మహా మహిమాన్వితముల న
ై శ్రీ అరునాచలేశ్ిరున్వ
శ్రీ పాదుకలకు ప్రత్ేయ క గురు ప్ూజ
శ్లో| ఏకతః సరి దానాన్వ వ్రత్ాన్వ వివిధాన్వచ

తీర్ాాన్వ, న్వయమా, యజఞ శివ్ పాదుకార్ాధన ఏకతః|

త్ా| సరి దానాలు, సరి వ్రత్ాలు, సరి తీరథ యాతరలు,
యజఞ ములు, న్వయమ న్వష్టలన్నీ ఒక ఎతత
ు . శ్రీ శివ్ పాదుకార్ాధన

ఒక ఎతత
ు అన్వ వేద వాకేం. దయన్వన్వ ఆర్ాధంచుట వ్లన శ్రీ
అరుణాచలున్వ చంతకు చయరుత్ాడు.

ఆ శివుని చేర్చు సాధనమే శ్రీ శివ పాదుకా పూజ
1. నాద బందాత్వక శివ శకతియే - “శివ పాదుకలు”
2. శ్రీ అర్ధ నారీశవర్ త్త్వమే - “శివ పాదుకలు”
3. వాగార్ధ స్వర్ూపమే – “శ్రీ శివ శకతి త్త్ి వం”
ఇలా

వేదాలలో,

వేదాంతాలలో

,శాసాిాలలో

ఎంత్గానో

వివరంపబడిన ఈశవర్ త్త్ి వమే- “శ్రీ అర్చణాచలము”. ఆ
మహా శివ త్తాివనేే శ్రీ శివ పాదుకల ర్ూపముగా మనం
దరిస్ుినాేము.
శివ శకతి స్మనివత్మైన పర్ం జయోతి స్వర్ూపమే శ్రీ శివ
పాదుకలు.
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ఈ మహా మహిమానివత్ మైన శివ పాదుకలు ఆరాధంచుట

అనగా, అపుడు ఏమి జర్చగుత్ ంద.
1. మంత్రం

:

అనగా

మనో

భావన

శ్రీ

సావమివార

చేత్

ఈశవర్చడు

ఆహావనింపబడుతార్చ.
2. అపుడు

పరత్ోక్షముగా

శ్రీచర్ణాలు

ఆ

పాదుకల యందు స్నిేహిత్మై ఉంటాయ. అనంత్ర్ం, ఆ
శ్రీపాదుకల స్రావణువులలో వాోపకుల ైన శ్రీ పర్మేశవర్చలు
మనం చేసే ఆ అర్ున స్వయంగా సవవకరసాిర్చ. గుర్చ పౌర్ణమి
నాడు, శ్రీ శివ పాదుకార్ున కు మించిన సాధన లేదు.
భకుిల కోటాాద జనమల మహా పాత్కాలను, భస్మమొనంచి,
ఇహ పర్ భోగాల నిచిు, కైవలోం పరసాదంచే శకతి శ్రీ శివ
పాదుకలకునేద.
శ్రీ అర్చణాచల శివ త్తాివనికత అరాధలు పర్మ అదుుత్ము.

“శివ” అంటేనే మంగళం, క్షేమం, శుభం,శరీయస్కర్ం. ఇవి కొనిే
అరాధలు మాత్రమే.
ఈ త్త్ి వం, జాగీత్, స్వపే, స్ుష మే అవస్థలలో అనుభూతి
కలుగదు. ఈ పై 3 తిరగుణాలకు, అతీత్మైన సథథ తి మరొకటి
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ఉనేద. అద స్మాధ సథథ తి; త్ రీయ సథథ తి. ఆ త్ రీయ
భూమికయే “శివ”.

శివం : అంటే “పర్మ” శాంత్ం
శివం : అంటే నిశుల పరస్నే శాంత్ సథథ తి
స్మస్ి బరహమండాల కోటా ను పరకాశింప చేసే, మూలమైన వెలుగే
“శివం”.
ఎవర్చ అనిేంటి యందూ ఉనాేరో, ఎవర యందు అన్నే
ఉనేవో, అత్డే “శివం”. “శివ” అనే రండు అక్షర్ములలో,
మహాదైశవర్ోం, అముుత్త్ి వపు సథదధ దాగ యునేవి.
‘అర్చణాచలా’ అని ఒక మార్చ పథలచినా చాలు, శుభం, శాంతి,
శుదధ త్, “మోక్షమే” చివర్కు పరసాదంచగల స్వభావము శ్రీ

అర్చణాచలునిద. శ్రీ సావమి త్నతో అంబను కూడి “సాంబు” నిగా,
(స్+అంబ):

సాంబ.

స్ర్వ

జగత్

బరహమండములను

నిర్వహిస్ి ుంటార్చ.
జీవులలో అనేక త్ర్గత్ లు ఉనాేర్చ. శీవణ,మనన, ధాోన
సాదనలతో, జాానం ప ంద, అతామనుభూతిని కలిగన వార్చ ఈ
జీవులలో ఉత్ి మ త్ర్గతికత చందన పర్మ పవిత్ర లు. వీర్చ
ధనుోలు.
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పితృ దయవ్తల
లోకంలో
గంధరి
లోకంలో
బరహ్మ దయవ్ున్వ
లోకంలో
మానవ్

లోకంలో

ఆతమ జఞఞన సాధన చయసి
ఆతమ జఞఞనం కలిగిత్య
ఆ జఞఞనం వార్ికి

ఆతమ జఞఞన సాధన చయసి
ఆతమ జఞఞనం కలిగిత్య
ఆ జఞఞనం వార్ికి

ఆతమ జఞఞన సాధన చయసి
ఆతమ జఞఞనం కలిగిత్య
ఆ జఞఞనం వార్ికి

ఒక సిప్ీం

వ్ల ఉంట ంద
న్నటిలో ప్రతిబంబంవ్ల
ఉంట ంద
వెలుగు న్నడకు గల
భేదం వ్ల ఉండును

ఆతమ జఞఞన సాధన చయసి

అదద ంలో మన

ఆ జఞఞనం వార్ికి

చూచినంతగా

ఆతమ జఞఞనం కలిగిత్య

ప్రతిబంబం సపష్టముగా

ఆత్మ జాానము ప ందుట ఈ మానవ లోకంలో స్ులభమైనటల
ా ,
మర ఏ లోకం లోనూ, స్ులభం కానే కాదు. బరహమ లోకం వెళళుట
అంత్ స్ులభం కాదు కదా. ఎంతో ఎంతో దీర్ఘ కాలం త్పస్ుులు

చేసథన వార్చ మాత్రమే బరహమ లోకం చేర్చకోగలర్చ. చివర్కు
అకకడికత వెళ్ళునా, అకకడయనా స్రే ‘ఆత్మ విచార్ం’ చేయాలి.
నేను ఎవర్చ? నేను ఎకకడి నుండి వచాును? నాకు అందరతో
ఉనే బాంధవోం ఏమిటి? అస్లు వోకతిగత్ంగా నా కర్ి వో
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మేమిటి? ఈ సాధన ఏ లోకానికత ఆత్మ వెళ్ళునా, “పరపూర్ణత్వం”
ప ందే వర్కు సాగంచాలిుందే.

ఒక కుండలో న్నర్చ ఉంటలంద, అందులో ఆకాశం
పరతిఫలిస్ుింద. ఆ కుండ పగలి పో తే, అందులో పరతిఫలించిన
ఆకాశం, “స్ర్వ వాోపకమైన” ఆకాశంలో కలసథపో త్ ంద. అటేా ,
కొందర్చ పర్మాత్మలో చేర్చటకు, ఏవో ఏవో దవో లోకాలకు
వెళునవస్ర్ం లేదు. వార్చ ఏ దవో లోకం నుండి ఇకకడికత
వచిునా, ఎకకడ ఉనాే పర్బరహమమందే, స్హజ సథథ తి యందు,
త్మ పర్బరహమ సథథ తి యందే నిర్ంత్ర్మూ ఆనందస్ూ
ి ఉంటార్చ.

మన అమమ దో గాడే బాలోంలో, ఒక పదద గదలో,అనేక
బొ మమలు, ఆట వస్ుివులు, తిను బండారాలు, ఇంకా ఎనోే
వస్ుివులు, గీంధాలు, దేవుని అనేక స్ూకుిలు ఇవన్నే ఉంచి, ఆ
పాపను ఆ పరదేశములో వదలి, ఏద తీస్ుకుంటలందో నని
అందర్ూ వేచి చూస్ుింటే, కొంత్ సేపు ఆ ఆట బొ మమలన్నే
పరకతంచి చూచి, ఏదీ స్పరుంచనే లేదు. పరకక గదలో ఎవరో
సాధువు వచిు, త్న ముందు చినే బాణ లింగ ముంచు కొని,
ధాోనం చేస్ి ూ కనుేలు మూస్ుకొని ఉనాేర్చ. ఈ చినే పాప
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దోగాడుత్ూ వెళ్ళా, ఆ సాధువు ముందునే “బాణ లింగం”
తీస్ుకునేద. అలా ఆమకు శివభకతి పుటలుకతో ఊపథర అయనద.
1.

శివ భకతి 2. శివార్ున 3. శివ వరత్ం 4. శివ జాానం 5. శివ

ధాోనం. ఈ 5 ర్కముల యోగముల కలయకే ఒక యోగం. ఈ
కలయక ఒక గొపప సామాుజోం స్ృష్థుస్ి ుంద. అందులో ఎవర్చ
కూర్చుంటారో. వార్చ ఈ భూలోకంలో, ఏ మహారాజుకీ లేని,
స్ంపదలు ఉనేటల
ా గా వేదం భావిస్ుింద. వార్చ మహా యోగ
సామాుజోంలో చకీవర్చిలుగా వరణస్ి ుంద వేదం.
శ్రీ కర్చణామయ జనిమంచిన గృహం విషణ భకతి మయం.
100 త్రాలు శ్రీ రామ కోటి పరతి త్ర్ంలో వారశార్చ. వార్ంతా శ్రీ
కృషణ భకుిలు, శ్రీ రామ చందురని భకుిలు. శ్రీ వేంకటేశవర్, శ్రీ లక్షమమ
నృసథంహ

భకుిలు.

మదారమాయణ

ఆ

గృహంలో

పారాయణం,

స్ుందర్

ముకుంద

కాండం,

మాలా

శ్రీ

స్ి వాలు

వినిపథస్ి ుంటాయ. ఆ ఇంటలా చిలకలు రామ నామం చేస్ి ుంటాయ.
మర

కర్చనమయకత,

ఎలా

శివ

భకీి

వచిుందో ??

అలా

వచేుందుకు ఆ పరస్రాలలో ఎకకడా ఆసాకర్మే లేదు.
శ్రీ

కర్చణామయ,

ఎవర్ూ

నేరపంచకనే,

పుటలుక

తోనే,’శివ ధాోనం’ లో పర్వశించి కూరొుని ఉండేద. ఆమద
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మధురాతి మధుర్మైన ‘మాదుర్ో భకతి’. త్ను స్ృష్థుంచుకునే
త్న అంత్ర్ంగ ఆనంద కాననంలో, తానే మహారాజ్ఞా .

శ్రీ కర్చణామయ, త్న 16 స్ం|| తిర్చవనాణమల ై,
త్లిా దండురలతో కలసథ మొదటిసార వెళ్ా లర్చ. అకకడ అర్చణాచల
పర్వత్ అర్ణోములో పరవేశించి, అదుుత్ అనుభూతి ప ందార్చ.
ఇపుడు తిరగ ఇంటికత వచిునార్చ, రాతిరబవళళు, ఒకటే ధాోస్.
‘అర్చణాచల వెలుగు త్పప, ఈ పరపంచం ఉనేదో లేదో కూడా,
గురి ంచలేని సథథ తి లో ఉండిపో యంద. ఆ త్ర్చవాత్ కొంత్ కాలానికే,
శ్రీ కర్చణామయ శ్రీ పనుశిల అర్ణాోలకు వెళ్ళా, గర్చడాచల
పర్వతాల పైన, నిర్ంత్ర్ం, ధాోన సథథ తిలో, రోజులు, నెలలు,
అలాగే, ఉండిపో యేవార్చ. 10 దీర్ఘ స్ం|| మౌనంలో, ధాోనంలో,
10 ని||వల గడచి పో యాయ. ‘అర్చణాచల శివ’ అనే ‘అనంత్’
(Infinite)

స్ముదరం

నుండి, అమృత్

పానం

చేశార్చ

శ్రీ

కర్చణామయ. త్మ జనమ జనమల శివ త్పస్ుును పూరి
చేస్ుకుని, అవాజో

కార్చణోంతో, శ్రీ కర్చణామయ, గర్చడాచల

పర్వత్ శిఖరాలు దగ కతీందకత వచాుర్చ.
‘నేను-నాద అనే తీవర మాయలో కొటలుమిటాుడుత్ూ,
స్తాో, అస్త్ోములేవో ఆ చికుకముడిని విడదీయలేక స్త్మత్
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మవుత్ నే

మానవాళ్ళ

వదద కు,

మన

వదద కు,అపరమిత్

కార్చణోంతో, కర్చణామయ కతీందకత, అనగా మనందరపై పేరమతో
మన సాథయకత వచాుర్చ.

నేను, నాద అనే ‘అహం ‘(I ness) పో గొటిు, స్వస్వర్ూప
జాానం, మనందరకీ పరసాదంచటంలో, స్ృష్ాుద నుంచి మనకునే
మాయ బంధాలు చేధంచటంలో, పునర్జనమ ర్హిత్మైన ‘ముకతి’ని
పరసాదంచటంలో, మనకు అమమ కర్చణామయ కంటే వేర్చ
ఎవర్చనాేర్చ? అమోఘమైన త్మ జాాన స్పర్ితో, మానవ
జాతిని నిదారవస్థ నుండి మేలకకలిపథ, ఆనందావస్థ కు చేర్చుటకు శ్రీ
కర్చణామయ కంటే మనకు మరవర్చనాేర్చ.
పర్మ

పావనమైన

విజయదశమీ

పుణో

దనాన

మనందర కోస్మే ఈ లోకానికత, విచేుసథన శ్రీ కర్చణామయ అమమ
మాటిమాటికత

ఆవిర్ువించర్చ.

ఇంత్

మధుర్మైన

అమమ

కాలంలో, అమమతో కలసథ, ఈ లోకంలో ఉనే మనం ఎంతో
ధనుోలము.

శ్లో| తిరకోణ రూపిణీ శ్కిుకి, బందు రూప్ః శివ్ః సమృతః
అవినాభావ్ సంబంధః తసామత్ బందు తిరకోణయో
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త్ా| శ్రీ చకీం లోన్వ, పైన కందర బందువే శివ్ రూప్ం ఈ శివ్ున్వ చయత
ఆవ్ర్ింప్బడిన తిరకోణం శ్కిు ఈ ర్ంటికీ, ఎలాగా అవినాభావ్

సంబంధం (Inseparable కనెక్షన్)ఎటో ఉండునో, అదయే, శ్రీ శివ్
శ్కిు పాదుకలు.ఇందు, ఒక పాదుక శ్రీ సాిమి వార్ిద. ర్ండవ్
పాదుక శ్రీ అమమ వార్ిద.
శ్రీ రుదర వేద మంతరంలో:

శ్లో| యో౫గీ యో అప్ుుయ ఔష్దీష్త
యో రుదరర విశ్ాి భువ్నాన్వ వేశ్
తసైమ రుదారయ అసుు”

ఇద

వేద

మంత్రంలో

ఉనే

స్త్ోం.

అనగా,

అగేలో,జలంలో,ఓషధులలో, ఒకటేమిటి, ఈ స్మస్ి ము నందూ
పరవేశించి ఉనే మహా తేజః స్వర్ూపులు, శివ శకుిలు శ్రీ
సావమివార్చ శ్రీ గుర్చ దక్షిణా మూరి , అమమ వార్చ శ్రీ దక్షిణా
మూరి ర్ూపథణి.
ఈ విశ్ిమంత్ా 11 విధాలుగ, ప్ంచ భూతమమల ై, 11*5=55
రూపాలలో, శివ్ శ్కుులు అంత్ా వాేపించి యునాీరు.
1.

అంతర్ిక్షంలో – కోటో (Planets) బరహ్మండాలలో
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2.

సమసు దయవ్తలందర్ిలో

3.

సమసు ఋష్తలు

4.

సమసు భౌతిక ప్రప్ంచంలో, మానవ్ులు, సకల పారణి కోటో .

5.

సమసు యజఞ ములందు:
వాక్ యజఞ ం
మనో యజఞ ం
కరమ యజఞ ం
తపో యజఞ ం
జఞఞన యజఞ ం

సేవా యజఞ ం
దాన యజఞ ం
సాిధేయన యజఞ ం
వేదప్టన యజఞ ం
వెైదక అగిీయజఞఞలు యజఞ ం

ఇలాగ స్ర్వము నందు శివ శకుిలు వాోపథంచి ఉనాేర్చ అని
గీహించుటయే గొపప యోగం. అటిు శ్రీ అర్చణాచలేశవర్ శివ శకతి శ్రీ
పాదుకలకు,

శ్రీ

కర్చణామయ

మహా

దేవి

చేత్

పూజ

దరించటానికత, మన కళళు ఎనోే పుణాోలు చేస్ుకునేవి మన
జీవిత్ంలో ఆ క్షణాలు చాలా మహో నేత్మైనవి
దానికత ముందు రోజు, శ్రీ పనుశిల క్షేత్రంలో, శ్రీ
సాలగాీమ దక్షిణా మూరి సావమికత, గుర్చపూజ పరతేోకంగా
జర్చగుత్ ంద. చాలా చాలా శకతి వంత్మైనద శ్రీ పనుశిలలో ఉనే

శ్రీ దక్షిణా మూరి సావమి వార స్నిేధ. ఎంత్ అజాాని యైనా,
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ఇకకడ సావమిని పూజ్ఞసేి , వారకునే స్మస్ి అజాాన దో ష్ాలు,

జడత్వం, మంద భాగోం, మతి మర్చపు దో ష్ాలు త్గి , శుభాలు
కలుగుతాయ.
శ్రీ దక్షిణా మూరి సావమి పూజ వలన, నవ గీహాలలో
అనిే గీహాలు స్రగా లేకుండా, బాగా నెగటివ్ గా ఉనాే స్రే, శ్రీ
గుర్చ దక్షిణా మూరి బలం కలిగతే, గుర్చ బలం వస్ుింద. గుర్చ
బలం ఉంటే, త్కతకన గీహాల పవర్ లేకునాే స్రే, ఈ పవర్ వలన,
మానవ జీవిత్ంలో ఎదుర్యేో నిందారోపణలు, ఘర్షణలు,
కుటలంబ కలహాలు, స్ూర్ో దోష్ాలు, ఇత్ర్ గీహ దోష్ాలు, ఎమీ
పని చయోవు.
అందులోనూ, సాలగాీమం తో చయోబడిన శ్రీ దక్షిణా మూరి
సావమి వార్చ కనుక, ఇకకడ శకతి అనంత్ం. ఒక మానవుడు
చాలా శీమతో పూరి చేసే పనులు గుర్చ బలంతో అవలీలగా
చేసి ార్చ. పనులలో విజయం చేకూర్చత్ ంద. చాలా దో ష్ాలు
తొలగ పో తాయ. అన్నే అనుకూలంగా మార, గౌర్వం
పర్చగుత్ ంద.
ఈ స్ంవత్ుర్ం ‘మరంత్ పరతేోకత్ ఏమిటంటే, శ్రీ అర్చణాచల
శివ సావమి వార- అతి ర్చదరం అతి పదద పాదుకులకు, అమమ శ్రీ
కర్చణామయ, స్వయంగా శివ నాగ మలిా కా, పుష్ాపలతో పరతేోక
పూజ, భకి జనులందర శుభం కోస్ం ‘గుర్చ పూజ’ చేస్ి ునాేర్చ.
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ఆ పూజ దరించుటకు కోటి జనమల సౌభాగోం కావాలి. ఆ పూజ
పరత్ోక్షంగా మీర్చ దరించునపుపడు, ‘ఓం శివాయ గుర్వే నమః’ .
అణ్ బే
శివం. అని జపథస్ి ూ ఉండండి.
శ్రీ మణి దీవపంలో పరతి నిత్ోం, విశవ శాంతి కోస్ం పరతి నిత్ోం
‘గో పూజ’, శ్రీ లలితాంబిక శ్రీ చకీ పూజ, శ్రీ పంచ ముఖేశవర్ శివ
లింగానికత ర్చదారభిష్ేకం, శ్రీ మహా గణేశ పరతోక పూజ, శ్రీ
స్ుబరమనేోశవర్ సపషల్ పూజలు, శ్రీ ఆంజనేయ సావమి వారకత
పరతేోక పూజలు, శ్రీ మహా లక్షమమ దేవి కత, శ్రీ మహా స్ర్స్వతీ దేవి కత
పరతేోక పూజలు, శ్రీ పనుశిల లక్షమమ నృసథంహ సావమి
సాలగాీమాలకు, సపషల్ పూజలు, నివేదనలు జర్చగుచుండును.
శ్రీ మణి దీవప మహా స్ంసాథనం విశవ శాంతికత కృష్థ చేస్ి ూ,
అనేక ఆరాధనలు, నిత్ోగేహో తారలు, అనేదానాలు, బారహమణ
భోజనాలు, వేదమాత్కు సేవ ఇలాగ ఎనోే కార్ోకీమాలు
చేపటిునద. కరోనా స్మయంలో, హైదరాబాద్ వదద నడచి వెళ్ళు
వలస్ కారమకులకు వేలాద మందకత అనేదానం, బంగుళూర్చ
నుండి నడచి వెళ్ళు వలస్ కారమకులకు, అనే దాన
కార్ోకీమాలు, భారీ ఎత్ి న చేసథ, సేవా కార్ోకీమాలు సైత్ం
నిర్వహిస్ి ూ, కష్ాులలో ఉనేవార కోస్ం, పూజాద కార్ోకీమాలు
నిర్వహించి, శ్రీ మణి దీవప మహా స్ంసాథనం, నిష్ాకమంగా ఎనోే
సేవలు అందస్ూ
ి , మీ అందర స్హకార్ంతో ముందుకు
సాగప త్ూ, మీ అందరకీ, అనేక శుభ మంగళ్లలు, మంచి
ఆరోగోం, స్ుఖ, శాంత్ లు కలగాలని కోర్చకుంటూ
12

ఈ 2020 స్ం|| పరతేోకంగా, గుర్చ పౌర్ణమి స్ందర్ుంగా,
అమమ, శ్రీ పాదపూజ, B.L.R. (ఇండియా) భార్త్ దేశములో
జర్చగుత్ నేద. అంతేగాక, శ్రీ శివ పాదుకలకు – మహా పూజ. శ్రీ
అరుణాచల శివ్ పాదుకలకు – శ్రీ కరుణామయ మహా దయవి ప్ూజ.
ఆ పూజ దరించుటకు కోటి జనమల సౌభాగోం. ఆ పాద పూజ
అందర్ూ దరించేందుకు ఏరాపటల
ా కావింపబడినవి

స్దా, మీ అందర సేవలో
శ్రీ మణి దీవప మహా స్ంసాథనం
శ్రీ పనుశిల, భార్త్ దేశం.
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