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కారి్తకమాస మహోత్సవములు 2021
పూజ్య గురుదేవులకు జ్యము జ్యము

కార్తికమాసం అన్ని మాసాలలో మహిమ కలిగిన మాసం. శ్రీ ప్రణవ పీఠంలో
సమర్థ సద్గురువులు బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మమకర్, శ్రీమతి ర్ంగవేణీ దంపతుల చేతుల మీద్గగా
ద్ద.5-11-2021 శుక్రవార్ం నండి ద్ద.4-12-2021 శన్నవార్ం వర్కు కార్తికమాసూజలలు
మహా వైభవంగా లరుగుతాయి.

పర్మపవిత్రమైన ఈ కార్తిక మాసంలో శ్రీ ప్రణవపీఠంలో వేంచేసి ఉని వివిధ
ఈశవర్మూరులికు ప్రతిన్నత్యం ప్రత్యయక ూజజాకార్యక్రమాలు

శీ్ర పద్మేశ్వరునికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు
శీ్ర సత్యధర్మేశ్వరునికి పీత్యయక అభిషేకాలు
శీ్ర పీణవేశ్వరస్వవమివారికి అభిషేకాలు

ూజలయగురుదేవుల ఆధవర్యవంలో లరుగున.

ఈ కార్తకిమాసంలో శ్రీ గురుదేవులు ఒక మహాసంకల్పం చెయ్యడం లర్తగింద్ద. మూడు
నవాహ్ములు (అనగా ఒక్కొకొ నవాహ్ం తొమ్మమద్ద (9) రోజులపాటు అలా మూడు (3)
నవాహ్ములు-27 రోజులు) శ్రీ ప్రణవపీఠంలో శ్రీ సత్యధర్మమశవరున్న సన్నిధిలో పండితులచే

శ్రీరామాయణము,శ్రీమదే్దవీభాగవతము,శ్రీమద్భాగవతము
పారాయ్ణము చేయించి ఆ ఫలితాన్ని శ్రీ సత్యధర్మమశవరున్నకి ధార్పొయ్యయలనేదే ఆ
మహాసంకలపం. పండితులు తొమ్మమద్ద రోజులు దీక్షగా శ్రీ రామాయ్ణ, శ్రీ దేవీభాగవత్,
శ్రీమద్మాగవతాలన పారాయ్ణం చేసారిు, అలా 9 రోజులపాటు 3 సారుు (మొదటి 9 రోజులు
మొదటిసార్త, త్రువాతి 9 రోజులు రండవసార్త, ఆఖరు 9 రోజులు మూడవసార్త)
పారాయ్ణం క్రమం సాగుతుంద్ద.
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కారి్తకమాస మహోత్సవములు 2021
దివ్య ప్ర వ్చనం మరియు విశేష కార్యక్ర మాలు

“శివభక్తులు63మందినాయనార్ల జీవితచరిత్ర” మీద
శ్రర గురుదేవుల ప్ర వ్చనామృతం - నవంబరు 24 నండి నవంబరు 30 వర్కు

నవంబరు 17, 18, 19 తారీఖులలో (త్రయోదశి, చతుర్ిశి, ూజర్తిమ) ఈ మూడురోజులలో
విశేషమైనటువంటి ప్రత్యయక కార్యక్రమాలు

నవంబరు 17 - శీ్ర సత్యధర్మేశ్వరునికి, శీ్ర పద్మేశ్వరునికి సర్వవభిషేకాలు లరుగుతాయి.
సామానయంగా శ్రీ సత్యధర్మమశవరున్నకి న్నర్వహించేద్ద లలాభిషేకం మాత్రమే. కానీ పవిత్ర కార్తకి
మాసంలో సరావభిషేకాలు అనగా పంచామృతాలైన క్షీరాభిషేకం, దధి అభిషేకం, మధు
అభిషేకం, ఆజాయభిషేకం, శర్ొరాభిషేకాలతో పాటుగా సర్వ ఫలములతో అభిషేకం,
గంధాభిషేకం, హ్ర్తద్రాభిషేకం, కుంకుమాభిషేకం, భసామభిషేకం లాంటివనీి కూడా
సావమ్మవార్తకి న్నర్వహించడం లరుగుతుంద్ద. ఇక పదేమశవరున్నకి ఈ అభిషేకాలన్నిటితో
పాటుగా అన్నిభిషేకం, చిత్రాన్నిభిషేకం (పులిహోర్) వైభవోపేత్ంగా న్నర్వహించి, అద్ద
భకిికోటికి ప్రసాదంగా పంచడం లరుగుతుంద్ద.

నవంబరు 18 - కోటిదీపోత్సవ కారయకీమం.
శ్రీ సత్యధర్మమశవరుడు, శ్రీ పదేమశవరుడు నెలక్కన్న ఉనిటువంటి
ఆ ప్రంగణమంతా కూడా కోటి దీపాలన వెలిగించి ద్దవయంగా,
దేదీపయమానంగా అలంకర్తంచే కార్యక్రమం.

శ్రీ గురుభ్యోనమః
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కారి్తకమాస మహోత్సవములు 2021
నవంబరు 19 - కారిి కపూరిిమ నాడు జ్వవలాతోరణం 
అనే బృహ్త్ిర్ ప్రత్యయక కార్యక్రమం ఉంటుంద్ద.
ఈ మూడురోజులలో లర్తగే ప్రత్యయక కార్యక్రమాలకు సత్సంగ
సభ్యయలందర్తకీ, శ్రీ గురుభకుిలందర్తకీ ఇద్దమాఆహాానం.
- అందరికీ లేదనకుండా అననప్ర సాదం అందించబడుతంది.
- భోజ్నసదుపాయం మాతర మే అందించబడుతంది, కానీ వ్సతి సౌక్ర్యయలు ఎవ్రికి

వారే చూసుకోవ్లసి ఉంటంది.

పురుషార్థ ము పంపవలసిన బ్యంకు వివర్ములు:
Pothuri Ashok Kumar; IFSC code: CITI0000004;

Account number: 5359893817; Citibank BANGLORE

Google pay Phone pay 9642335664 Name : Rupa Rani Solasa

PAYTM : 9962468356 (పైన తెలియ్జేసిన అకంట్ నెంబర్ నకు, ఫోన్ పే, గూగుల్ పే
ద్మవరా కుదర్నపుపడు మాత్రమే PAYTM ఉపయోగించగలరు.
Name: Ashok Kumar Pothuri

గమనిక : భకులిు GOOGLE PAY NUMBER కి గాన్న PHONE PAY NUMBER కి గాన్న ఫోన్
చెయ్యడాన్నకి ఎటిి పర్తసిథతులలో ప్రయ్త్ిం చెయ్యవదిన్న కోరుతున్నిము.
ప్రత్యయకూజజా కార్యక్రమములు, అనిద్మనం, పండితులకు వస్త్రద్మనం, గురుదంపతులకు
వస్త్రద్మనం వంటి కార్యక్రమాలలో పాల్గునదలచిన భకుిలు అశోక్ గార్తన్న, లేద్మ జిత్యంద్ర గార్తన్న
సంప్రద్దంచిన మీదట రుసుమున పైన తెలియ్జేసిన బ్యంకు అకంటునకు మనీ ట్రానసఫర్
చేసి త్మ గోత్ర న్నమములు నమోద్గ చేసుక్కనగలరు.
సామూహిక పారాయ్ణం లో పాల్గునదలచినవారు ఈ క్రంద్ద లంకె ద్మవరా గూగుల్ ఫార్ం న
న్నంపి మీ గోత్రన్నమాలన పంపవచ్చు.

https://forms.gle/i94ngPm7XvwgKWaw9

శ్రీ గురుభ్యోనమః
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కారి్తకమాస మహోత్సవములు 2021
ముఖ్య గమనిక :

కార్తికమాసంలో ఏ చిన్న పుణ్యకార్యమైనా అన్ంతఫలితాన్ననస్ిందన్న శ్రీ స్కందపురాణ్ం
చెబుతంది. పండితులకు, గురుదంపతులకు వస్త్రదాన్ం, భకికోటికి అన్నదాన్ం వంటి
కార్యక్రమాలు, విశేషపూజలలో పాల్గొన్దలచిన్ భకుిలత పాటు ఈ న్వాహ దీక్షలో
జరుగుతున్న పారాయణ్ములలో ప్రత్యయకముగా తమ గోత్రనామములత పారాయణ్
చేయంచుకొన్న ఆ ఫలితాన్నన సతయధర్మేశ్వరున్నకి ధార్పోయంచాలన్న అనుకున్న
భాగవతులు శ్రీ అశోక్ గార్తన్న లేదా శ్రీ జిత్యంద్రగార్తన్న సంప్రదించి వివర్ములు
తెలుస్కొన్వచుును.
పవిత్ర కార్తిక మాసంలో మన్ పితృదేవతల గోత్రనామములత ప్రత్యయకముగా పారాయణ్
చేయంచుకొన్న ఆ ఫలితాన్నన సతయధర్మేశ్వరున్నకి దార్పోయడం దావరా అన్ంతమైన్
ఫలితాన్నన పందవచుును

శ్రీ అశోక్ గారు 9962468356
శ్రీ జిత్యంద్ర 8688544564
పరమపవిత్రమైన శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన కార్తికమాసంలో ప్రత్యక్షంగా లేదా
పరోక్షంగాపాల్గొనండి, శ్రీగురుకటాక్షంతోహర్తహరుల కృపకుపాత్రులుకండి.

సర్వం శీ్ర గురుచర్ణార్విందార్పణమస్తు
బలం గురోః పీవర్ధ తం

సమసు  లోకోః స్తఖినో భవంతు

శ్రీ గురుభ్యోనమః


