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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

 
Founder’s Message  

 మనిషి జన్మ లభించింది. సరేగానీ ఈ జన్మ దేనికోసిం లభించింది ? దీని వలల  ఏిం ప్రయోజన్ిం ? అని ఆలోచించే వారు 

ఎిందరు? మనిషి జన్మ అనేది దేవుడికి చేరువ కావడానికి ఒక మారగిం,  అవకాశిం దొరికిింది అన్ుకోవాలి. భకిి మారగింలో ఉిండి 

వ ైరాగ్యిం చ ింది భగ్వింతుడిని చేరుకోవడానికి మాన్వ జన్మ తపిపించ మరో జన్మలో  అవకాశిం లేదు. అయినా ప్ూరవ జన్మ 

ప్ుణ్య ఫలిం తో సాలీడు, ఏన్ుగ్ు, పాము, న మలి వింటివి దేవుడిని ప్ూజించ ముకిి ప ిందిన్టటు  ప్ురాణ్ గ్రింధాలు తిరగేస్తి  

త లుసుి ింది.  కానీ మనిషిగా ప్ుటిున్ వారిందరూ భగ్వింతుడికి దగ్గరయియయ మారాగ నిి ఏ మేరకు ఉప్యోగిించుకుింటటనాిరు? 

  మనిషి ప్ుటిున్ప్పటి న్ుించ తాన్ు చ య్యవలస్ిన్ మించ ప్న్ులు చ య్యక తప్పదు. సింసార సాగ్రింలో ఈదుకుింటూ 

పో వలస్ిిందే. ఇిందుకు మరో దారి లేదు. ఒకోో దశలో ఎనిి ప్న్ులు చ య్ాయలో విడిగా చ ప్పకోరేలదు. అయితే ఎనిి ప్న్ులు 

చేస్ినా చవరికి అప్పటి వరకు వ న్ిింటే వచిన్ బింధ పాశాలన్ు విడిచపెటిు  భగ్వత్ ధాయన్ింలో లీన్మ ైపో వాలి. 

 ఒక చ టటు  విషయ్ానికి వదాద ిం. ఒక చ టటు న్ మొగ్గ వచిింది. అది ప్ువ ైవింది. ఆ తరావత కాయ్ అయియింది. అన్ింతరిం అది 

ప్ిండు అయియింది. క ింతకాలానికి అది నేల రాలుతుింది. అయితే ఇకోడో  విషయ్ిం గ్మనిించాలి. పిింద గానో, కాయ్గానో 

ఉన్ిప్ుపడు దానిని క మమ న్ుించ కోస్ి వేరు చేసుి న్ిప్ుపడు అది ఉన్ి చోటటన్ుించ నీరు కారుతుింది. కాయ్ మొదలులోన్ూ 

నీటి తడి చూడవచుి. కానీ ప్ిండు రాలిన్ప్ుపడు క మమలోన్ు నీటి తడి ఉిండదు. ప్ిండు రాలిన్ చోట కూడా నీటి తడి ఉిండదు. 

కానీ కాయ్ కోసుి న్ిప్ుపడు నీటి తడి ఉిండటానికి కారణ్ిం ఏింటింటే, అయోయ మరినిి రోజులు న్న్ుి అింటిపెటటు కుని ఉింటే అది 

ప్ిండు అయియయది కదా అని చ టటు  క మమ కింట తడి పెడుతుింది. కన్ుక అకోడ నీటి తడిని చూడవచుి. అలాగే కాయ్ 

మొదలులోన్ు ఆ నీటి తడి ఉింటటింది. అయోయ ముిందుగానే న్న్ుి చ టటు  క మమ న్ుించ వేరు చేస్తసారు కదా అని కాయ్ కూడా 

బాధప్డుతుింది. కానీ ప్ిండు విషయ్ింలో అలా కాదు. కాయ్ ప్ిండి రాలుతున్ిప్ుపడు చ టటు  క మమన్ నీటి తడి కనిపిించదు. 

ప్ిండు మొదలు లోన్ు నీటి తడి ఉిండదు. ర ిండిింటిలోన్ు ఓ ప్రిప్కవత వసుి ింది. దాని బింధిం అయిప యిింది కన్ుకే ప్ిండు 

రాలిపో యిన్టటు  చ టటు  క మమ అన్ుకుింటటింది. ప్ిండు కూడా తన్ కాలిం ముగిస్ిన్టటు  అన్ుకోవడింతో... అటూ ఇటూ ర ిండువ ైప్ులా 

బాద అనేది ఉిండదు. 

 అలాగే మనిషి జీవితిం కూడా....సింసార చకరింలో ఉిండి కుటటింబ వయవహారాలు సాగిసుి న్ి సమయ్ింలో ఉన్ిటటు ిండి 

అరధింతరింగా ప్కోకు తప్ుపకుింటే అటట కుటటింబ సభుయలకూ బాదే. మధయలోనే దూరమవుతునాిమని అతనికీ బాధే.... 
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ర ిండువ ైప్ులా ఆిందోళన్, ఆవేదనా ఉింటాయి.... 

 అయితే ఆ వయకిే తన్ బాధయతలన్ు సకరమింగా నిరవరిిించ కరమింగా బింధపాశాలన్ు తయజసూి  న మమది న మమదిగా జఞా న్మారగిం 

వ ైప్ు అడుగ్ులు వేసూి  అిందులో మునిగి తేలిన్ప్ుపడు అటట అతనికీ ఇటట కుటటింబ సభుయలకూ బాధ ఉిండదు. ర ిండువ ైప్ులా 

కనీిరు కారిడిం అనేది ఉిండదు. 

 జఞా న్మనేది ఏదో  ఒకే రోజులో వచేిది కాదు. న మమది న మమదిగా రావాలి. అలాగే అలవడుతుింది కూడా. అింతే తప్ప తాన్ు 
జఞా ని అని ముిందే చ ప్ుపకుింటే దానిని కడ దాకా క న్సాగిించగ్లడా అనేది ప్రశాిరధకమే. అిందుకే మ లల మ లల గా దాని వ ైప్ు 
అడుగ్ులు వేస్ి ద ైవ మారగింలో అడుగ్ులు సారిించాలి. అప్ుపడు తప్పకుిండా మన్మన్ుకున్ిది న రవేరుతుింది. మోక్షిం తన్ింతట 
అదే వరిసుి ింది.  అిందులో అన్ుమాన్ిం అకోరలేదు. 

 

                    --------------------------------- వసుధ ైవ కుటటింబకిం ----------------------- 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusudan Rao. 
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Sloka from Bhagavad Gita (1.10) 

 

अपर्याप्तं तदस्मयकं बलं भीष्मयभभरक्षितम ्।      aparyāptaṁ tadasmākaṁ balaṁ bhīṣhmābhirakṣhitam  । 

पर्याप्तं त्विदमेतेषयं बलं भीमयभभरक्षितम ्।।1.10।। paryāptaṁ tvidameteṣhāṁ balaṁ bhīmābhirakṣhitam   ।।1.10|| 

 

aparyāptam—unlimited; tat—that; asmākam—ours; balam—
strength; bhīṣhma—by Grandsire Bheeshma; abhirakṣhitam—safely mar-
shalled; paryāptam—limited; tu—but; idam—this; eteṣhām—
their; balam—strength; bhīma—Bheem; abhirakṣhitam—carefully mar-
shalled . 

 

Meaning:  

 The strength of our army is unlimited and we are safely marshalled 
by Grandsire Bheeshma, while the strength of the Pandava army, carefully 
marshalled by Bheem, is limited.  

Nitya Smarana Sloka 

Slokas  to chant While going out of home : 

िनमयली गदी शयर्ङागी शर्ङखी चक्री च नन्दकी ।    vanamAlI gadi shArNgI shankhI chakrI cha nandakI |       

श्रीमयन ्नयरयर्णो विष्णुियासुदेिोऽभभरितु ।।        shriman nArAyaNo vishnurvAsudevo'bhirakshatU ||  

आपदयम-्अपहतयारम ्दयतयरं सिा संपदयं   ।        Apadam apaHataram Dataram Sarva Sampadam  |       

लोकॊभभरयमं  श्रीरयमम ्भूर्ो भूर्ो नमयम्र्हम ् ।।   Loka Bhi Ramam Sri Rama Bhuyo Bhuyo Namamyaham  ||  

 

Meaning 

 O Beautiful One Who wears the VayjayantI mAlA (garland) of wild forest flowers (of Vrindavan), Holder of 
the mace, shArNgI bow (dhanushya), discus (Sudarshan chakra) and the NandakI sword, Shriman NArAyaNa, 
VishNu, VAsideva, please protect us.  

http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/aparyaptam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/tat
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/asmakam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/balam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/bhishma
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/abhirakshitam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/paryaptam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/tu
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/idam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/etesham
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/balam
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/bhima
http://www.holy-bhagavad-gita.org/w/abhirakshitam
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రథసప్తమి   

'రథసపి్మి' అన్గా సూరయ భగ్వాన్ుణ్ణి  ఉదేదశించ ఆచరిించేది. ఉతిరాయ్ణ్ిం మాఘశుదధ సపి్మి నాడు సూరయభగ్వాన్ుణ్ణి  
సపాి శవరథారూఢుణ్ణిగా భావిించ, ప్ూజించడింలో ఎింతో విశషుత ఇమిడి ఉన్ిది. అింతేగాక తిరుమలలోశ్రరవారికి జరిగ ేమహో తసవా
లలో 'రథసపి్మి' ఒక విశషు మహో తసవిం.  
  

ఒకేరోజు ఏడుమారుల  శ్రరవారి ఉతసవ మూరుి లు, ఏడు రూపాలోల , ఏడు వాహనాలపెై అన్గా 1. సూరయప్రభవాహన్ిం, 
2. చన్ిశేష వాహన్ిం, 3. గ్రుడ వాహన్ిం, 4. హన్ుమదావహన్ిం, 5. కలపవృక్ష వాహన్ిం, 6. సరవభూపాలవాహన్ిం, 
7. చిందరప్రభ వాహన్ిం మొదల ైన్ వాహనాలపెై ఊరేగిింప్ుగ్ రావడిం ఒకో రథసపి్మి నాడు మాతరమేజరుగ్ుతుింది.  
  

ప్ించాింగ్కరిలు 'రథసపి్మి' తకిోన్ సాధారణ్ ప్రవదిన్ిం వల కాక 'మకర సింకరా తి' వల  ప్రవదిన్ిం అని కూడాఅనాిరు. 
ఈ రథసపి్మిని 'సూరయ జయ్ింతి' అనాిరు. ఇప్పటి మన్ువు వ ైవసవతుడు. ఇతన్ు ఏడవ మన్ువు. ఇతనిమన్వింతరానిక ి'రథ
సపి్మి'యియ సింవతసరాది. అన్గా ఉగాది. మన్వింతరాది ప్రవదిన్ిం పితృ దేవతలకుపిరయ్మ ైన్ది. కన్ుకనే 'రథసపి్మి' నాడు      
 'మకర సింకరా తి' నాటివల నే 'పితృ తరపణ్ిం' చేస్ి పితృ దేవతలకుసింతోషిం కలిగిించాలి.  
  
 రథసపి్మిని వివిధ పరా ింతాలలో వేరు, వేరు పతరలతో సింబో ధిసుి ింటారు. రాజఞ ప్ుటానోల  'సౌర సపి్మి' అింటారు. 
వింగ్ దేశింలో  'భాసోర సపి్మి' అింటారు. క నిి పరా ింతాలలోజయ్ింతి సపి్మి‘,మహా సపి్మి‘అింటారు.  ఎవరు ఏ పతరుతొ పిలిచన్
ఈ  రథసపి్మి'  సూరాయరాధన్కు  విశషుమ ైన్రోజని చ ప్పవచుి.  

 
సింవతసరానిక ివచేి 24 సపి్ములలోల న్ూ,'రథసపి్మి' ఖగోళిం రీతాయకూడా మహతుి  కలిగిఉింది. ఈరోజుసూరోయదయ్ానికి 

క ించ ిం ముిందుగా ఆకాశింలో న్క్షతరా ల సనిివేశిం రథాకారింలో వుింటటిందనీ, రథాకారింలోన్క్షతరా లున్ి సపి్మి దిన్ిం కన్ుక 'రథ
సపి్మి' అని పిలుసాి రు.  
  

'రథసపి్మి' రోజు మరొక విశేషిం జరుగ్ుతుింది. అరసవ లిలలో ఉన్ి సూరయదేవుని గ్ుడిలోని మూల విగ్రహాలపాదాలపె ై ఆ
రోజు తోలి సూరయకిరణ్ాలు ప్డతాయి.  
  
'రథసపి్మి' రోజున్ సాినాచారణ్:- 
  

'రథసపి్మి' నాటి శరసాిన్ములో జలేల డు, రేగ్ు ఆకులన్ు తలపెై, భుజఞలపె ైపెటటు క ని సాిన్ిం చేయ్ాలి.క ింతమింది ఇది 
మూడాచారమన్ుక ింటారు. కానీ ఆ అభపరా య్ిం క ించ ిం కూడా సరియి ైన్ద ికాదు. 
[ఎిందుకింటేమన్ ప్ూరీవకులు ఆచరిించ ేసింప్రదాయ్బదదమ ైన్ చాలా విషయ్ాలలో స్ెైన్సస ప్రింగా ఎనోి మించఫలితాలున్ిటటల గా 
నిరూపిించబడినాయి]. ఆరోగ్యరీతాయ ఇలా జలేల డు, రేగ్ు ఆకులన్ు సాిన్ింలో ఉప్యోగిించడించాలా మించది.  
  

సూరయకిరణ్ాలోల ని 'పరా ణ్శకిి'ని ఎకుోవగా నిలువ చేసుక నే వృక్ష జఞతులోల  రుదరా క్ష, జలేల డు, రేగ్ుముఖయమ ైన్వి. రుదరా క్ష చ 
టటల  మన్ పరా ింతింలో లేవు కన్ుక జలేల డు, రేగ్ు ఆకులన్ు ఉప్యోగిించుక న్వచుి.  
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1. జలేల డులోన్ూ త లల  జలేల డు శేరషుమ ైన్ది. ఇది ఉషికారి. పెైతయ, వాటా, చరమ రోగాలన్ు, వాటిం నొప్ుపలన్ు తగిగసుి ింది.దీని ఆకుల
న్ు న్ువువల న్ూన లో వేస్ి కాచ, న్ూన  చలాల రిన్ తరువాత క ించ ిం వుిండకరూపరిం కలిప ినొప్ుపలున్ిచోట రుదిదత ే(కీళల) నొప్ుప
లు తగ్ుగ తాయి.  
  
2. రేగ్ు ఆకులిి న్లగ్క టిు , కషాయ్ిం కాచ, అిందులో స్ెైన్ధవలవణ్ిం (rocksalt) కలిపి తీసుకుింటే బ ింగ్ురు గొింతుతగిగ సవరిం   
బాగా వసుి ింది. రేగిప్ళళు రకి వృదిధని కలిగిసాి యి. ప్ులల నివ ైతే వాతానిి తగిగించ, జీరిశకిిని పెించుతాయి.   
  

జలేల డు, రేగ్ు ఆకులూ తలపెై పెటటు క ని సాిన్ిం చేయ్డింవలల  ఈ ఆకులోల  నిలవచేయ్బడిన్ పరా ణ్శకిిశరోభాగ్ింలోని సహసరా
నిి ఉదీదప్న్ించేస్ి , అిందలి నాడులన్ు ఉతేిజ ప్రచడింవలల  మాన్స్ిక దృఢతవిం, జఞా ప్కశకిిపెరుగ్ుతుింది. ఉతిరాయ్ణ్ిం మకరసిం
కరమణ్ింతో పరా రింభమ ైనా, రథసపి్మి న్ుిండే ప్ూరిిగా ఉతిరాయ్ణ్ సూూరిిగోచరిసుి ింది.  
  

ఉతిరాయ్ణ్ మన్గా ఉన్ితమారగిం. ఉతిరాయ్ణ్ిం, మాఘ మాసిం మాన్వుణ్ణి  ఉన్ిత జఞా న్ మారగింలోప్య్నిింప్జేస్ి భగ్
వింతుని కృప్కు ప్తుర లిి చేసాి యి. కన్ుక వీట ిపతరుల  సారథకమయ్ాయయి.  
  
సూరుయణ్ణి  కిరింది విధింగా సిో తరిం చేసూి  న్మసాోరిం చేయ్ాలి.  
జపాకుసుమ సింకాశిం కాశయపతయ్ింమహాదుయతిిం |  
తమోరిిం సరవపాప్ఘిిం ప్రణ్తోస్ిమదివాకరమ్ ||  
  
(ఎఱ్ఱని దాసాని ప్ువువ రింగ్ువింటి రింగ్ుతో ప్రకాశించేవాడు, కశయప్ుని క డుకు,మహాకాింతి మిండుతు, చీకటినితొలగిించేవాడు, 
 సరవపాపాలన్ు హరిించేవాడు అయిన్ సూరుయనికి న్మసాోరిం.) 
  
సూరుయనికి అరయ్మిచేిటప్ుపడు చ ప్ుపకోవలస్ిన్ మింతరిం.  
"సపిినాపిి  వహింపరరత! సపి్లోక ప్రదీప్న్ |  
సపి్మీ సహితో దేవ! గ్ృహాణ్ారయ్ిం దివాకర!" 
('సపి్' అనే పతరున్ి దానిచే గానీ, సపి్ సింఖాయతమకమ ైన్ అశావల వాహన్ించేగాని పరరతినొింది, సపి్లోకాలన్ూప్రకాశింప్జేస్త ఓ దివా
కరా! సపి్మితో కూడిన్వాడవ  ైనేనిచేి ఈ అరా్యనిి స్రవకరిించు.) 
  

రథసపి్మినాటి శర సాిన్ింవేళ "జన్మజన్మింతరాలోల , మనోవాకాయలోల , త లిస్ర, త లియ్క చేస్ిన్ సపి్విధపాప్లవలల  ఏరపడిన్ 
రోగ్ిం, శోకిం మున్ిగ్ున్వనీి ఓ లక్ష్మమకరమ ైన్ రథసపి్మీ! నిన్ుి సమరిసూి  చేసుి న్ి ఈసాిన్ింతో న్శించుగాక అని చ ప్ూి      
సాిన్ిం చేయ్ాలి.  

ఓిం శాింతిిః శాింతిిః శాింతిిః 

                                                                                                              — అన్నప్ూరణమ్మ గారు   
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వసంత ప్ంచమి  

 వసింత ప్ించమి మాఘ శుదధ ప్ించమి నాడు జరుప్బడుతుింది.దీనిని శ్రరప్ించమి అని కూడా అింటారు. శ్రర అింటే 
అమమవారికి సింభిందిించన్ది అిందుకే మాఘశుదధ ప్ించమినే  శ్రరప్ించమి అని వయవహరిసాి రు. ప్రకృతిలో జరిగే మారుపలకు 
సూచన్గా మన్కు క నిి ప్ిండుగ్లు ఏరపడాా యి.  వాటిలో శ్రరప్ించమి ఒకటి. దీనిని సరసవతి జయ్ింతి,మకర ప్ించమి,వసింత 
ప్ించమి అని కూడా అింటారు. ఇది ఋతు సింబింధమ ైన్ ప్రవిం. వసింత ఋతువుకు సావగ్తిం ప్లికే ప్ిండుగ్గా శాసాి ా లలో 
పతరొోన్బడిింది.  
 వసింత ప్ించమి(శ్రరప్ించమి) వసింతాది  రతీ, మన్మధుల ప్ూజ ఉతిరాయ్ణ్  కాలింలో చేసాి రు.  
మాఘశుదధ   పాడయమి న్ుిండి న్వమి దాకా శారదా న్వరాతుర లు. శాయమల దేవి గ్ురిించ న్వరాతుర లు చేసాి రు ఈ తొమిమది రోజులు 
ప్ూజచేయ్లేని వారు ప్ించమిరోజున్ విశేషింగా ప్ూజలు చేసాి రు. శాయమల దేవిని ,విదయకు ,జఞా నానికి అధిదేవతగా ప్ురాణ్ాలూ 
చ ప్ుతునాియి.  
 వసింత ఋతువు రాకన్ు భారతదేశమింతటా వసింత ప్ించమి ప్ిండుగ్గా ఉతాసహింగా జరుప్ుకుింటారు. తూరుప 
భారతదేశింలో దీనిని సరసవతి ప్ూజగా జరుప్ుకుింటారు జఞా నానికి అధిదేవత సరసవతి ఆమ  జఞా న్ సవరూపిణ్ణ శాసిరిం,కళలు, 
విజఞా న్ిం,హసికళలు మొదల ైన్ వాటిని చదువుల తలిల సరసవతి అింశాలుగా పెదదలు భావిించారు సృజనాతమకత శకిికి, 
సూూరిికికూడా వీణ్ావాణ్ణ అయిన్ సరసవతిని సింకేతింగా చ పిపింది మన్ సింప్రదాయ్ిం.  
          సరసవతీమ్ శుకలవరాి ిం సుస్ిమతాిం సుమనోహరామ్  
          కోటి చిందర ప్రభా ముషు ప్ుషపశ్రర య్ుకి విగ్రహాిం |  
          వహిిశుదాద ిం శుకధాన్ిం వీణ్ాప్ుసిక ధారణ్ ిం   
         రతి సారేిందర నిరామణ్ న్వభూషణ్ భూషితము ||  
జఞా న్శకిికి అధిషాు న్ దేవత సరసవతీ మాత. జఞా న్,వివేక,దూరదరిితవ, బుదిద  మతిత, విచారశ్రలతావధులిి శ్రరవాణ్ణ 
అన్ుగ్రహిసుి ిందింటారు.  
 సతవ, రజస్, తమో గ్ుణ్ాలన్ు బటిు  అమమలగ్న్ియ్మమ ముగ్ురమమల  మూలప్ుటమమన్ు మహా కాళీ, మహా లక్ష్ిమ, 
మహా సరసవతిగా కీరిిసాి రు. ఈముగ్ుగ రిలో సరసవతీదేవి  సాతివక, అహిింసాదేవి.  ఆమ కు య్ుదధిం చేస్త ఆయ్ుధాలు ఏవి 
ఉిండవు.  బరహమ వ ైవరి ప్ురాణ్ిం సరసవతీదేవిని అహిింసకు అధినాయికగా పతరొోింటటింది. ధవళ మూరిిగా ప్దమింపెై ఆస్రన్ురాల ై 
ఉన్ి వాగేదవి మిందస్ిమత వదన్ింతో కాింతులీన్ుతూ ఆశరతవరదాయినిగా దరిన్మిసుి ింది.  
 
 మింతరా లు - అక్షర మయ్ము. అక్షరాలు - శారద మయ్ము కాబటిు  పెదదలు, పిలల లు, విదాయరుథ లు సరసవతీదేవిని 
ఆరాధిించాలి. సరసవతీ అన్గా ప్రవాహిం అని అరథిం ప్రసరణ్ చ ైతన్యమే సరసవతి.  
సరసవతీ జన్మ వృత ంతం :- సరసవతీ దేవి గ్ురిించ ప్ురాణ్ాలలో రకరకాల కథలు ఉనాియి. బరహమ ప్ురాణ్ిం ప్రకారిం బరహమ సృషిు  
చేయ్డానికి ముిందు ఆయ్న్ ముఖిం న్ుించ ఒక బాలిక ప్ుటిుింది ఆయ్న్  ఆమ  అిందానికి చ దిరి ఆమ  ఏదికుోకు కదిలితే బరహమ 
ఆదికుోకు ఆయ్న్ ముఖాలన్ు పెించుతూపో యి  ప్ించముఖ బరహమ అయ్ాయడు. ఆయ్న్ చూప్ులన్ు తపిపించుకోలేక ఆయ్న్నే 
వివాహిం చేసుక ని సవయ్ింభువు ప ిందిింది. ఆమ నే సరసవతీ అని బరహమ నామకరణ్ిం చేశారు.  
 కాగా దేవీభాగ్వతింలో శ్రరమాతా దేవి సరవశకిి సింహితఐన్ సరసవతిని ప్రసాదిించిందని ఒక కథ. బరహమకే బరహమజఞా న్ిం 
అన్ుగ్రహిించన్  ఘన్చరితర సరసవతీదేవిది. 
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ప్ూజా విధ న్ం:-   
 మాఘ శుదధ  ప్ించమి నాడు సాిన్ిం చేస్ి నితయకారాయలు చేస్ి  కలశిం, ప్రతిమలతో అమమవారి ప్ూజ చ య్ాయలి. ముిందుగా 
గ్ణ్ప్తి ప్ూజ చేస్ి త లల ని ప్ూలతో,  వసివులతో, ముతాయలతో అమమన్ు ప్ూజించాలి. న్వనీతిం, దధి, క్ష్మరిం, పతలాలతో, త లల ని 
న్ువువలతో చ రకు, చకోర, త లల ని బియ్యిం, ఆవుపాలతో  చేస్ిన్ పాయ్సింతో, బియ్యిం, గోధుమ, అరటి, క బబరి వింటి త లల ని 
ప్దారాథ లన్ు నివేదిించాలి. త లల ప్ూలు, త లల వసాి ా లు, త లల  చిందన్ిం, శింఖిం, త లల ని ప్ూమాల అమమ ప్ూజకు ఉప్యోగిించాలి. 
సరసవతిమ్ శుకలవరాి ిం అని పెైన్ చ పిపన్ శోల కింతో దేవతా రూప్ిం ధాయన్ిం చేయ్ాలి. కోటి చిందుర ల కాింతితో, త లల ని వసిరిం, చలల ని 
చరున్వువతో జఞా న్న్ింద విగ్రహి. ఏ గ్ుణ్ాలు లేకుిండా వీణ్, ప్ుసికిం ధరిించన్ తలిలని ఆరాధిించాలి. బరహమ, విషుి , రుదుర లు కూడా 
తలిలని ఆరాధన్ చేసాి రు. నారాయ్ణ్ుడి సలహాతో బరహమ సరసవతీదేవిని ప్ూజించ బరహమ వేదాింత విదయన్ు ప ిందుతారు. సన్క, 
సన్ిందనాదులు ఆ తలిలని ప్ూజించ అన్ుగ్రహిం ప ిందారు. 
 శ్రరప్ించమిని విధాయరింభ దిన్ింగా భావిసాి రు మన్ రాషు ిాంలోని బాసర క్ష్ేతరింలోన్ు మరియ్ు ఇతర సరసవతి 
దేవాలయ్ాలలోన్ూ శ్రరప్ించమి  రోజున్ పిలల లకు అక్షరాభాయసాలు చేయిసాి రు. ఈ రోజున్ లక్ష్మమదేవిని ప్ూజించవల న్ని హేమాదిర 
త లిపెన్ు. రతీ, మన్మధులన్ు ప్ూజించ మహో తసవమొన్రిించవల న్ని, దాన్ము చేయ్వల న్ని దీనివలన్ మాధవుడు
(వసింతుడు) సింతోషిించున్ని నిరియ్ామృతకారుడు త లిపెన్ు. అిందువలన్ దీనిని వసింతోతసవిం అనికూడా అింటారు. మాఘ 
శుదధ ప్ించమి నాడు వసింత ఋతువు పరా రింభమగ్ున్ు. ఈనాడు విషుి వున్ు ప్ూజించవల న్ు. చ ైతరశుదద ప్ించమి నాడు లాగానే 
బరా హమణ్ులకు సింతరపణ్ చేయ్ాలని వరతచూడామని లో పతరొోనాిరు. 
 శ్రరప్ించమినే రతి కామ దహనోతసవింగా వయవహరిసాి రు. మాఘశుదధ ప్ించమినాడు రతీదేవి కామదేవుని ప్ూజ చేస్ిన్టటల  
ప్ురాణ్ాలు చ బుతాయి. ఋతురాజు అయిన్ వసింతునికి కామదేవునికి మధయ అవినాభావ సింబింధిం ఉింది. వసింతుడు 
ససయదేవత, కాముడు పతరమ దేవత, రతి దేవి అన్ురాగ్ దేవత ఈ ముగ్ుగ రిని వసింత ప్ించమి నాడు ప్ూజించడిం వలల  వయకుి లోల  
ప్రసపర పతరమాన్ురాగాలు ప్రణ్విలుల తాయ్నే లోకోకిి కూడా ఉింది. ఇలాింటి ఎనోి ఆింతరాయల సమేమళన్ిం "వసింత ప్ించమి".  
 ప్రాశకిి మొదటి ఐదు రూపాలలో సరసవతి ఒకటి. కళల కాణ్ాచ, విజఞా న్ వీచక, వాక్ బుదిద , విదయ వివేకానికి, కళలకి, 
విజఞా నానికి, చదువుల తలిల సరసవతి అధిదేవత అని ఋగేవదిం, దేవీభాగ్వతిం, ప్దమప్ురాణ్ిం చ బుతాయి. వాణ్ణ గీరావణ్ణ, వాగేదవి, 
భారతి, విధివలల భ, బరహిమ, మహామాయి, జయయతిరమయిగా, జఞా న్ధాతిరగా సరసవతి దేవి వ లుగొిందుతోింది.  
       లోకిం ధన్ిం, చదువు చుటూు  తిరుగ్ుతూింటటింది. ఈ ర ిండిింటికి కేిందర భిందువుల ైన్ లక్ష్ిమ, సరసవతులకు ఎన్లేని ఆదరణ్. 
విదయలేనివాడు విింత ప్శువు అని నాన్ుడి. అిందుకే సరసవతి ప్ుతుర లకు లక్ష్మమ కటాక్షిం లేకునాి విలువ ఉింటటింది. కానీ లక్ష్ిమ 
ప్ుతుర లకు విధిగా చదువురావాలి. అిందుకే సరసవతి కటాక్షిం అమూలయమ ైన్ది. అమమ ఆధీన్ింలో ఉన్ి సింగీత, సాహితయ 
కళారూపాలు మరిింత విశషఠ మ ైన్వి. సరసవతి కటాక్షిం లేకుిండా ఇవి ఏవి న రవేరవు. అిందుకే సింగీత సాహితాయలలో ఆరితేరిన్ 
వారిని సరసవతీప్ుతుర లు అింటారు.  
 
                                            సరవిం శ్రరగ్ురుచరణ్ారవిిందమసుి |       
                                                                           
                                                                                                   — శీ్రమ్తి శుభామ్యి మ్హీధర్ 
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SHIVAM 

 Shiva, There is no start or end to that Akanda Chaitanya, Mahakala Swaroopa. Shiva means Shantam, Shu-
bam, Shuddam that’s why sadashivam. HE is omnipresent, omniscient, and omnipotent. Tatvataha, HE doesn’t 
have any naama, rupa but for the benefit of the lokas he manifests in different avatars. Shastras say this beauti-
fully: ‘Brahma jyothi swarupancha bhaktanugraha vigraham.’ 

 Brahma means the biggest and all pervading, Jyothi means chaitanya that is consciousness. Sarvavyapka 
Chaitanya takes the form of vigraha only for the sake of bhaktanugraha. Tade jathi tannaijathi – That is moving, 
that is not moving. That chaitanyam is shiva. Sarvam Shivamayam Jagath - Though this entire universe looks so 
different and filled with variety but all of this is the part and parcel of the same Mahachaitanya. Every movement 
in the entire universe is a result of HIS Chaitanya. 

Shiva and Shivaa are the Jagath Matha Pitaha. 

 Great poet Kalidasa in Raghuvamsa tells about the prakruti and purusha ( Inseperable Ardhanareeswara). 

Vagarhaviva sampriktau vagarthah pratipattaye | 

Jagath pitarau vande parvathparameshwarau || 

I pray to the parents of the world, Shiva and Parvati who are inseperable like speech and its meaning to gain 
knowledge of speech and its meaning. 

 Shiva parivar dhyna gives immese benefits to sadhaka, theirs is the adarsha Kutumba. ‘Gajanana, 
Shadanana sametha Umamaheswara parabramhaya namaha’ Below kannada sloka gives great information 
about Shiva: 

Mooru murthi ge Moola karana 

Mooru Gunagalige Adi Karana 

Mooru lokada karya karana… Parvathi Ramana 

Mooru kaalada karma karana 

Mooru vedagama parayana 

Mooru kannina murthy Rakshiso Nammana anavaratha! 

Shiva is the reason behind trimurthis, trigunas (Satva, Rajas & Tamas). He is the karya karana for three lokas. HE 
is the Parvathi ramana that is prakruti’s consort. HE is the kaarana(reason) behind Thrikala karma 
(sandhyavandana and other rituals). Vedas & Agamas tell about HIM. There are 4 vedas, but in 4 vedas three 
types of mantras are there Ruk (Padya), Yajas (Gadya form), Saama (Gaana) form. That’s why it is said 3 vedas 
here. 

 He has infinite names and forms all these are nothing but his Anugraha: He is the Amrutesa who removes 
Mrutyu (Avidhya) and heal not only physical Roga but Bhavaroga (psychological) also! He is the Rudra. Yajurve-
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dantargata Rudram tells beautifully about Rudra forms and names. 

 Nataraja rupa is the symbol for cosmic dance that happens in each and every atom in each second. He is 
the ultimate Yoga murthy who is the Adi yoga father of all yogas. DakshinaMurthy – Embodiment of Gnana or 
guru tatwa. Shastras describe him in a beautiful sloka 

‘Om Namaha Pranavarthaya, shudda gnanaika murthaye, nirmalaya prashantaya Dakshina murthaye’ 

‘Ishwaraha sarvavidhyanaamishwaraha sarvabhutanam’  

 He is Adikirata, who chases and hunts down the Agnana krura mrugas in the forest! He is Vaidhyanatha, 
who removes all Duhkha 

 Taapa samharaka Chandrashekara. Neelakanta names which is the embodiment of karuna on the world. 
He gets this by consuming deadly poison during samudra manthana. Mahadeva - HE is the one who gives 
divyatvam to devas and hence is devadeva. Ishwara – prabhu or the king of the universe. ShivaDhyana murthy - 
Those who meditate on become proficient in mediation and atmagnana. Visweswara: There is no difference be-
tween vishwa and visweswara. 

 Vishnu is another form of the same parabramha. Vishnoscha Hrudyam Shivaha. As per shastras, those who 
see difference between shiva and Vishnu will be in hell till surya chandra are there. As per Shastra, all the below 
are considered waste and can be rejected: A Forehead without bhasmam, a village without shivalayam, a Janma 
without ishwararadhana, vidhya which doesn’t give shiva sambanda parabramha vidhya. 

  
Shiva Linga : 
 Layanath ligamuchyate – Where the entire universe is dissolved in that. Even the modern scientists confirm 
on studies of cosmology that entire universe is in the elliptical shape which is similar to shiva linga. Shiva linga is 
the combination of Shakti (peetam) and Shiva. 
 Peethambamayam sarvam shivalingam cha chinmayam, Shivalinga aradhana is the Akara, nirakara rupam 
which can enable us to go from sagunopasana to nirgunopasana. Trishula is symbol of satva, raja, tamo guna. 
Damaruka is the sabdabramha swaroopam. Chandra on the head is the symbol for manonigraha, Gangadevi is 
the symbol for permanence. Sarvarupas on the body is the sarva jeevas. Bhasma symbolizes parishuddata, ele-
phant skin tell us ahankara tyaga. Tiger skin on the asana tell us to be away from korika. 4 legs of deer symboliz-
es 4 vedas. Nandeeswara is for the satsangam. Dharmadevata is the ox. Third eye is the symbol for gnana. 
Our abhishekam is for mokshaprapti. Panchamruta that we keep infront of him is the symbol for our panchag-
nanedriya nivedana. Sastanga namaskara is the symbol for atma samarpana. Harathi is for the sacrifice of 
‘Aham’. Without atma nivedana, jeevatma cannot be dissolved in paramatma. Finally Shivatandavam is pratirupa 
of shaktiswaroopa and anandaparavashya. 

SHIVARATRI: 

 The 14th day (Chaturdashi) in the second half of the month ( Krishna/bahula paksha) in each month is 
called Maasa shivaratri. This is the Tureeya Sandhya of the month. Maagha masa which is prior to phaalguna is 
the Sandhya period for the whole year. Hence this month Chaturdashi is named as Maha Shivaratri. This is the 
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night. Shivam Sukham Raatiti – Shivaratrihi. 

 Maagha bahula Chaturdashi midnight (12’0 clock) is the Lingodbhava kalam this is the time that Para-
matma took the form of Linga, that’s why this day is called shivaratri. ratri which gives sukha. Agni Shiva is be-
yond Time & Space, Satyam is Akandam that is beyond limits. Here agni is not one of the panchabhua but beyond 
panchabutha jyothihi. Sakala devatas pray to that paramatma swaroopam as below: 

Namo Nishkalarupaya namo nishkalatejase | 

Namaha ssakalanathaya Namaste Sakalatmane || 

Namaha pranava vachyaya namaha pranavalingine | 

Namaha Shrustyadikartre cha namaha Panchamukayate namaha 

Panchabramha swaroopaya panchakrutyayathe namaha || 

Atmane bramhane tubhyamanantha gunashaktine | 

Sakalaakalarupaya shambhave Gurave namaha || 

 Ratri is divided in to 4 parts (Jhamu), we have to worship in the forms as per the shastras: 

First part – Eeshana, second – Aghora, Third – Vamadeva, fourth – Sadyojaata. 

 Shiva is abhisheka priyaha. 

Dugdena prathame snanam – dadnachaiva dwiteeyake 

Truteeyacha tadhajyena chaturthe madhunathadha || 

We have to do abhisheka with milk, curd, ghee and honey respectively on each part (jhamu) of the shivaratri. 

Taddyanam, Tadjapam, snanam tatkatha shravanadhikam 

Upasana krutav hothe gunaha prokatha manoshibhi || 

On Shivaratri, we have to do upavasa deeksha. we have to do ekagratha, snana, japa, shiva sambanda purana 
pravachana sravana etc. Shivapanchakshari japa is mandatory. Shivaradhana has to be done always facing ut-
tarabhimukha 

Vina bhasma tripundrena vina rudrakshamaaya | 

Pujithophi mahadevaha nanyatyasha phalapradham|| 

Without three vibhuti rekhas on forehead and without rudrakshamaala dharana shiva puja would not yield de-
sired result. Even a glance of Shiva prasada is papakshaya kaaraka and eating it gives Ananta punya. Bramha 
hatya patakam also goes by shiva nirmalya bhakshanam. 

 Namaha Shivaya – Pachakshari mantra japa removes kaamadi arishadvargam, it is greater than veda ve-
danga vidyas, those who do panchakshari japa no need to go to any teertha, no need of any penance. Shiva is 
Gnanaanda swaroopa. Shivabhakti sadhakas get easily antarmukhatva, atmagnana.  
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 Our consciousness is wide awake during the state of inward meditation that the unmindful outward wan-
derings. Jaagarana (awakening) is the penance on the day of shiva raatri, to get rid of the dreadful sleep of igno-
rance. This is also the penance of fasting too. 
 

                                                                                                                                                  — Nagesh 

Quotes of Paramacharya 

“Great souls who had gained divine power had, with their Jnana Dhrishti, seen wonderful scenes which we can-
not see and have described the Divine Murthis they had seen. They heard wonderful sounds which we cannot 
hear and had given them to us as Montras.” 
 
“It is very wrong to think that only whatever can be seen or heard is true, that there is no other truth and all that 
is said in the Vedas and Puranas are false. We determine the size of things we see through the lens inside the 
eyes. If the size of the lens differs, the size of what we see will also vary accordingly.” 
 
 “The light that is Brahman is itself darkness to us. Maya which is really darkness, appears to us as light.” 
  
“There will be light waves that are beyond the capacity of lens to perceive. There could also be sound which can-
not come within the hearing capacity of the ear. How can we say that there is nothing in the universe other than 
what we see and hear?” 
 
“If we attain jnana, the wisdom to realize within ourselves the oneness of all, there will be no need for the vari-
ous Deities” 
 
“Only when there is inner satisfaction can one meditate on the Lord. And only in the mind of a man who has 
such contentment is the Ultimate Truth realized as reality.” 
 
“The Shastras (scriptures) do not regard happiness in this world to be of paramount importance. They teach us 
how we may experience joy in the other world even by suffering many kinds of hardships or discomforts here. 
So it is not right to seek changes in them to suit our worldly existence.” 
 
“The Brahman has frozen into Jeeva; if this jivatman does not melt, it cannot become the Brahman in actual ex-
perience- that is realize itself.” 
 
“When I see that intellectual arrogance and deceit are on the increase and that the ignorant are being deprived 
of their one asset, humility, it seems that doing things in mere faith is to be applauded.” 
 
It is due to lack of Guru-bhakti, that Iswara bhakti itself is waning in the hearts of men” 
 
If we surrender ourselves absolutely without any reservation to the Guru, he will save us from all sorrows and 
show us the way to salvation.” 
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Paramacharya’s Call -  Is Cutting off  the Head a Cure for Headache? (Hindu Dharma)  
Today everybody- from the top leader to down the man in the street is ask-
ing: Why should there be caste? With a little thinking, you will realise that 
the division of society into various jatis is for the good of all. It serves in two 
ways. While, on the one hand, it contributes to the progress of the entire 
community, on the other, it helps each individual to become pure of mind 
and obtain ultimate liberation. 

You do not have to accept this view because it comes from me or because it is 
that of the sastras. You may think that people like me are reactionaries op-
posed to progress. But consider the opinion of a man whose goal, all will 
agree, was the advancement of this nation. This man was determined to do 
away with all differences among the people, eradicate superstition and ele-
vate the "backward classes" to the level of the rest of society. This man was 
Gandhiji who extolled the varnasrama system and whole-heartedly accepted it. I mention this because I thought, 
if not anything else, at least the views of Gandhiji would persuade you to accept the fact that the varna system 
has good features. 

Gandhiji has written an essay entitled, "My Varnasrama Dharma". In it he says: "Varnasrama is a system that has 
happened on its own. It is natural and inherent in a man's birth. It is a natural law that Hinduism has systema-
tised into a science. This system makes a fourfold division of labour and lays down the duties of each section but 
not its rights. For any individual to think himself to be superior to others and look down upon another as inferior 
to himself is against the very spirit of Hindu culture. In the varnasrama system, each individual learns to disci-
pline himself and the energies of society are prevented from being frittered away. I keep fighting against un-
touchability because I consider it an evil but I support varnasrama as healthy for society and believe that it is not 
the product of a narrow mind. This arrangement gives the labourer the same status as it does a great thinker". 
Gandhiji supported varnasrama with greater ardour than sanatanists. 

It would be pointed out that Gandhiji's actions were such as to suggest that he was opposed to difference in soci-
ety based on rites and customs. He supported even intercaste marriage. How is all this to be reconciled with the 
fact that he upheld varnasrama? Gandhiji thought that, though varna dharma was a worthy system, it had bro-
ken down and that it was not possible to revive it. What was the use of keeping the remains after the essence had 
been extracted from a thing, he asked. So he thought that retaining the outward differences in society was not 
justified after the principles on which these differences were founded were not longer in force. 

I do not think like him. Varnasrama is the backbone of our religion. If it is to be abandoned on the pretext that it 
is beyond repair, we do not require either a matha or a man to preside over it. For any individual to run an insti-
tution labelling himself as its head [that is as the head of any matha] after the root of all dharma is gone, is tanta-
mount to exploiting society. If the old system of caste is in reality extinct, there is no need for a matha and it 

http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/referp3.htm#MY VARNSASRAMA DHARMA
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should be disbanded. But I nurse the belief that such a thing has not happened yet. Nor do I think that caste will 
before long inevitably cease to exist. I am also confident that, if we are awaken to the problem at least now and 
mobilise all our strength and resources to take the necessary steps, we shall be able to impart the varna system 
new life and vigour. 

No matter how the varna system has become muddled with reference to other vocations, Vedic learning which is 
the life-breath of all occupations still survives in the pathasalas here and there. In these schools the scriptures 
are taught strictly in the traditional way. There is enthusiastic support for the efforts taken to spread Vedic 
learning. Students join the pathasalas in fairly large numbers. There is a small group committed to the cause of 
the Vedic tradition and to its continuance. My duty is the creation of more and more such groups and to work 
for their growth. If Vedic learning flourishes, a way will open up to counteract the veil consequences of the 
muddle created in the other varnas. And if Brahmins become an example and a guide - if not all of them, at least 
a few- by remaining true to their old ways of life, others will return to their hereditary duties. 

Since Gandhiji believed that varnasrama dharma could neither be mended nor revived in its true form, he want-
ed it to be totally scrapped. I think otherwise. Though [the flame of] varna 
dharma has become dim it is not totally extinguished and I feel that there are 
some sparks still left which could be fanned into a bright flame again. We must 
learn the lesson from our history during the past fifty years that our society 
will have to pay dearly if it gives up varna dharma. You will learn this lesson 
from the fate suffered by the great civilisations that flourished in the rest of the 
world where such a system did not obtain. 

The disintegration of the old system of hereditary vocations must be attributed 
to the introduction of machinery and the establishment of big factories. There 
is not much scope for machines in a simple life. The old varna system could be 
saved if poeple live a simple life and are occupied with the old handicrafts and 
cottage industries. Gandhiji spoke untiringly of his ideal that all work must be 
done by human power. He was against monstrous machines and urged people to live a simple life, eschewing all 
luxury. In this respect his views are in conformity with the ideals of varna dharma. 

Today the various schemes introduced by the government together with the changed outlook of the people mili-
tate against the ideal of a simple life and the system of handicrafts. But, ironically enough, politicians and others 
keep singing the praises of Gandhiji unceasingly without translating his ideas into action. Gandhiji was a re-
former who ardently wished the good of society and worked in the cause of egalitarianism. He was not a hard-
nosed sanatanist who tenaciously clung to the canonical texts merely because they were old. People had faith in 
one like him. I thought that the views of such a man on varnasrama should make a deep impression on you. 

Why are people generally opposed to caste? Because they believe that caste is responsible for the differences and 
disparities in society and the quarrels arising from them. I have told you so often that in reality no jati is inferior 
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to another or superior to it. However, critics of varna dharma argue that, whether or not in reality it has caused 
differences in society, an impression had gained ground that it has. As you can see for yourself, they add, " There 
are quarrels arising out of them. We want to do away with the system of jatis because we don't want these fights 
to go on indefinitely and divide society." 

To speak thus, however, is to suggest that we must cut of the head to cure headache. If the old dharma suffers 
from a headache in the form of quarrels in society, it is our duty to restore it to health. How? We must speak to 
the people concerned about the true principles and remove the misunderstanding that cause quarrels. This is the 
mode of treatment to keep the old system of varna healthy. It is preposterous to suggest that, because of the dis-
putes, the dharma that is the root and source of our society should itself be done away with. 

If there is something that is the cause of a dispute, it does not stand to reason to destroy this something itself. We 
cannot conduct the affairs of the world in this manner. There will naturally be people for this and against any 
question. Such differences are inevitable. Today there are two issues which have been the cause of a great deal of 
conflict. These are languages and ideology. It would be absurd to argue that we want neither any language nor 
any ideology because they are the cause of conflict. 

Nowhere else in the world today do we witness the sort of clashes that we face in our own country on the ques-
tion of language. The caste of quarrels are not of the same scale as these - the frenzy aroused by language is so 
intense. The Tamil and the Telugu keep quarrelling with one another, so too the Bengali and the Bihari, the Kan-
nadiga and the Maharastrian. Then there is the English vs Hindi controversy. People indeed come to blows on the 
language issue. How would you solve this problem? Would you suggest universal dumbness as a solution, that is 
abolition of all speech, all tongues? . 

Disputes concerning political ideology, about the type of government wanted, are far too numerous. There is the 
big divide between communism and capitalism. It has been the cause of trouble throughout the world. Without 
any world war actually breaking out, thousands of people have perished in the clash of ideologies. Apart from 
the struggle between capitalism and communism you see other kinds of unrest in 
various parts of the world. Monarchy giving way to republicanism; the rise of 
dictatorial governments. Large numbers of people become victims in these ideo-
logical wars. Although everybody claims that he is for democracy, at heart there 
are so many differences between one man and another on the question of politi-
cal ideology and hence all the quarrels. 

Would it be right to argue that all ideologies must be scrapped merely because 
they lead to quarrels? Any government is constituted on some ideologies basis or 
other, is it not? No ideology would mean no government - is it not so? Are we 
then to abolish the institution of governments and be alike animals [in the ab-
sence of any authority to enforce law and order]? If languages are not wanted 
because they are the cause of trouble and if governments are not wanted because they lead to ideological wars, it 
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follows logically that religions and jatis also are not wanted since they too create disputes. Going a step further 
we may ask: Is it not because we human beings exist that we keep quarrelling among ourselves? So should we. . . 
. [the Paramaguru just smiles without completing the sentence]. 

Though there is a vociferous campaign carried on against caste, jati crops up as a crucial factor in elections. It is 
on the basis of caste that all parties conduct their electioneering. The cry, " We don't want any jati", seems really 
to mean, " we don't want a particular jati". 

Maintaining the system of jatis on a nominal basis is not justified if each of the jatis does not have a special social 
responsibility to discharge. To assign a vocation to each group or jati on a hereditary basis is for the good of all 
society. It is particularly important that this country has a section of people whose lifetime work is to keep 
chanting the Vedas, the Vedas which bring happiness to all living creatures through the loftiness of their sound 
and the profundity of the truths contained in them. Performance of the rites that form part of the Vedic tradition 
is as much a duty of this section as that of learning the mantras. 

Modernists think that it is the varna system that is responsible for quarrels in society over questions of "high" and 
" low" among the various jatis. On the contrary, I think it is precisely for the purpose of ridding society of feelings 
of differences in status that we need the caste system." If we are born in this jati, well, it is the will of Isvara. Our 
vocation has also been handed down to us in the same manner. Let us stick to it and do good to society as best we 
can. If somebody else finds that he has some other vocation, it is also according to the will of the Lord. Let each 
one of us do the work allotted to us in a spirit of dedication to Isvara". If such an attitude develops there will be 
no room to think or feel that one kind of work is better than another kind or worse. 

We must try to cultivate this outlook and inculcate it in everybody. We must set an example through our own 
life - there is no better way of making people understand the true spirit of the system of jatis. Then even our "oral 
propaganda" will not be necessary. If there is ill-will in society, it is because the concept of varna dharma is not 
properly understood. We must resolve right now to practise this dharma in its true spirit so that there will be no 
cause for society to be raven by bitterness. 

With the decay of jati dharma, livelihood has become a major problem for every-
body. The obsession with money is a natural consequence of this worry. Until 70 or 
75 years ago, nobody had any problem about his means of sustenance. The worry or 
concern then was about one's duty. If obtaining the means of livelihood were the 
only goal of life, the less well-off would be jealous of those who are affluent and oc-
cupy high places in the society. It would also lead to misunderstanding and quar-
rels. If each man is concerned only about his duty and about doing it well, questions 
of status will not arise. But if money and status are the objectives, it will naturally 
mean that the man who has more money and occupies a higher place is superior to 
the man who is less prosperous and occupies a lower position. The point is such dif-
ferences do not exist in true varna dharma. Even if the social order of jatis were 
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abolished and together with it the quarrels among the various communities came to an end, society would have 
to face another problem, that is class conflict. We see this phenomenon all over the world today. 

Our society must be one in which there are no differences of high and low. All will then live in harmony as the 
children of Isvara without fighting among themselves. They will live as a united family helping one another and 
spreading a sense of peace and happiness everywhere. I ask you to follow the old dharma so that we may achieve 
such an ideal society. If we take a small step now towards such a goal, Isvara will give us a helping hand for us to 
go further ahead. I keep praying to him. 

 

Paramacharya’s — Divine Thoughts (Conti…6) 
 I am prone to come to the conclusion that there lives none without predominantly selfish motives. But with 

years rolling on, an impression, that too a superficial one, true to my nature, is dawning upon me that 
there breathe on this globe some souls firmly rooted in morals and ethics who live exclusively for others, 
voluntarily forsaking not only their material gains and comforts but also their own sadhana towards their 
spiritual improvements. 

 Our minds should automatically seek and cling to God just as iron filings are attracted by the magnet; the 
heart of the chaste wife seeks her husband; the creeper embraces the tree; the rivers go to the sea. 

 Philosophical truths and ordinary people have nothing much in common. Therefore outward garb is use-
less. The representatives of religion must have real worth, peace - loving nature (shantam), austerity 
(tapas) and unselfish nature. Hinduism, in spite of its vicissitudes, is surviving even to this day. This is due 
to the blessings of a succession of saints. If there is one saint among us, the world will prosper. 

 It is natural that man should seek to satisfy his wants like hunger, thirst, and a place to rest. There are du-
ties which an individual has towards himself, the social group and the nation. Ordinarily, the performance 
of these duties remains on the level of satisfying the creaturely wants. But there is a way of performing 
these duties which will elevate everyone concerned spiritually. That is dharma. And it is the duty of the 
king or the state to see that the citizens are provided every opportunity for spiritual growth and progress. 
That is the meaning of saying: "Raja Dharmasya Kaaranam". 

 Upaasana is dhyaana or concentration of meditation. A form is required for concentration. Reality is al-
ways the same and changeless. God, as the Ultimate Reality, is Formless. But Upasana of a Form is done 
with a purpose, namely, the attainment of a given benefit. The purpose to be attained by worshipping or 
concentrating on a Form differs. The scriptures tell you how to meditate and on what all Forms and with 
what results. For Upasana, you have to follow the Sastras or Scriptures. The different upasanas are all aids 
in the path to the ultimate goal, namely, understanding Reality. Scriptures prescribe Upaasana in order to 
train the mind to concentrate. Upasana is the affair of the individual; there is nothing collective about it. 

 Neither the raw fruit nor the tree wants to leave each other. But when the fruit becomes ripe, this attach-
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ment automatically disappears. Man requires to experience anger, jealousy, passion, etc. just as the fruit 
had to undergo various stages of growth and taste before it became fully ripe so to get automatically de-
tached from the tree. We cannot overcome these experiences in the beginning. But we must ponder over 
the fact why we undergo these experiences. Otherwise we will be the losers. We will become slaves of 
these experiences and can never achieve fulfillment or contentment. 

 When adversities overtake us, we blame God and complain that He is blind to our misfortunes. But if we 
indulge in a little introspection, we will realise that our faults are so enormous that we are utterly unwor-
thy of His grace and, in spite of that we are able to get food, shelter and clothing. It is due to the abundant 
mercy of God. We must consider the difficulties we encounter as a blessing in disguise. 

 A mother may tie the hands of her child who has the propensity to pick up and eat mud. This seeming cru-
elty of the mother is for the good of the child. Similarly troubles are verily God's grace to save us. In the en-
tire picture of life, troubles form but a tiny spot. In our inability to visualise the past and the future, we 
complain when we suffer in the present. A proper perspective will enable us to understand our present 
plight in its proper setting. 

 Whenever any honour is done to a person the recipient must remember the divine source from which he 
derived the qualifications to receive that honour, and feel humble and not elated with a feeling of self - 
importance. 

 Cultivate Friendly attitude to conquer the minds of men;  

 Look at others as yourself; 

 Give up war; give up jealousy; 

  Don't commit aggression without reason; 

  Mother earth is like Kamadhenu to fulfil wishes; 

  The Lord God is like father showering mercy 

  People of the World ! 

  Live with discipline; 

  Live with charity; 

  Live with mercy; 

  May all people attain greater well – being 

Sourec:http://www.kamakoti.org/newlayout/template/hindudharma.html 
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SCSGP Calendar — Feb 2016  (Maagha maasa 28/1/17 to 26/2/2017)  

1. Jan 28th - Shyamala Naavaraathrulu 28/1/17 to 05/2/17 Vishesha Shyamala Devi poojalu, Sri chakra                       
  AAvarana poojalu in peetam.  

2. Feb 1st - Vasantha panchami  

3. Feb 2nd - Skandasasti  

4. Feb 3rd - Rathasapathami  

5. Feb  10th -  Magha pournami, Srichkra naavavarana Pooja  

6. Feb 12th -  Khumba Sankramanam, Punya Kaalam 12.21 to 6-05 PM   

7. Feb 14th -  Sankastahara Chaturthi 

8. Feb 24th -  Maha shivaraathi, chatur yaama pooja  

9. Feb 26th -  Magha amavsya  

 

SCSGP Calendar — March 2017  (Phalguna  Maasa 27/2/17to 29/03/17) 

1. March  12th - Phaluguna Pournami, Holi pournami  

2. March  13th - Guruji birthday Celebrations. 

3. March  14th - Meenasankramanam, Punya Kaalam 4.14 to 6.13 PM  

4. March  16th - Sankastahara chaturthi  

5. March  28th - Phalguna amavasya  

6. March  29th - Sri Hevilambi Ugaadi  
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 Maagha maasa  

 ఇది సింవతసరిం  లో 11 వ మాసిం. ఈ మాసింలో గ్ృహనిరామణ్ిం ఆరింభస్తి  ధన్ ధానాయనికి క దవ ఉిండదు అని మతసయ 
ప్ురాణ్ిం పతరొోింట ింది. ఈ మాసానికి మాఘ ప్ించకిం అని  పతరు  ఉింది. శుభ కారయకరమాలన్ు చేయ్డానికి ప్నికి వచేి మాసిం.  
 
 ఈ మాసింలో ఆదివారాలు చాలా మహతయిం కలవి. ఈ రోజులోల  సూరయ  ఆరాధన్ చేయ్డిం వలల  ఆరోగ్యిం కలుగ్ుతుింది. ఈ 
మాసింలో పరా తిః సాిన్ము ( సూరోయదయ్ానికి ముిందే)  చాలా ముఖయమ ైన్ది. సూరోయదయ్ానికి ముిందే దేవుడి ముిందు దీప్ిం 
వ లిగిించడిం కూడా ఈ మాసింలో చాలా ముఖయమ ైన్ కిరయ్.  
 
మా. శు. తదియ్ :- ఈ రోజున్ ఒక బరా హమణ్ుడికి గ్ూడిం (బెలల ిం), లవణ్ిం (ఉప్ుప) దాన్ిం చేయ్ాలని శాసిరిం  
 
మా. శు. చవితి:- దీనినే కుింద చతురిథ అని ఈ రోజున్ శవుణ్ణి  కుింద ప్ుషపములచే (మొలల  ప్ూలు) ప్ూజించాలి. దీనినే తిల 
చతురిథ అని కూడా అింటారు. ఈ రోజు ఎవర ైనా బరా హమణ్ుడికి తిలలు దాన్ిం చేస్తి  అది అన్ింత  ఫలదాయ్కిం.  
 
మా. శు. ప్ించమి ;-  ఈ రోజున్ు శ్రర ప్ించమి, వసింత ప్ించమి, మదనోతసవిం, వసింతోతసవ ఆరింభిం, రతి కామ దమనోతసవిం, 
సరసవతి జయ్ింతి అని వివిధ ప్ించాింగ్ కరిలు పతరొోింటారు. ఈ రోజున్ త ైల సాిన్ిం, న్ూతన్ వసిరధారణ్ చేయ్ాలి. దీనినే వింగ్ 
దేశసుథ లు సరసవతి జయ్ింతిగా  జరుప్ుక ింటారు.  
 
మా. శు. షషిఠ  :- కామ షషిఠ , అని సుబరహమణ్య షషిఠ   అని కూడా అింటారు.  
 
మా.శు.సపి్మి:- ఈ రోజునే సూరయ జయ్ింతి, వ ైవసవత మన్వని్రాది అింటారు. వ ైవసవతుడు ఏడవ మన్ువు. ఈ రోజు న్ుిండి 
స్రి రలు నితయ శృింగారిం, నితయ అన్ిదాన్ిం, ఫల తాింబూలిం, నితయ ప్ుషప తాింబూలిం, ఇలా వివిధ వరతాలన్ు పరా రింభసాి రు.  
ఆింధర పరా ింతింలో ఈ రోజున్ ఉదయ్ానేి త లల  జలేల డు ఆకులన్ు, రేగి ప్ళున్ు  మన్ శరీరిం లోని తలపెై, భుజఞలపెై, హృదయ్ిం 
పెైన్ పెటటు క ని సాిన్ిం చేయ్టిం జరుగ్ుతుింది. జలేల డు ఆకులన్ు ఎిందుకు పెటటు కోవాలి అింటే ఇది మించ వీరయవింతమ ైన్ 
మూలిక. ఈ చ టటు  సింవతసరిం మొతిిం ప్ుషిపసుి ింది.  ఈ చ టటు  పాలలో ఉప్ుప కలిపి ప్టిుస్తి  ప్ింటినొపిప తగ్ుగ తుింది, ఈ చగ్ుళల  
రసిం చ విలో పో స్తి  చ వి పో టట  తగ్ుగ తుింది, జలేల డు ఆకులన్ు వ చిగా చేస్ి ఆముదిం రాసి్ కడుప్ు పెైన్ వేస్తి  కడుప్ునొపిప, 
ఉబబరిం  తగిగ పో తుింది, అింతే కాక ప్క్షవాతిం, కుషుఠ , మూరఛ, విష జింతువుల కాటల కి ఇది బాగా ప్ని చేసుి ింది. అింతే కాక ఈ 
చ టటు కి సూరయ సింబింధమ ైన్ అరో, సూరయహవయ అనే నామాలు ఉనాియి.  
 ఈరోజున్ చకుోడు కాయ్లతో వ దురుప్ులల లు గ్ుర చి రథానిి చేస్ి దానిమీద చకుోడు ఆకు వేస్ి న ైవేదాయనికి ఆధారింగా 
చేస్ి వేడి ప ింగ్లి ఆ ఆకులో వేస్ి భుజించడిం వలల  ఆ ఆకులో ఉిండే రసాయ్నిక మారుప వలల  అది ఆరోగ్యవరధకిం అవుతుింది.  
రథ సప్తమి వరతం ఎలా చేయాలి అంటే: ఈ వరతిం చేయ్డానికి ముిందు శకిిక లది వ ిండ ితో కానీ, బింగారిం తో కానీ రథము చేయిించ 
అిందులో బింగారిం తో సూరయవిగ్రహానిి ప్రతిషిుించాలి, ఈ రోజున్ ముిందుగా సూరోయదయ్తప్ూరవిం సాిన్ిం, ఎలా చేయ్ాలింటే 
న్దులలో, బావులలో,  సముదరింలో కానీ దిగి తలపెై లోహప్ు ప్రమిదలో న్ూన  పో స్ి వటిు  పెటిు  — దీప్ిం వ లిగిించ నీటిలో  
శోల  : న్మస్తి  రుదరరూపాయ్ రసాన్ిం ప్తయియ న్మిః  
      అరుణ్ాయ్ న్మస్తిసుి  హరిదశవ న్మోసుి తే ||  
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అనే మింతరిం ప్ఠిసూి  సూరయనారాయ్ణ్మూరిిని ధాయనిసూి  దీప్ిం నీళులోల  తేలేటటటు గా మ లుకువగా నీటిలో మునిగి లేవాలి. 
తరువాత వింటి పైె త లల  జలేల డు ఆకులన్ు పెటటు క ని సాిన్ిం చేయ్ాలి.  
ర ిండవసారి సింకలపప్ూరవకింగా సాిన్ిం చేసూి : 
శోల  : య్దయజన్మకృతిం పాప్ిం మయ్ా సపి్మ జన్మసు  
       తనేమరోగ్ించ శోకించ మాకరీహన్ుి  సపి్మీ  
       ఏతజజన్మకృతిం పాప్ిం అచిజనామని్రారిజమే  
       మనోవాకాోయ్జించ అచాఛజఞా తాజఞా తే చయియ ప్ున్ిః  
       ఇతి  సపి్విధిం పాప్ిం సాినానేి సపి్సపిి కే  
       సపి్ వాయధి సమాయ్ుకి హారమాకారి సపి్మి  
అనే మింతరా నిి చదవాలి. అని సాిన్ిం చేస్ి సూరుయడికి అరయ్ిం ఇవావలి కిరింద మింతరిం తో.  
శోల  : సపి్ సపిివహ పరరత సపి్లోక ప్రదీప్న్  
      సపి్మీ సహితోదేవా గ్ృహాన్యరయ్ిం దివాకర  
అని అరయ్ిం వదిలి షో డశోప్చార ప్ూజ చేయ్ాలి.  
శోల  : జన్నీ సరవలోకానాిం సపి్మి సపి్సపిి కే  
      సపి్వాయహృతికే దేవి న్మస్తి  సూరయమిండలే  
అనే మింతరా నిి ప్ఠిించాలి. తరువాత ఆ సవరి లేదా రథ మూరిిని బరా హమణ్ుడికి దాన్ిం ఇవావలి. దీనివలల  వరతిం చేస్ిన్వాడికి 
ఆయ్ుషుు , మహా భోగ్యిం, భాగ్యిం కలుగ్ుతుిందని శాసిరిం. 
ఈ సపి్మి ఆదివారిం వస్తి  మహతిరమ ైన్ది. ఈ రోజు షషిఠ  మరియ్ు సపి్మి తిథి దవయ్ిం అయితే అది ప్దమకయోగ్మని, ఇటిు  
యోగ్ిం వేయి సూరయగ్రహణ్ాలింతా ప్ుణ్యకాలిం అని శాసిరిం. ఇటిు  కాలిం లో చేస్త జప్ిం, దాన్ిం, ప్ూజ, విశేషమ ైన్ ఫలితాలన్ు 
ఇసుి ింది అని చ ప్పబడిింది. 
 
భీషమ ప్ించకిం : మాఘ శుదధ సపి్మి న్ుిండి ఏకాదశ వరకు ఉన్ి ఐదు రోజులన్ు  భీషమ ప్ించకిం అింటారు. ఈ భీషుమడు ఒకోో 
పరా ణ్ానిి ఒకోో రోజున్ విడిచాడు అని చ ప్ుతారు.  
 
మ . శు. అషుమి: దీనినే భీషమఅషుమి అని అింటారు, ఈ రోజున్ భీషుమడికి తిలలతో తరపణ్ిం ఇచిన్వారికి సింతాన్పరా పిి  
కలుగ్ుతుింది. తరపణ్ మింతరిం ; 
శోల  ; వ ైయ్ాగ్్ర సాదయ గోతరా య్ సాింకృతయ ప్రవరాయ్చ  
      అప్ుతరా య్ అదామేయ తజజలిం భీషామయ్వరమనే  
      వసూ నామావతారాయ్ శింతనోఊరాతమజఞయ్చ  
     ఆరగయిం దదామి భీషమయ్ా ఆబాల బరహమచారిణ్ే  
అని తిలలతో తరపణ్ిం వదలాలి  
 
మా. శు. న్వమి: మధవ న్వమి అని అింటారు. ఈ రోజు తిరమతాచారుయలలో ఒకర ైన్ మధావచారుయలు కరాి టక రాషు ిాం లో  పాజక 
క్ష్ేతరిం లో జనిమించ ద ైవత మత విసాి రిం చేశారు.  
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మా.శు.ఏకాదశ: భీషమ ఏకాదశ.  
 
మా.శు.తరయోదశ : విశవకరమ జయ్ింతి.  
 
మాఘ పౌరిిమ : ఈ రోజు 16కళలతో చిందుర డు మఖ న్క్షతరింలో వసాి డు. ఈ రోజున్ తిలపాతర, కించుకిం, వసిరిం, సువరిిం, రజతిం, 
కింబళి, చ ప్ుపలు, గొడుగ్ు, ఏదో  ఒకటి శకిి క లది దాన్ిం చేయ్ాలని శాసిరిం.  ఈ రోజున్ శ్రరకాళహస్ిి  దగ్గర ఉన్ి సువరిముఖి 
న్దిలో లేదా రామేశవరిం దగ్గర ఉన్ి ధన్ుషో ోటి లో సాిన్ిం చేస్తి  మహాపాతకిం నాశన్ిం అని పతరొోింట ింది.  
 
మా.బ.తరయోదశ: ఇది దావప్ర య్ుగాది.  
 
మా.బ.చతురదశ: మహాశవరాతిర. ఈరోజున్ ఉప్వాసిం, శవునికి చతుర్ య్ామ ప్ూజ , లిింగోదభవ కాలిం లో శవలిింగానికి 
అభషతకిం చేయ్ాలి. 4 జఞములోల  మొదటి జఞమున్ శవుని పాలతో అభషతకిం, ప్దామలతో ప్ూజ , ప్ులగ్ిం తో న ైవేదయిం చేయ్ాలి.  
ర ిండవ జఞములో పెరుగ్ుతో అభషతకిం, తులస్ి  దళాలతో ప్ూజ, పాయ్స న ైవేదయిం చేయ్ాలి. మూడవజఞమున్ నేతితో అభషతకిం, 
మారేడు దళాలతో  ప్ూజ, న్ువువల ప్దారథిం న ైవేదయిం చేయ్ాలి. నాలగ వ జఞమున్  అభషతకిం, నీలోతపల ములతో ప్ూజ, అన్ి 
న ైవేదయిం చేయ్ాలి. ఈ రోజున్ ఉదయ్ానేి లేచ య్మునికి ఉన్ి 14 నామాలతో తిల తరపణ్ిం చేయ్ాలి.  
 
 
*************************************************************************************** 

Contact Us: 

SCSGP,        Visit our website: www.srignanapeetam.org 

#4-75, Behind 1st road,     Twitter handle: @scsgpatp 

Georgepet, Anantapur, Andhra Pradesh,   Facebook: https://www.facebook.com/srignanapeetam/ 

India - 515001. 

Contact No : +91 9949692729,+91-9880032729 

Email : scsgpes@gmail.com 

Please share your valuable feedback and expectations from this letter to: scsgpfeedback@gmail.com 

SARVE JANA SUKHINOBHAVANTHU - SAMASTHA SANMANGALANI BHAVANTHU 

http://srignanapeetam.org
https://twitter.com/scsgpatp
https://www.facebook.com/srignanapeetam/

