దివయ సుంకల్ప ముతో వారి దివయ సనిన ధిలో కోటి వతుూల్తో దీాలు వెలిగిుంచే
కారయ ము కలియుగములోనే కనివిని ఎర్షగనిది. ఇుందులో భాగసాా ములైనవార్ష జనమ ధనుయ లు. ఈ
అర్షదైన సదావకాశ్నిన అుందరూ అుందుకోుండి, ఇతర్షల్ుందరికి అుందిుంచుండి.
2. క్షేప్తుంలో భ్కుూ లు సా యముగా వారి వారి శకాూయ నుసారుం మహర్షుల్వారిపై అతయ ుంత భ్కి,ూ నమమ కము,
ప్శదల్
్ తో ఓుం సోమనాథాయ నమః ముంప్తుంతో వతుూల్తో తయార్ష చేసి అుందరికి అుందిుంచ్చట.
3. దీార్మధన నూనె మరియు షుమార్ష 5555 వతుూలు రటేట మటి ట ాప్తును క్షేప్తుంలోనే ఏర్మప టు
చేయబడును. మొతూుం కలిప్త రూ.111.00 విర్మళుం సమరిప ుంచ్చకొనగల్ర్ష. మీర్ష సుంకలిప ుంచ్చకునన
వతుూల్ సుంఖయ కు తగినటులగా విర్మళుం చెలిుం
ల చి క్షేప్తుంనుందు తీసుకొనవచ్చు ను.
4. కార్తకూ పౌర ణమి శుభ్ఘడియల్లో సా||6.00గుంల్ హారతి అనుంతరుం యాగుం మరియు దీపోతస వ
కారయ ప్కమము జర్షగును. అనుంతరుం మహర్షుల్వారి భ్జన/తతా గానుం మరియు పౌర ణమి సోమగిరి
ప్రదక్షిణ కారయ ప్కమము జర్షగును.
5. ఈ కారయ ప్కమములో ఎటువుంటి భేదభావుం లేకుుండ అుందరూ ాల్గగనవచ్చు ను. ముఖయ ుంగా
మనముందరము ాల్గగుంటూ ప్కొతూవారిని ాల్గగనే విధుంగా ప్పోతస హుంచి మహర ుల్వారి కృరకు
ూ
ాప్తుల్య్యయ విధుంగా, వారి సుంకల్ప శకితో
మన జీవిత్వల్ను సుఖమయుం చేసుకునే విధుంగా
అుందరూ కృషి చేయవలెను.
6. బాల్విదాయ రి థ యువతర్మల్ను ప్రతేయ క ప్శదతో
్ ాల్గగనే విధుంగా ప్పోతస హుంచ్చట. దాని ఫల్ుంగా వారి
వారి విదయ ల్లో, ఆరోగయ ముల్లో మరియు ఇతర విషయముల్లో అభవృది్ కలిగే అవకాశము
పుందగల్ర్ష.
7. కారయ ప్కమములో భాగుంగా పౌర ణమిశ్ర సోమగిరి ప్రదక్షిణలో మీ మీ శకాూయ నుసారుం ప్రదక్షిణలు
చేసుకొనవచ్చు ను. సోమగిరి ప్రదక్షిణ దాా ర్మలు ఆ ర్మప్తుంత తెరిచే ఉుండును.
8. ముఖయ ుంగా దేహశుదికి
్ , రవిప్తతకు, మనసుస
శుశ్రదికి
్ , రవిప్తతకు మహర్షుల్వార్ష అుందరికి
అుందిసుూనన సువర ణ అవకాశుం. దేహశుది,్ రవిప్తతతో ఆరోగయ ుం మరియు మనసుస శుది,్ రవిప్తతో
ప్రశ్ుంతతకు అవకాశుం కల్దు.
9. అుందరూ ఈ వినూతన

చారిప్త్వతమ క కారయ ములో ాల్గగని సర్మా రిషము
ట
లు తొల్గిుంచ్చకొని

సరా శుభ్ములు పుందే అవకాశమును సుంతుం చేసుకోుండి.
ఇతర వివరముల్కు క్షేప్తుం రిసెరన్
ు కు ఫోన్ మరియు ఈ ఫోన్ నెుంబర లకు సుంప్రదిుంచగల్ర్ష:
957359173, 9502353689, 8977861986, 9000171781, 9393239326, 833293242, 9492923732,
9704133469, 9573517520.

