
శక్తివంతమైన యంత్ర సాధనతో మీ జీవితాన్ని 
ఉత్తిజభరితం చేసుకండి 

భైరవిన్ ఇంటిక్ తీసుకురండి



లంగభైరవి — దివ్యమైన స్త్రీ తతావాన్క్ ఒక పరమోననిత అభివ్యక్తికరణ. ఒక 
సామాన్యమైన రాతిన్ దేవతగా మార్చడాన్క్ జీవ శక్తిన్ ఉపయోగంచే “ప్రాణ ప్రతిష్ట” అనే 
ఒక అరుదైన మారిమిక ప్రక్రియ ద్వారా సద్గురుచే ప్రతిష్ఠితమైనది, దేవి. రౌద్ర సవారూపిణిగా 
అదే సమయంలో కరుణామూరితిగా ఉండే దేవి, తన భకుతిలను లాలసుతింది. వారిక్ 
అన్ని అంశాలలోనూ - భౌతిక, లౌక్క, ఇంకా ముఖ్యంగా ఆధ్్యతిమిక శ్రేయసుసుకు 
ఉపకరిసుతింది. భైరవి దేవి కటాక్షాన్క్ పాత్రులు అయ్యంద్కు ఉతతిమ మారగుం, ఆమెను 
అత్యంత భక్తితో ఇంకా సమర్పణ భావంతో కొలవడమే.

దేవిన్ ఇంటిక్ తీసుకువచ్్చ, తమ న్వాస స్థలాలను పవిత్రం చేసుకవాలనే తపన 
ఉననివారి కసం, ఒక శక్తివంతమైన “యంత్ర సాధన”ను సద్గురు అందిసుతిన్నిరు. 
ఈ యంత్ర సాధన, మీరు దేవీ కటాక్షాన్ని ఒక సజీవ సాన్నిధ్యంగా అనుభూతి చంది, 
జీవితకాలమంతా ఆమె సహచరా్యన్ని పందగలగేలా చేసుతింది. భైరవి దేవి అనుగ్రహం మీ 
ఇంటిన్ లేద్ కారా్యలయాన్ని ఒక ప్రతిష్్టత స్థలంగా మలుచుకునే అవకాశాన్ని ఇసుతింది.

సద్గురుతో “యంత్ర ఉతసువం”, సద్గురు నుండి ప్రత్యక్ంగా యంత్ర సాధనతో పాటు 
తమ కసం ప్రత్్యక్ంచ్ ప్రతిష్ట చేయబడిన యంత్రాన్ని అంద్కునే అరుదైన అవకాశాన్ని 
అందించే ఒక సన్నిహితమైన కార్యక్రమం. భైరవి యంత్ర సాధన ఇంకా అవిఘని యంత్ర 
సాధన అనే రండు సాధన పద్ధతులను సద్గురు రూపందించారు.



అవివాహితులు లేద్ ఒంటరిగా ఉననివారు లేద్ వివాహిత జంటలు సద్గురు నుండి 
శక్తివంతమైన భైరవి యంత్ర సాధనలో దీక్ పంద్తారు. వారిక్ ఇంకా వారి 
కుటుంబాన్క్ శారీరక, మానసిక ఇంకా ఆధ్్యతిమిక శ్రేయసుసు కలుగుతాయి. అలాగే 
ఆరోగ్యకరమైన, విజయవంతమైన ఇంకా సంపననిమైన జీవితం సహజంగానే ఫలసుతింది.

2500 చదరపు అడుగుల వరకు ఉనని ఇళ్లలో న్వసించే వారిక్ అనువైనది.

ప్రోగ్రామ్ ఫీజు: 4,93,000 INR

*యంత్రాన్ని విడిగా కొనుగోలు చేయవలసి ఉంటుంది. 

భైరవి యంత్రం 30 క్లోల బరువు, ఇంకా 19" x 15" x 5 " ల పరిమాణం ఉంటుంది

“సద్గురు నుండి లంగభైరవి యంత్రాన్ని మేము అంద్కునని రోజు 
నుండి, అప్పటిద్కా ననుని ఒక విధంగా బలహీనపరుస్తి వచ్్చన 
ఆందోళన, భయము ఇంకా కపము పోయి నేను ప్రశాంతంగా 
మారాను. గత పది ఏళ్ళలో, దేవి అనుగ్రహం ననుని ఎన్ని 
సమసా్యతమికమైన ఇంకా కష్టమైన సమయాలను ద్టించ్ంది, 
నేను ఏమాత్రం చకుకు చదరకుండా ఇవతల వైపుకు రాగలగాను.

– జెడి ఘోష్, ఎసెక్సు, యు.కె.

భైరవి యంత్ర సాధన



"అవిఘని" అంటే "అడ్ంకులను తొలగంచేది". ఒంటరి వ్యకుతిలు, వివాహిత జంటలు లేద్ 
వా్యపార భాగసావాములు (ఒకే లంగాన్క్ చందినవారు) సద్గురు నుండి ఈ శక్తివంతమైన అవిఘని 
యంత్ర సాధనలోక్ దీక్ పంద్తారు. ఈ సాధన మీరు చేపటే్ట చర్యలను దేవి అనుగ్రహంతో 
న్ంపుతుంది, తద్వారా మీరు మీ వా్యపారాన్ని అలాగే వ్యక్తిగత లేద్ ఆధ్్యతిమిక జీవితాన్ని ద్న్ 
పూరితి సామరా్థయాన్క్ మెరుగుపరుచుకవచు్చ.

2500 చదరపు అడుగుల కంటే ఎకుకువ విస్తిర్ంలో ఉనని ఇళ్లలో న్వసించే వ్యకుతిలకు ఇంకా 
వా్యపారాన్క్ అనువైనది. (2500 చదరపు అడుగుల కంటే తకుకువ విస్తిర్ంలో ఉనని ఇళ్లలో 
న్వసించే వారు కూడా పందవచు్చ.)

ప్రోగ్రామ్ ఫీజు: 7,39,000 INR

*యంత్రాన్ని విడిగా కొనుగోలు చేయాల.

అవిఘని యంత్రం 150 క్లోల బరువు ఇంకా 36" x 30" x 8 " ల పరిమాణం ఉంటుంది.

“కఠినమైన పరిసి్థతులలో కూడా విషయాలు అందంగా అమరాయి. 
దేవి తనతో పాటు, అమూల్యమైన ప్రశాంతత ఇంకా ఆనంద్లను 
తీసుకువచ్్చంది. మా ఇంటిక్ వచే్చ బయటి వ్యకుతిలు కూడా ఆమె 
సాన్నిధ్్యన్ని అనుభూతి చందకుండా ఉండలేరు.” 

కల్పన్ మన్యర్, హెడ్ బిజినెస్ సొల్్యషన్సు & IT, Edelweiss 
Capital Ltd, ముంబై

అవిఘని యంత్ర సాధన



భైరవి యంత్ర సాధన కసం ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకవచు్చ?

తరచుగా అడుగే ప్రశనిలు

అవివాహితులు లేద్ ఒంటరిగా ఉననివారు, లేద్ వివాహిత జంట, భైరవి యంత్ర సాధన 
కసం రిజిస్టర్ చేసుకవచు్చ. వివాహిత జంట, కలసి యంత్ర ఉతసువంలో పాల్గునవచు్చ.

ఒక వ్యక్తి కార్యక్రమాన్క్ హాజరైన తరావాత వివాహం చేసుకుంటే, వివాహం జరిగన 3 
నెలల తరావాత వారి జీవిత భాగసావామి కూడా రోజువారీ అరచేతి ప్రక్రియను (యంత్ర 
ఉతసువంలో నేరి్పంచబడుతుంది) చేయవచు్చ. మారగుదర్శకతవాం కసం వారు తప్పన్సరిగా 
యంత్ర ఉతసువం బృంద్న్ని సంప్రదించాల.

వివాహిత జంట విషయంలో, యంత్ర ఉతసువాన్క్ ఇద్దరూ హాజరు కావాలన్ సిఫారుసు 
చేయడమైనది. అయిత్, ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోత్, ఒక వ్యక్తి హాజరు కావచు్చ.

జీవిత భాగసావామి కాలం చేసి, కొడుకు లేద్ కుమారతి ఒంటరిగా ఉననిట్లయిత్, అపు్పడు 
వారు (70 ఏళ్ల కంటే ఎకుకువ వయసుసు ఉననివారు) తమ కుమారుడు లేద్ కుమారతితో 
యంత్ర ఉతసువంలో పాల్గునవచు్చ. అయిత్, ఒకవేళ కొడుకు లేద్ కుమారతి సమీప 
భవిష్యతుతిలో వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉననిట్లయిత్, వారు ఒంటరిగా హాజరు 
కావడం ఉతతిమం, తద్వారా వివాహం తరావాత వారి జీవిత భాగసావామి రోజువారీ 
ప్రక్రియను చేయవచు్చ.

కేవలం పాల్గునే ఆ ఇద్దరు మాత్రమే రోజువారీ అరచేతి ప్రక్రియ (యంత్ర ఉతసువంలో 
నేరి్పంచబడుతుంది) ను చేయాల లేద్ యంత్రాన్ని తాకాల. అయిత్, ఇంట్్లన్ ఇతరులు 
లేద్ అతిథులు దేవి అనుగ్రహాన్ని పందవచు్చ. వారు దేవిక్ నైవేద్్యలు సమరి్పంచవచు్చ, 
అచల అర్పణం చేయవచు్చ, అలాగే యంత్ర సాధన గదిలో ఇతర సాధనలు చేయవచు్చ.



అవిఘని యంత్ర సాధన కసం ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకవచు్చ?

అవిఘని యంత్ర సాధన కసం అవివాహితులు లేద్ ఒంటరిగా ఉననివారు, వివాహిత 
జంట లేద్ ఎవరైన్ ఇద్దరు వా్యపార భాగసావాములు (ఒకే లంగాన్క్ చందిన వారు) 
రిజిస్టర్ చేసుకవచు్చ, కలసి యంత్ర ఉతసువంలో పాల్గునవచు్చ. వా్యపార భాగసావాములు 
వేర్వారు లంగాలకు చందిన వారైత్, వారిలో ఒకరు మాత్రమే హాజరు అయి, ఈ ప్రక్రియను 
చేయవచు్చ. అయిత్, దేవి సాన్నిధ్యం నుండి వా్యపార భాగసావాములందరూ ప్రయోజనం 
పంద్తారు.

వా్యపారం విషయంలో, ఒకే లంగాన్క్ చందిన ఎవరైన్ ఇద్దరు భాగసావాములు యంత్ర 
సాధనలోక్ దీక్ పందవచు్చ. యంత్ర ఉతసువంలో భాగసావాములు ఇద్దరూ హాజరు 
కావాల.

దేవి సాన్నిధ్యం నుండి వా్యపార భాగసావాములందరూ ప్రయోజనం పంద్తారు, అయిత్ 
యంత్ర సాధనలో దీక్ పందిన ఆ ఇద్దరు భాగసావాములు మాత్రమే రోజువారీ అరచేతి 
ప్రక్రియ (యంత్ర ఉతసువంలో నేరి్పంచబడుతుంది) చేయాల, అలాగే భౌతికంగా యంత్రాన్ని 
తాకాల.

వివాహిత జంట విషయంలో, యంత్ర ఉతసువాన్క్ ఇద్దరూ హాజరు కావాలన్ సిఫారుసు 
చేయడమైనది. అయిత్, ఒకవేళ అది సాధ్యం కాకపోత్, ఒక వ్యక్తి హాజరు కావచు్చ.

జీవిత భాగసావామి కాలం చేసి (70 ఏళ్ల కంటే ఎకుకువ వయసుసు ఉననివారు), కొడుకు 
లేద్ కుమారతి ఒంటరిగా ఉననిట్లయిత్, అపు్పడు వారు తమ కుమారుడు లేద్ కుమారతితో 
యంత్ర ఉతసువంలో పాల్గునవచు్చ. అయిత్, ఒకవేళ కొడుకు లేద్ కుమారతి సమీప 
భవిష్యతుతిలో వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉననిట్లయిత్, వారు ఒంటరిగా హాజరు 
కావడం ఉతతిమం, తద్వారా వివాహం తరావాత వారి జీవిత భాగసావామి రోజువారీ 
ప్రక్రియను చేయవచు్చ.

కేవలం పాల్గునే ఆ ఇద్దరు మాత్రమే రోజువారీ అరచేతి ప్రక్రియను (యంత్ర ఉతసువంలో 
నేరి్పంచబడుతుంది) చేయాల, లేద్ యంత్రాన్ని తాకాల. అయిత్, ఇతరులు దేవి 
అనుగ్రహాన్ని పందవచు్చ. వారు దేవిక్ నైవేద్్యలు సమరి్పంచవచు్చ, అచల అర్పణం 
చేయవచు్చ, అలాగే యంత్ర సాధన గదిలో ఇతర సాధనలు చేయవచు్చ.



యంత్ర సాధన స్థలాన్ని ఎలా సృష్్టంచాల?

దేవి స్థలం కసం లేద్ యంత్ర సాధన స్థలం కసం ప్రత్్యకంగా ఒక గదిన్ కేటాయించడం 
ఉతతిమం. 

స్థల పరిమితులు ఉననిట్లయిత్, మీరు మీ లవింగ్ రూమ్ లేద్ బెడ్ రూమ్ లో దేవి స్థలాన్ని 
సృష్్టంచుకవచు్చ, అయిత్ దేవి స్థలాన్క్ 10 అడుగుల దూరంలోపు తినడం, తాగడం లేద్ 
న్ద్రపోవడం వంటివి చేయకుండా చూసుకవాల.

ఇది సాధ్యపడనపు్పడు, యంత్రాన్ని ఒక మందిరంలో అమరు్చకవచు్చ. రోజువారీ ప్రక్రియ 
చేసుతిననిపు్పడు, ఇంకా ఇతర సమయాలలో యంత్ర మందిరాన్ని తెరిచ్ ఉంచాల. అయిత్ 
యంత్రం నుండి పది అడుగుల దూరంలోపు తినడం, తాగడం లేక పడుకవడం వంటివి 
చేసుతిననిపు్పడు, మందిరాన్ని మూసి ఉంచాల. ఈ మందిరాన్ని చకకుతోగానీ, లోహంతోగానీ 
చేయించుకవచు్చ. మందిరాన్ని చేయడాన్క్ పా్లసి్టక్ లేక ఇతర ఏ కృత్రిమ పద్రా్ధలను 
ఉపయోగంచకూడద్.

అలాగే మీరు గదిన్ ఒక పరద్ లేద్ తెరతో కూడా విభజించవచు్చ. ఈ తెర లేద్ పరద్న్ 
ప్రతిరోజూ కొన్ని గంటలపాటు తెరిచ్ ఉంచడం ప్రయోజనకరం, ప్రత్్యక్ంచ్ యంత్ర సాధన 
చేసుతిననిపు్పడు. యంత్ర సాధన్ స్థలం నుండి 10 అడుగుల దూరంలోపు భోజనం చేసేటపు్పడు, 
త్రాగేటపు్పడు లేద్ న్ద్రిసుతిననిపు్పడు ఆ పరద్న్ మూసివేయాల.

యంత్రం స్థలంలో భౌతికపరంగా పరిశుభ్రమైన ఇంకా పవిత్రమైన వాతావరణాన్ని నెలకొల్పడం 
చాలా ముఖ్యం. 

కావాలంటే, మీరు లంగ భైరవి గుడి, సద్గురు సన్నిధి, ధ్్యనలంగ యంత్రం లేద్ మీవద్ద ఉనని 
ఏదైన్ దేవతా మూరుతిలను ఈ స్థలంలో పెటు్టకవచు్చ.

మీరు యంత్ర సాధన స్థలాన్ని ఏ దిశ ముఖంగా అయిన్ సృష్్టంచవచు్చ, అయిత్ స్ర్యకాంతి 
నేరుగా యంత్రంపై పడకుండా చూసుకవాల.



రోజువారీ ప్రక్రియ లేద్ సాధన అంటే ఏమిటి?

యంత్ర ఉతసువంలో మీరు పాల్గుననిపు్పడు, సద్గురు ఒక శక్తివంతమైన, పవిత్రమైన ప్రక్రియను 
మీకు ఉపదేశిసాతిరు. మీరు ఊళ్్ళ లేనపు్పడు తప్ప, ఈ పదకొండు న్మిషాల ప్రక్రియను మీరు 
ఇద్దరూ ప్రతిరోజూ విడి విడిగా చేయవలసి ఉంటుంది.

అంత్కాకుండా, ప్రతిరోజూ కనీసం ఇరవై న్మిషాల పాటైన్ యంత్రం వద్ద గడపడం మంచ్ది.

ఈ యంత్ర ప్రక్రియను మీరు రోజులో ఏ సమయంలోనైన్ చేయవచు్చ. ఖాళీకడుపుతో 
ఉండవలసిన అవసరంలేద్. అయిత్ కడుపును కొది్దపాటి త్లకగా ఉంచుకవటం మంచ్ది. 



పౌర్మి నైవేద్్యలు ఏమిటి?

ప్రతి పౌర్మిన్డూ, మీ రోజువారీ 11 న్మిషాల ప్రక్రియ తరవాత, దేవిక్ ఒక 
కొబ్బరికాయ లేక న్మమిపండును న్వేదన చేయాల.

కావాలనుకుంటే, అమావాస్య రోజు కూడా మీరు ఇవి అరి్పంచవచు్చ. ఇది 
ముఖ్యంగా భయం, నష్టం లేద్ శోకంలో బాధపడుతుననివారిక్ ఎంతో 
శ్రేయసకురంగా ఉంటుంది.

అదనంగా, మీరు నెలలో ఏ రోజున అయిన్ దేవిక్ ఇది లేద్ మీరు కరుకునే 
ఇతర సమర్పణను చేయవచు్చ. మనం సాంప్రద్యకంగా అరి్పంచుకునే 
పద్రా్థలు - మిఠాయిలు, పూలు, దీపాలు (నేతి దీపం), తమలపాకులు, 
వకకులు, బియ్యము, నువువాలు లాంటివి ఏవైన్ అరి్పంచుకవచు్చ.



న్కు నెలసరి వచ్్చనపు్పడు నేను రోజువారీ ప్రక్రియ 
చేయవచా్చ?

మేము ప్రతిరోజూ యంత్ర సాధన చేయాలా?

చేయవచు్చ, అటువంటి ఆంక్లు ఏమీ లేవు.

అవును, ప్రతిరోజూ మీరు ఈ సాధన చేయాల. ఒక వ్యక్తి దూరంగా ఉంటే, మరొక వ్యక్తి 
రోజువారీ ప్రక్రియను కొనసాగంచాల.

రోజువారీ అరచేతి ప్రక్రియను యంత్ర ఉతసువంలో పాల్గునని ఇద్దరు మాత్రమే చేయాల. 
మీరు లేనపు్పడు ఇతరులు ప్రతిరోజూ దీపం వెలగంచ్ దేవిక్ నైవేద్్యలు సమరి్పంచవచు్చ. 
అయిత్, యంత్రాన్ని రోజువారీ ప్రక్రియ చేసుతినని వారు తప్ప మరవరూ తాకకుండా 
ఉండటం ముఖ్యం.

యంత్రమునని గదిలో నేను న్ ఇతర యోగ సాధనలు చేయవచా్చ?

అవును. శక్తివంతమైన దేవి స్థలంలో సాధన చేయడం మీకూ, ఇంకా ఇతరులకూ కూడా 
ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.



ఇలు్ల, ఆఫీసు స్థలం మారినపు్పడు సాధన స్థలాన్ని మళీ్ళ ఎలా సృష్్టంచాల?

మీ సాధన్ స్థలాన్ని ఖచ్్చతంగా అవసరమైనపు్పడు మాత్రమే తరలంచండి. మీ కొతతి ఇలు్ల 
లేద్ కారా్యలయంలో స్థలాన్ని సృష్్టంచే ముంద్, దయచేసి సా్థన్న్ని ఖరారు చేసుకండి. 
మర్ ఇతర కారణాల వల్ల స్థలాన్ని మార్చవద్్ద.

మేము చన్పోయిన తరావాత ఏమి జరుగుతుంది?

యంత్రాన్ని ఈ తరంవారు తరవాతి తరం వారిక్ అందచేయవచు్చ. స్వాకరించ్న 
దంపతులు లేక వ్యక్తి కాలం చేసిన తరువాత మాత్రమే ఇది తద్పరి తరం వారిక్ 
అందగలద్. యంత్ర సాధనను అందించడాన్క్ మీ పిల్లలు లేద్ తోబుటు్టవులలో 
ఒకరిన్ ఎంచుకవాల. మీరు కాలం చేసిన తరావాత, మీ కుమారుడు లేద్ కుమారతి లేద్ 
తోబుటు్టవు తద్పరి స్చనల కసం యంత్ర ఉతసువం బృంద్న్ని సంప్రదించవలసి 
ఉంటుంది. వారు ఈ స్చనలను అంద్కునే వరకూ, వారు ఈ ప్రక్రియ చేయకూడద్ 
లేద్ యంత్రంలోన్ రాగ భాగాన్ని తాకకూడద్. అలాగే వారు మీ తరపున కాలభైరవ 
కరమిను న్రవాహించే ఏరా్పటు చేయాల. మీకు పిల్లలు లేద్ తోబుటు్టవులు లేకుంటే, లేద్ 
మీ పిల్లలు లేద్ తోబుటు్టవులు యంత్ర సాధనను వారు స్వాకరించాల అనుకకపోత్, 
దయచేసి యంత్ర ఉతసువం బృంద్న్ని సంప్రదించండి:
+91 8448447708 | yantra.ceremony@lingabhairavi.org



YouTube: LingaBhairavi | Facebook: Linga.Bhairavi | Instagram: linga.bhairavi

భక్తితో ఆమెను ఆశ్రయించండి

ఆమె ఒక కరుణా సముద్రం

న్రాశలో ఆమెను ఆశ్రయించండి

ఆమె ఒక సి్థరమైన సహవాసం 

న్జమైన అభిరుచ్తో ఆమెను ఆశ్రయించండి

మీరు పట్టలేనంత ప్రేమన్ పంద్తారు

అయోమయ సి్థతిలో ఆమెను ఆశ్రయించండి

ఆమె మీకు సఫలతను చేకూరుసుతింది

జై భైరవి దేవి

ప్రేమాశీసుసులతో


