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SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI GNANA PEETAM 

               ...Spreading Love and Light 

 
Founder’s Message - వేదం  ధర్మానికి మూలం  

 

 లోకంలో ప్రతి ఒకకరు తమకు నచ్చినదాన్ని ప ందాలన్న, తమకు ఇష్టంలేన్న దాన్ని ప ందకుండా వ ండాలన్న ప్రయతిిస్తూ  
ఉంటారు. ప్ రుష్ుడి చేత కోరబడేది ప్ రుషార్ధం. ఇది ధరమ, అరథ, కామ, మోక్షం అనే నాలుగు రూపాలోో  ఉంట ంది. మొదటి 
మూడింటికి వేదం ప్రతయక్ష కారణమౌతూ  మోక్షాన్నకి కర్ామనుషాా నం వలో కలిగే చ్చతూ  న ైరమలయం, ప్రసాద, వ ైర్ాగాయల దాార్ా 
ప్రంప్రగా కారణమౌతుంది. జప్, ప్ూజ, తపో , యజఞ, దానాదులే ధర్ామలు. వాటి అనుషాా నం వలోనే అరథ, కామాలు సిదిిసాూ యి. 
ధర్ామన్నకి మూలమ ై ధరమ ప్రతిపాదకం కావడం వళ్ళ వేదం గొప్ప ధరమముగా  చెప్పబడింది (వేదం ఏవ ప్ర్ో ధరమః). 

 కానీ నేటి స్మాజం ఎందుకు ఇన్నిరకాల బాధలకు గుర్ి అవ తునిది? మనశాశంతి  ఎందుకు ప్రజలకు కరువ  
అవ తునిది? అంటే కారణం మనం కర్ామనుషాట నం చేయకపో వడం వలో. ఈ యాంతిరక జీవన మారగం లో వేదం ప్రతిపాదితమ ైన 
కర్ామనుషాట నా న్నకి సాథ నం ఇవాకపో వడం వళ్ళ మాతరమే ఇలా అవ తునిది. లోకాన్నకి మంచ్చ కలిగే ప్నులు ఎవరూ 

చేయకపో వడం వలో, అధారి్మక మార్ాగ లకు ల ంగడం  వలో, ధరమభదదమ ైన ఆలోచనలు చేయలేకపో వడం వలో ఇలా 
జరుగుతునిది అనడం న్నస్సందేహం .  

 మర్ి ఏమిటి దీన్నకి మారగం, ఉపాయం అంటే మరలా  వేదం ప్రతిపాదితమ ైన కర్ామనుషాా నం వలో, జప్, తప్, 
యజఞ,  దానాదులను చేయడం వలో మరలా మంచ్చ ర్ోజులు ర్ాగలవ . అందుకన్న వేదం ధర్ామన్నకి మూలము అనటం ఎంతో 
స్మంజస్మ ైన విష్యం.  

 భారతీయ స్ంస్కృతి, సాంప్రదాయం, తతాం  అన్ని వేదము మీదనే ఆధారప్డాా యి. ఇతర దేశాలలో సాంస్కృతిక చెైతనయం 
కలగక మునుపే మన భారతీయ స్ంస్కృతి  ఎనని మహో నిత ప్రమాణాలను అందుక ంది.  ఇంతటి సాథ నం ఎలా కలిగంిద ిఅంట,ే 
వీర్ి జీవన విధానం లక్షయశుదిి  కలిగింది కావడం వలో, ధర్ామన్నకి విరుదిం కాన్న  వాటిన్న ఆచర్ించడం వలో, జాత కరమ నుండి 
అంతేయష్ిట   వరకు అంటే ప్ టటడం నుండి చావ  వరకు అన్నిటికి వేదమే ప్రమ ప్రమాణం భారతీయులకు. వేదోప్దేశం అనే పాల 
నుంచ్చ ఏరపడిన మీగడ భారతీయ స్ంస్కృతి, సాంప్రదాయం.  

 భారతీయ జీవన విధానంలో వేదాలకు అతుయనితమ ైన సాథ నం ఉంది. అది ఒక దివయ వాన్న, న్నతయమ ైన శబదర్ాశి, భూత, 
భవిష్యత్, వరూమాన కార్ాయలకు స్ంబందించ్చనది అన్న హ ందువ ల దృఢ విశాాస్ం. 

Harihi Om 

Founder & President 

HK. Madhusudan Rao. 
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ఆత్ా, జీవమత్ా, పరమాత్ా  

 ఆతమ జీవాతమనా.....? జీవాతమ ఆతమనా..........? ప్రమాతమ ఎవరు, ఎకకడుంటాడు...? ప్రమాతమను ఆతమ 
ప ందుతుందా? జీవాతమ ప ందుతుందా.......? 

 ప్రమాతామ: స్ృష్ిటకి ప్ూరాం ఒకే ఒక ప్దారిం వ ంది అదియిే శకిూ, అదియిే ప్రమాతమ. స్ృషి్ట  జర్ిగినప్ డు ఆ శకేూ ప్రకృతిగా 
మార్ింది. అంటే బంగారం నుండి మనం వేర్ేారు నగలను ఎలా తాయారు చేసాూ మో వాటిన్న అన్నిటిన్న కర్ిగిసేూ  తిర్గి ిబంగారమే  
అవ తుంది. అలాగే ఈ స్ృష్ిట  కూడ ప్రమాతమలోనే వ ంది. అంతే కాన్న ప్రమాతమ వేర్ే ఎకకడో  లేడు. అంటే ఇప్ పడు ఒక నీట ి
క లను వ ంది అనుకోండి. ఆ నీటి క లనులో నీటి బుడగలు వసాూ యి మరలా అవి నీలోగా మార్ి అందులోన ేకలిసపోి తాయి. అలాగ ే
ప్రమాతమలోనే స్ృష్ిట  అంతా వ ంది. దీన్ననే శ్ర ీ కృష్ణ  భగవానుడు అరుు న్నకి... అరుు నా! స్మస్ూం నాలోనే వ ంది అన్న చెపాూ డు. 
ప్రమాతమ అంటే అనంత సాగరం. అందులోనే మనం వ నాిము. 

 ఆతమ: ఆతమ అంటే ప్రమాతమనే, అదెలాగంటే స్ృషి్ట  జర్ిగిన తరువాత ప్ంచ భూతాలతో న్నర్ిమతమయిన ఈ న్నర్జువ 
ప్దార్ాథ న్నకి(శర్జర్ాన్నకి) శకిూ ఆతేమ. అది ఇందులో వ ంది. అయితే ఆతేమ ప్రమాతమ. ఎలాగంటే ఒక స్ముదరము నుండి ఒక నీటి 
బొ ట ట ను ప్కకకు తీసేూ  అది స్ముదరప్  నీటికి ఎలా స్మానమో అలానే ఆతమ కూడా ప్రమాతమనే. అయితే ఆతమ ఏమి 
చేయుటలేదు. ఎలాగంటే, మనం ఒక ఇంటలో  ఉంటాము మనం ఒక క ీవాతిూ  వ లుగు దాార మనం ప్న్న చేస్ుకుంటాము అంటే 
ఇకకడ క ీవాతిూ  ఏమి ప్న్న చేయుటలేదు అలానే ఆతమ యొకక శకిూ చేత శర్జరము, మనస్ుస మర్ియు బుదిద  ప్న్న చేయుచునివి. 
ఆతమ యొకక తతాాన్ని శ్ర ీకృష్ుణ డు భగవదీగ తలో చాల విప్ లంగా వర్ిణంచాడు. 

 జీవాతమ: జీవాతమ అంటే మనం అహంకారంతో, అజాఞ నంతో మర్ియు అవిదయతో స్తాయన్ని తెలియక నేను అనే అహంకారంతో 
పోర గు చేస్ుకుని కరమలు మర్ియు ఆతమను కలిపి జీవాతమ అన్న అంటాము. ఇందులో పోర గు చేస్ుకుని కరమలకు, ఆతమకు 
ఎట వంటి స్ంబంధము ఉండదు. అజాఞ నంతో ఏరపరచుకుని కరమలు తొలిగిపో వడాన్నకి మనం కరమలు చేస్తూ  వ ంటాము. వీటి 
వేటితో కూడా ఆతమకు స్ంబంధము ఉండదు. నీవ  న్నజాన్నకి ఆతమవే. కానీ అజాఞ నంలో మనం స్తాయన్ని మరచ్చపో యాము. 

 ప్రమాతమలో ఐకయం: ఎప్ పడైెతే నువ ా అజాఞ నంతో ఏరపరచుకుని కరమలను తొలగించుకుంటావో అప్ పడు నువ ా  
అనంత సాగరమ ైన ప్రమాతమలో విలీనం అవ తావ . 

 అయితే నువ ా నీ శర్జరప్  కండోతో చతసేది కాదు ఆతమ. దాన్నన్న (ఆతమను) చతడాలంటే సాధన (ధాయనం) చేసి నీ 
హృదయంలో సాక్షాతకర్ించుకోవాలి. అంటే ఆ అనుభూతి నీ మనస్ుసకి మాతరమే తెలుస్ుూ ంది. అది వర్ిణంప్నలవికాన్నది. అప్ పడు, 
శర్జరం ఉనిప్ డే నువ ా ముకుూ డవ  అవ తావ . 
       || ఓం నమో ప్రమాతమయిే నమః || 

 
సమాధి స్థితి, శ ంగమరం, గమఢనిదర  

స్మాధి సిథతి, శృంగారం, గాఢన్నదర - ఈ మూడింటిలో ఉని సారూప్యత ఏమిటి? 
 మనందర్ికీ తెలుస్ు ప్రతి మన్నష్ీ ప ై మూడింటిలో మొదటిదెైన స్మాధి సిథతిన్న కాకపో యినా శృంగారం, 
న్నదరలను ఖచ్చితంగా కోరుక ంటారు. శృంగార్ాన్ని కోరుకోన్న స్నాయస్ులు కూడా ఉంటారనుకోండి. న్నదరను మాతరం అందరూ 
కోరుక ంటారనే విష్యంలో స్ందేహం లేదు. 
 స్మాధి సిథతి విష్యాన్ని కాసేప్  ప్కకన ప డదాము. ఎందుకు ప్రతి మన్నష్ీ ఇంకా చెపాపలంటే దాదాప్  ప్రతిజీవీ 
న్నదరను,శృంగార్ాన్ని ఖచ్చితంగా కోరుక ంటాయి? 
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 శర్జరం అలసిపో తే అది న్నదరను కోరుక ంట ంది. గాఢన్నదర న్నదరపో యి లేచ్చనవారు ( ఎవరూ లేప్కుండా వారంతకువార్ే 
మామూలుగా లేచ్చనవారు ) ఎంత ఉలాో స్ంగా,ఉతాసహంగా ఉంటార్ో మనము చతస్తూ నే ఉనాిం. ఏమి న్నదరపో యానుర్ా,బలే 
న్నదరప్టిటందిర్ా అంట ంటారు వారు. అంటే గాఢన్నదరలో వారు ఏదొ  ఆనందం ప ందారు అనిమాట. అదేంటి? 
 ఇక శృంగారం లో స్ంప్ూరణ తృపిూ  న్న ప ందిన వారు కూడా శృంగారం అయిపో యిన తర్ాాత ఎంతో ఆనందంగా,ఉలాో స్ంగా 
ఉండటాన్ని చతస్ుూ నాిము కదా. అకకడవారు కూడా ఏదో  ఆనందం ప ందారనిమాట.అదేంట?ి 

 ఇక యోగుల,ఋష్ుల స్మాధిసిథతి విష్యాన్నకి వసేూ  స్మాధిసిథతి లో మర్ియు అందు నుండ ి బయటిక ివచ్చిన తర్ాాత 

కూడా వారు బరహ్మమనందం లో విహర్ిస్ుూ ంటారన్న మహ్మతుమల జీవితాలలో (ఉదా: ర్ామకృష్ుణ లు, వివేకానంద, 

ప్రమహంస్యోగానందలను) చతడవచుి. అంట ేఅందులో కూడా ఏదో  ఆనందం ఉందని మాట. అదేమిటి? 

 న్నదరకు, స్మాధిసిథతిక ిగల తడేా ఏమిటంట ేన్నదరపో కముందత, న్నదరపో యి లేచ్చన తర్ాాత కూడా మన్నష్ ికి ఉండ ేజాఞ నంలో ఏ 

మారూప ఉండదు. అదే స్మాధిసిథతి ప ందిన మన్నష్ి ఆ సిథతి నుండ ి బయటకు వచ్చిన తర్ాాత ప్రమాతమజాఞ నం ప ందుతాడన్న 

వేదాంతం చెబుతుంద.ి 

 ప ై మూడత విష్యాలకూ ఒకదాన్నతో ఒకదాన్నకి స్ంబంధం లేకపో యినా ప ై మూడింటిలో ప ందే ఆనందాన్నకి ఒక ే

మూలస్తతరం ఉందంట ేమీరు నమమగలర్ా? 

 ఆ మూలస్తతరమే "తననుతాను మర్ిచ్చపో వడం" లేక వేదాంతప్ర్ిబాష్లో "అదెైాతం". అంట ేఆ స్మయంలో మర్ ేభావనా 
చ్చవర్ిక ితను ఒకడిన్న ఉనాిననే భావన కూడా లేకపో వడం. ఇంకా చెపాపలంటే తనే ఆనందం,ఆనందమే తను అయిపో వడం. 

ఇంత ేవిష్యం అయిపో యింది. 

కాకపో తే క దిదగా క నసాగింప్  ఉంద.ి 

 గాఢన్నదరలోనత, శృంగారం లోనత ఈ అదెైాత భావన ఆ స్మయంలో మాతరమే ఉంట ంది. ఆ ర్ ండత లేన్న మామూలు 
స్మయాలలో ఆ అదెైాతాన్ని ఊహ ంచడం కూడా సాధయం కాదు. అంట ేప ై ర్ ండు విష్యాలలోనత ఈ అదెైాతాన్ని అనుభవించడం 

తాతాకలికం మాతరమే అంతే కాకుండా అకకడ మన ఎరుక లేకుండానే మనము ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్ుూ నాిము అంత.ే 

 న్నదరలోో  గాఢన్నదర ఎంత ఉనితమ ైనదో  స్మాధిసిథతులలో స్హజస్మాధిసిథతి అంత కనాి ఉనితమ ైనది అన్న వేదాంతం 

చెబుతోంది. ఈ స్హజస్మాధిసిథతి ప ందిన మన్నష్ి ఎలోప్ పడత అంటే న్నదరలోనత,మ లకువలోనత కూడా అంతే కాక ఏ ప్న్న 

చేస్ుూ నాి కూడా ఆ అదెైాతసిథతిన్నఅనుభవిస్తూ నేఉంటాడన్నవేదాంతంచెబుతోంది. అందుక ే శృంగారంలోన్న ఆనందం కనాి 

స్మాధిసిథతిలోన్న ఆనందం కోటిర్ ట ో  ఉనితమ ైనదన్న, అధికమన్న అందుక ేస్మాధిసిథతి ప ందిన వయకిూ అంతకు ఎంతో కింీద ిసాథ యి 

అయిన శృంగారం ప  ై ఆస్కిూ ఏ మాతరం చతప్డన్న శాసాూ ా లు చెబుతునాియి. 
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దేవీ నవర్మత్రర లు -  నవర్మతిర పూజ 
 
 తొమిమది దినములు వస్ంత రుతువ లోను, శరదృతువ  లోను ఆ ప్రదేవతను ప్ూజంచడము నవర్ాతిర ప్ూజ 
అనబడును. చెైతర మాస్మునందును, ఆశ్రాజమాస్మునందును శుకో ప్క్షములో పాడయమి నుంచ్చ నవమి వరకు తొమిమది 
ర్ోజులు అమమను ఆర్ాధించాలి. ఈ ప్ూజ చేసే వయకిూ తొలినాటి అమావాస్యనాడు ప్ూజకు కావలసిన ప్దారిములను 
స్మకూరుికోవాలి.  ఆనాడు ఏక భుకూం చెయాయలి.  ఎచుి తకుకవలు లేన్న స్మతల మ ైన ప్రదేశములో ప్దారు మూరల 
ప్రమాణముగా ఒక మండప్ము న్నర్ిమంచుక న్న, బంకమనుి, ఆవ  పేడ కలిపి అలికి ముగుగ లు ప టిట  దాన్న నడుమ నాలుగు 
మూరలు వ ైశాలయం, ఒక మూర ఎతుూ  వ ండే వేదిక ఏరపరచాలి. దాన్నకి ప ైన చాందనీ తోరణాలు కటాట లి. ఆ ర్ాతిర 
శ్రవీిదో యపాస్కులను, వేద వేతూలను, న్నయమప్రుల ైన బరా హమణులను స్గౌరవముగా తన ఇంటికి ఆహ్మాన్నంచాలి.  
 
 మర్ాిడు వేకువ జామునే దగగరగా వ ండే నదిలో గాన్న, చెరువ లో గాన్న, ఇంటి ప రటిలో వ ని నతతిలో గాన్న సాినం, 
స్ంధయ, గాయతిర జప్ం చేసి, బరా హమణులకు యధావిధిగా స్ప్రయలు చేసి నతతన వస్ూ రములు, నగలు స్మరి్పంచాలి. జగజునన్న 
మంతర జపాన్నకి యోగుయల ైన విప్ ు లు తొమిమది మందిన్న గాన్న, ఐదుగురు గాన్న, ముగుగ రు గాన్న, చ్చవరకు ఒకకడెైనా వ ండాలి. 
అలాగే పార్ాయణకి తగిన వాడు ఒకడు వ ండాలి.  
 
 స్ాసిూ  వాచకముతో దేవి ప్ూజ ఆరంభంచాలి. మొదట చెపిపన వేదిక యందు ప్ట ట  బటట ప్రచ్చన సింహ్మస్నం న లక లిప, 
దాన్న మీద చతురుుజ యి ైన, సింహవాహ న్న యి ైన దేవి యొకక ప్రతిమను గాన్న, మటిటతో చేసిన విగహీము గాన్న, తుదకు 
ప్టము గాన్న సాథ పించాలి. విగహీము లభంచన్న ప్క్షమున నవాక్షర స్హ తమ ైన యంతరమును గాన్న సాథ పించ్చ దాన్న ప్రకకన మేడి, 
మర్ి,ీ ర్ావి, జువిా, మామిడి చ్చగుళ్ళతో వ ైదిక స్తకూ ప్రి్ష్కృతమ ైన ప్ ణయజల ప్ూరణము అయిన కలశము వ ంచ్చ ఆ 
యంతరముతో స్హ్మ దాన్నన్న ప్ూజంచాలి.  
 
 ఈ ప్ూజ హసాూ  నక్షతరముతో కలసిన పాడయమి నాడు మొదలు ప టటడము చాలా మంచ్చది అన్న ప దదలు అందురు.  
ప్గలంతా ఉప్వాస్ము వ ండి ర్ాతిర మాతరమే ప్ూజ ముగిశాక భోజనము చేసాూ ను అన్న గాన్న, లేక ప్ూరి్ూగా తొమిమది ర్ోజులు 
ఉప్వాస్ం చేసి ఈ ప్ూజ చేసాూ ను తలోి ! అనుగహీ ంచు అన్న పీఠము ముందు న్నయమము ప్లికి ప్ూజ ఆరంభంచ వల ను.  
 
 మల ో , మాలతి, స్ంప ంగ, మందారము, కదంబం మొదల ైన ప్ వ ాలతో, మంచ్చ గంధం, అగరు, కరూపరము, మార్ేడు 
ప్తీర, అరయ్ం, పాదయం, మొదల ైన షో డశోప్చారములతో, క బబర్ి, అరటి, నారి్ంజ, దాన్నమమ, ప్నస్, మొదల ైన ఫలాలతో, భక్షయ, 
భోజయ, లేహయ, పానీయాలతో, అనిపాయసాలతో, ధతప్ దీపాలతో, సోూ తరా లతో, అషోట తూ రశతనామావళిలతో, లలితా స్హస్ర 
నామావళితో, నమస్కృతులతో అమమను ఘన౦గా  ప్ూజంచ్చ ఆనందప్రచ వల ను. ఇలా తొమిమది ర్ోజులు చేసిన వారు 
సాంసారి్క జీవితమును స్ుఖ స్ంతోష్ములతో గడుప్ తారు, ఎలాంటి బాధలకూ లోనుకారు.  ప్ూజ యధావిధిగా చేసి 
యధాశకిూగా అనిదానం శదీాద  భకుూ లతో చెయాయలి. 
 
 ప్ూజ చేసే వయకిూ ఈ తొమిమది ర్ోజులు నేలప ై ప్డుకోవాలి, బరహమచరయం పాటించాలి. క ీతూ  బటటలు, నగలు ఇచ్చి కుమార్జ 
ప్ూజ చెయాయలి.  



                                                                                            www.srignanapeetam.org                                                                                           7 

Sri Chandrasekharendra Saraswathi Gnana Peetam 

 ర్ ండు స్ంవతసర్ాల వయస్ుది కుమార్ి, మూడేలోది తిరమూర్ిూ, నాలేగ లోది కళ్యయణి, ఐదు స్ంవతసర్ాలది ర్ోహ ణి, ఆర్ ండోది  
కాళి, ఏడేండోది చండిక, అష్ట వరష శాంభవి, నవ వరష దురగ , దశాబద  స్ుభదర,  ఆప ై వయస్ుగల కనయకలు ప్ూజారుు లు కారు. 
కుమార్ి ప్ూజవలో దార్ిదరయ దు:ఖాలు పో తాయి. తిరమూర్ిూ ప్ూజ దీర్ా్యువ ను, ధర్ామరి కామ ఫలమును ఇస్ుూ ంది, కళ్యయణి 
ప్ూజ వలో విదయ, ర్ాజ భోగాలు కలుగుతాయి, కాళీ ప్ూజ ప్గను మటిట  ప డుతుంది, చండికా ప్ూజ స్ంప్తకరి్, శాంభవి ప్ూజ 
ర్ాజయ ప్ూజమ ైన ధీశకిూన్న స్మకూరుితుంది. దురగ  ఎలాంటి కిోష్టముల ైన కార్ాయలన ైనా సాధిస్ుూ ంది. స్ుభదర అభీష్ట ఫలదాయిన్న. 
ర్ోహ ణి ప్ూజ ర్ోగములను పారదోరలుతుంది. 
 
 కుమార్ి ప్ూజ శ్రరీస్ుూ  అన్న ఆరంభంచాలి లేదా శ్ర ీమంతరముతోగాన్న, బీజ మంతరముతోగాన్న మొదలు ప టాట లి. 
అవలక్షణముల గల కనయలు, ర్ోగాలతో వ ని కనయలు  ఈ ప్ూజకు ప్న్నకి ర్ారు.  ఈ ప్దితిన్న అనుస్ర్ించ్చ శదీాి భకుూ లతో 
యధాశకిూగా నవ ర్ాతిర ప్ూజ చేయడం స్రా శరయీస్కరం. శకిూ చాలన్నవాడు కనీస్ం అష్టమి నాడెైనా అంబ ప్ూజ చేసేూ  మేలు 
కలుగుతుంది. తొమిమది దినాలు ఉప్వాస్ం ఉండలేన్న వాడు స్ప్ూమి, అష్టమి, నవమి యియ మూడు దినములు ఉప్వాస్ం 
వ ండి అమమ ప్ూజ చేసేూ  అమమ కరుణిస్ుూ ంది. అట వంటి ఆ మహ్మ తలోికి నమస్కర్ిస్తూ ... 
Source: unknown 

Sloka from Bhagavad Gita (1.6) 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च िीययिान।्  Yudhaamanyushcha vikraanta uttamaujaashcha veeryavaan | 

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सिय एि महारथााः।।1.6।।  Saubhadro draupadeyaashcha sarva eva mahaarathaah ||1.6|| 

 

Meaning:  

The strong Yudhamanyu and the brave Uttamaujas, the son of 
Subhadra (Abhimanyu, the son of Arjuna), and the sons of 
Draupadi, all of great chariots (great heroes). 
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దీపమవళి 
 

దీపం జయోతిిః పరంబ్రహ్ా దీపం సరవత్మోపహ్మ్ | 
దీపేన సమధోతే సరవమ్ సంధయో దీప నమోసతు తే || 

 
 దీప్జయయతిన్న ప్రబరహమస్ారూప్ంగా, మననవికాసాన్నకి, ఆనందాన్నకి, నవ ాలకు, స్జునతాాన్నకి, స్దుగ ణస్ంప్తిూకి న్నదరశనంగా 
భావిసాూ రు. 
 మహ ళ్యమణులంతా ఆశ్రాయుజ బహుళ్చతురదశి నుండి కార్జూక మాస్మంతా స్ంధాయస్మయంలో దీపాలను వ లిగిసాూ రు. 
చ్చవరకు ఈ దీపాలను ముతూయిదువ లు కార్జూకపౌరణమికి స్ముదరసాినాలను ఆచర్ించ్చ జీవనదులలో వదులుతారు. ఇవి 
సౌభాగాయన్నకి, సౌశ్రలాయన్నకి, సౌజనాయన్నకి ప్రతీకలుగా భావిసాూ రు. ప ైగా ఈ దీపావళి శరదృతువ లో అరుదెంచటం విశరష్ం. 
మననన్నశిలతకు, స్ుఖశాంతులకుఅనువ ైనకాలమిది.  
 దీపాల ప్ండుగఅయిన దీపావళి ర్ోజున మహ్మలక్షమమ ప్ూజను జరుప్ కోవడాన్నకి ఓవిశిష్టత ఉంది. ప్ూరాం దుర్ాాస్ మహర్ిష 
ఒకమారు దేవేందుర న్న ఆతిథ్ాయన్నకి స్ంతసించ్చ, ఒక మహ మాన్నాతమ ైన హ్మర్ాన్ని ప్రసాదించాడు. ఇందుర డు దాన్నన్న తిరసాకర 
భావముతో తనవదదనుని ఐర్ావతము అను ఏనుగు మ డలో వేయగా అది ఆహ్మర్ాన్ని కాలితో తొకికవేస్ుూ ంది. అది చతచ్చన 
దుర్ాాస్ుడు ఆగహీము చెంది దేవేందుర న్న శపిసాూ డు. తతఫలితంగా దేవేందుర డు ర్ాజయమును కోలోపయి, స్రా స్ంప్దలు 
పో గొట ట కున్న దికుకతోచక శ్రీహర్ిన్న పరా ర్ిథసాూ డు. ఈ ప్ర్ిసిథతిన్న గమన్నంచ్చన శ్రీమహ్మవిష్ుణ వ  దేవేందుర న్న ఒకజయయతిన్న వ లిగించ్చ దాన్నన్న 
శ్రమీహ్మలక్షమమ స్ారూప్ంగా తలచ్చ ప్ూజంచమన్న స్తచ్చసాూ డు. దాన్నకి తృపిూ  చెందిన లక్షమమదేవి అనుగహీంతో తిరి్గి 
తిరలోకాధిప్తాయన్ని, స్రాస్ంప్దలను ప ందాడన్న ప్ ర్ాణాలు చెబుతునాియి. 
 ఆస్మయంలో శ్రమీహ్మవిష్ుణ వ  చెంతనే ఉండే మహ్మలక్షమమదేవిన్న ఇందుర డు ఇలా ప్రశిించాడు. తలోి నీవ  కేవలం శ్రీహరి్ 
వదదనే ఉండటం నాయయమా? నీ భకుూ లను కరుణించవా? అంటాడు. దీన్నకి ఆమాత స్మాధానమిస్తూ ..తిరలోకాథ్ిప్తీ.. ననుి 
తిరకరణశుదిిగా ఆర్ాధించే భకుూ లకు వార్ి వార్ి అభీషాట లకు అనుగుణంగా మహరుష లకు మోక్షలక్షమమ రూప్ంగా, విజయాన్ని కోర్ే 
వార్ికి విజయలక్షిమగా, విదాయరుథ లు ననుి ఆర్ాధిసేూ  విదాయలక్షిమగా, ఐశార్ాయన్ని కోర్ి ఆర్ాధించే వార్ికి ధనలక్షమమగా, వార్ి స్మస్ూ  
కోర్ికలు న రవేర్ేి వరలక్షమమదేవిగా ప్రస్నుిర్ాలౌతానన్న" స్మాధానమిచ్చింది. 
 అందుచేతదీపావళిర్ోజునమహ్మలక్షిమన్నప్ూజంచేవారి్కిస్రాస్ంప్దలుచేకూరుతాయన్నవిశాాస్ం. 
 
నరక చత్రరదశి: 
 ఆశాయుజ బహుళ్ చతురదశి నరక చతురదశిగా ప్రసిదిి  ప ందింది. నరకాస్ురుడునే ర్ాక్షస్ుడు చెలరే్గి సాధు జనాలను 
పీడిస్తూ  దేవ, మరూయ లోకాలలో స్ంక్షోభాన్ని కలిగిస్ుూ ంటాడు. కృతయుగంలో హ రణాయక్షున్న వధించ్చన వర్ాహసాామికి, భూదేవికి 
అస్ుర స్ంధాయస్మయంలో జన్నమసాూ డు నరకుడు. అతడు లోకకంటకుడెైనా మహ్మవిష్ుణ వ  వధించర్ాదన్న, తలోియి ైన తనచేతిలోనే 
మరణించేలా వరం ప ందుతుంది భూదేవి. మహ్మవిష్ుణ వ  దాాప్రయుగంలో శ్రకీృష్ణభగవానున్నగా అవతర్ించ్చనప్ పడు భూదేవి 
స్తయభామగా జన్నమస్ుూ ంది. 
 అప్పటికి నరకాస్ురుడు లోకకంటకుడెై చేస్ుూ ని అధరమ కృతాయలను అర్ికటటడాన్నకి స్తయభామా స్మేతంగా తరలివ ళ్యూ డు 
శ్రకీృష్ుణ డు. వారి్ మధయ జరి్గిన భీకర స్ంగాీమంలో భూదేవి అంశ అయిన స్తయభామ శర్ాఘాతాలకు మరణిసాూ డు నరకుడు. 
 తన ప్ తుర న్న పేర్ ైనా కలకాలం న్నలిచ్చ ఉండేలా చేయమన్న స్తయభామ పరా ర్ిథంచడంతో ఆర్ోజు నరక చతురథశిగా 
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పిలువబడుతుందన్న వరం ప్రసాదిసాూ డు శ్రకీృష్ుణ డు. నరకున్న చెర నుండి సాధుజనులు,  బొ దుద పాఠయం ప్దహ్మరువేల మంది 
ర్ాజకనయలు విడిపించబడాా రు, ధరరమం స్ుప్రతిష్టమ ైంది. 
 నరకాస్ురున్న పీడ విరగడైెందని స్ంతోష్ంతో ఆ మరుస్టి ర్ోజు ప్రజలు స్ంబర్ాలు జరుప్ కుంటారు. ఈ స్ంబర్ాలు 
జరుప్ కునే ర్ోజు అమవాస్యకావడంతో, చీకటిన్న పారదోరలుతూ ప్రజల దీపాలతో తోరణాలు వ లిగించ్చ, బాణాస్ంచా కాలిి 
వేడుకచేస్ుకునాిరు. కాలకీమంలో అదే దీపావళి ప్రాదినంగా మార్ింది. 
 
దీపమవళి: 
 దీపావళి అంటే దీపో తసవం. ఆర్ోజు దీప్లక్షిమ తన కిరణాలతో అమావాస్య చీకటోను పాలదోరలి జగతుూ ను తేజయవంతం 
చేస్ుూ ంది. ఆవేళ్ స్రాశుభాలు, స్ంప్దలు ప్రసాదించే లక్షమమదేవిన్న ప్ూజంచడం అనాదిగా వస్ుూ ని సాంప్రదాయం. దివ ాల ప్ండుగ 
దీపావళి నాడు లక్షమమదేవిన్న ప్ూజంచడాన్నకి కారణం శాసాూ ా లలో కింీది విధంగా చెప్పబడింది. 

త ైలే లక్ష్మారజలే గంగమ దీపమవళి తిథౌవసే్త్! 
అలక్ష్మా పర్ిహార్మరిం త ైలాభ్ోంగో విధీయతే!. 

 దీపావళినాడునతన లో(ముఖయంగానువ ాలనతన )లక్షమమదేవి,నదులు,బావ లు, చెరువ లు మొదల ైన నీటి వనరులలో 
గంగాదేవి స్తక్షమరూప్ంలో న్నండివ ంటారు. కనుక ఆర్ోజు నువ ాలనతన తో తలంట కున్న స్తర్ోయదయాన్నకి ముందు 
నాలుగుఘడియలు అరుణలదయ కాలంలో అభయంగన సాినం తప్పకుండా చేయాలి. ఇలా చేయుడం వలో దార్ిదరయం తొలగుతుంది, 
గంగానదీ సాిన ఫలం లభస్ుూ ంది, నరక భయం ఉండదనేది ప్ ర్ాణాలు చెప్ తునాియి. 
 అమావాస్యనాడు స్ారగస్ుథ ల ైన పితరులకు తరపణం విడవడం విధి కనుక దీపావళి నాడు తెైలాభయంగన సాినం తరువాత 
ప్ రుష్ులు జలతరపణం చేసాూ రు. ‘యమాయ తరపయామి, తరపయామి తరపయామి' అంట  మూడు సారుో  దోస టలో  నీరు విడిచ్చ 
ప టటడం వలో పితృదేవతలు స్ంతుష్ిట  చెంది ఆశ్రరాదిసాూ రు. 
 సీూ రలు అభయంగన సాినానంతరం క తూ  బటటలు కట ట కున్న ఇండో ముందు రంగు రంగుల ముగుగ లు తీరి్ి గుమామలకు ప్స్ుప్ , 
కుంకుమలు ర్ాసి మామిడాకు తోరణాలు కటిట  సాయంతరం లక్షమమప్ూజకు స్నాిహ్మలు చేస్ుక ంటారు. రకరకాల ైన రుచ్చకరమ ైన 
భక్షయభోగాయలతో న ైవేదాయన్నకి పిండివంటలు సిదదంచేయడం, మటిట  ప్రమిదలలో నువ ాల నతన  పో సి ప్ూజాగృహంలో, ఇంటి బయట 
దీప్తోరణాలు అమరిడం, ఆర్ోజంతా ఎకకడ లేన్న హడావ డి, ఆనందోతాసహ్మలు వ లోి విరుసాూ ంటాయి. 

" అంధత్మిసరంచ దక్ష్ిణయయనమేవచ 
ఉత్ుర్మయణే త్సమా జయోతిర్మద నం పరశసవతే " 

అంధ తమ్రమనేది ఒక నరకం, దక్షిణాయన పాప్కాలం నుండి తపిపంచు క న్న తర్ించడాన్నకి ఉతూర్ాయణ ప్ ణయకాలంలో జయయతిన్న 
దానం చేయుట ఉతూమోతూమమ ైన కారయంగా భావిసాూ రు హ  ందవ లు. 
 ఆశాయుజ మాస్ంలో వచేి బహుళ్ చతురిశి, అమావాస్యలు ప్రమ ప్వితర ప్రాదినాలు. భకిూవిశాాసాలతో, 
ఆనందోతాసహ్మలతో దేశమంతటా పిలోలూ, ప దదలూ అందరూ కలసి జరుప్ కునే ప్ండుగ ర్ోజులివి. 
 
          — Sri Karanam Raghunandan (Srimukham), Software Engineer 
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 Unity in Diversity  (Hindu Dharma)  
 

 Talking of the varna system I am reminded of the early days of aviation. In the beginning the air ship
[dirigible balloon] was filled with one gas bag. It was discovered that the vessel would collapse even if it sprang 
just one leak. So it was fitted with a number of smaller gas bags and kept afloat without much danger of its 
crashing. The principle of different duties and vocations for different sections of society is similar to what kept 
the old type of airship from collapsing. In the varna system we have an example of unity in diversity. 

 Fastening together a large number of individual fire sticks is not easy: the 
bundle is loosened quickly and the sticks will give way. The removal of even one 
stick will make the bundle loose and, with each stick giving way, you will be left 
with separate sticks. Try to tie together a handful of sticks at a time instead of all 
the sticks together. A number of such small sheaves may be easily fastened to-
gether into a strong and secure larger bundle. Even if it becomes loose, none of 
the smaller bundles will come away. This is not the case with the large bundle 
bound up of individual sticks. A bundle made up of a number of smaller sets 
will remain well secured. 

 To keep a vast community bound together in a single uniform structure is 
well-nigh an impossible task. Because of its unmanageable size it is not easily 
sustained in a disciplined manner. This is the reason why - to revert to the example of the fuel sticks - the com-
munity was divided into jatis [similar to the smaller bundles in the analogy of the fire sticks] and each jati as-
signed a particular vocation. Each varna was divided into a number of jatis [smaller bundles], with each jati 
having a headman with the authority to punish offenders. Today criminals are sentenced to prison or punished 
in other ways. But the incidence of crime is on the increase since all such types of punishment have no different 
effect. In the jati system the guilty took the punishment to heart. So much so that, until the turn of the century, 
people lived more or less honourably and there was little incidence of crime. The police and the magistrates did 
not have much work to do. 

 What was the punishment meted out to offenders by the village or jati headman? Excommunication. 
Whether it was a cobbler or a barber - anyone belonging to any one of the jatis now included among the 
"backward" or "depressed" classes - he would feel deeply stung if he were thrown out of his jati: no punishment 
was harsher or more humiliating than excommunication. 

 What do we learn from all this? No jati thought poorly of itself or of another jati. Members of each jati 
considered themselves the supreme authority in managing their affairs. This naturally gave them sense of con-
tentment and satisfaction. What would have happened if some jatis were regarded as "low" and some others as 
"high"? Feelings of inferiority would have arisen among some sections of the community and perhaps, apart 
form Brahmins and Ksatriyas, no jati would have had any sense of pride in itself. If each jati had no respect for 
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itself no one would have taken excommunication to heart. When the entire society was divided into small groups 
called jatis, not only did one jati have affection for another, each also trusted the other. There was indeed a feel-
ing of kinship among all members of the community. This was the reason why the threat of excommunication 
was dreaded. 

 Now some sections of the community remain attached to their jatis for the only reason that they enjoy cer-
tain privileges as members belonging to the "backward" classes. But they take no true pride in belonging to their 
respective jatis. In the old days these sections "enjoyed" no special privileges but we know it to be a fact that, until 
some three or four generations ago, they were proud of belonging to their jatis. We must add that this was not 
because - as is the case today - of rivalries and jealousies among the various groups. There were indeed no quar-
rels, no rivalries, based on differences of jati. Apart from pride, there was a sense of fulfilment among members of 
each jati in pursuing the vocation inherited from their forefathers and in observing the rites proper to it. 

 Nowadays trouble-makers defy even the police. But in the past, in the system of jatis, there was no opposi-
tion to the decisions of the headman. The police are, after all, part of an outward system of discipline and law en-
forcement. But in jati rule the discipline was internal since there was a sense of kinship among the members of 
each jati. So in the jati set-up crime was controlled more effectively than in today's system of restoring to weap-
ons or the constabulary. Though divided according to jatis and the occupations and customs pertaining to each of 
them, society remained united. It was a system that ensured harmony. 

Paramacharya’s — Divine Thoughts (Conti…2) 
 In the unbroken line of preceptors from Adi Sankara Bhagavatpada, downdards our beacon light in the 
Sanatana Vaidika Marga, Sri Chandrasekharendra Saraswathi, the 68th San-
karacharya, shone as bright as Adi Shankara. It was the good fortune of his 
devotees and of this century, that He was the exemplar for prompting peo-
ples' knowledge, faith and interest in the Karma-Bhakti-Jnana marga. For the 
learned and the layman, He expounded words of wisdom. These run into 
over 4000 pages and are being published in various languages. 

 Right education should make us know that God is the Truth. Knowledge 
must fill one with good qualities, through which one can realise the 
Truth, that is God. Therefore, the goal of knowledge is the understand-
ing of the Ultimate Truth. The first fruit of education must be humility 
and self control.  

 The total surrender to the Lord is a means of learning our insignificance and the transcendent grace of the 
Lord.  

 If we engage an inquiry into the Atman, at the end of it, it will be clear that God is in us as our very self. 
When that stage is reached, we have no use for the devas. Then all karmas will fall away from us. But, un-
til then, we must obligatorily do the karmas directing them to the Gods.  
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 Those who are the leaders of a group, society, or state should not neglect the established religious customs 
and usages. For themselves the may mot be in need of Church ceremonies, for instance, their advance in 
spirituality may not require them. But if they begin to neglect them, the people for whom the rituals are re-
ally helpful, will also start neglecting them. This would be setting a bad example. In the words of the Bha-
gavad Gita, the wise one should not unsettle the minds of those who are ignorant, and are attached to ac-
tion: on the contrary, he should encourage them to perform what they should perform, by himself doing 
the appropriate actions well and with diligence. It is duty cast upon the leaders and those that are at the top 
to lead the people from where they are, and not to refrain from participation in the traditional ways of 
worship.  

 Those who are the leaders of a group, society, or state should not neglect the established religious customs 
and usages. For themselves the may mot be in need of Church ceremonies, for instance, their advance in 
spirituality may not require them. But if they begin to neglect them, the people for whom the rituals are re-
ally helpful, will also start neglecting them. This would be setting a bad example. In the words of the Bha-
gavad Gita, the wise one should not unsettle the minds of those who are ignorant, and are attached to ac-
tion: on the contrary, he should encourage them to perform what they should perform, by himself doing 
the appropriate actions well and with diligence. It is duty cast upon the leaders and those that are at the top 
to lead the people from where they are, and not to refrain from participation in the traditional ways of 
worship.  

 Of all scriptures, the Gita has acquired a specialty of its own. Like this, there are many other books of wis-
dom. In the Mahabharata, there are many chapters teaching wisdom. Besides, in the Sivapurana, Vish-
n u p u r a n , S k a n d h a e t c . t h e r e  i s  J n a n o p a d e s a .   
So also in agamas. But what is the special importance of Gita due to? Not only in our country but in coun-
tries like Java, people follow the Gita. My inference is that because it was born in an atmosphere utterly free 
from attachment - attachment to life, attachment to body, attachment to kith and kin, but out of attachment 
only to Reality, it has become so famous.  

Paramacharya’s Call - Division of Labour  
 The proper functioning of society is dependent on a number of factors. Meeting the needs of man entails 
many types of physical as well as intellectual work. It is totally wrong to claim that one kind of work is inferior 

to another kind or superior to it. 
 We need rice, all of us, don't we? Also salt, clothing, books, and so on. Would it be possible - or practicable 
- for each one of us to grow rice or wheat, to make salt or to produce clothing and books? The tiller grows crops 
not only for himself but for the of the entire community. The weaver weaves for all of us. Some carry on trade 
for the sake of the entire society. And some wage war on behalf of all of us to defend the country 

 What about the Atmic well-being of mankind? Well, some people are charged with the caring of such well
-being: they practice meditation, perform puja, conduct sacrifices and carry out the ordinances of the sastras 
that are meant for the good of all mankind. Our dharmasastras have cut out an ideal path of happiness for us by 
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creating a system which is to the advantage of all and in which different sections of people are allotted different 
occupations. 

 How has this allotment been made? Is it according to the capacity of earth? If so there is the risk of every-
one having an excessive idea of his own ability. If work is assigned according to the predilection of each individ-
ual, everyone will claim that he is suited for jobs that are 
"prestigious" and, in the end, no one will come forward to do 
other jobs. How should a system be devised in which people 
fill vocations in a manner that ensures the smooth function-
ing of all society? It must be one that works not only for the 
present but for all time. This is not possible if everyone com-
petes with everybody else for every kind of job. It is as an an-
swer to such problems that varna dharma in which vocations 
are hereditarily determined came into existence. 

 The principle behind this arrangement is that a man 
must do the work handed down to him from his forefathers - whatever such work be - with the conviction that 
it has been ordained by Isvara and that it is for the good of the world. The work he does in this spirit itself be-
comes a means of his inward advancement. 

 The religious observances meant to free people from worldly existence vary according to their callings. We 
cannot expect a man who does hard physical work to observe fasts. Those who do intellectual work do not need 
much bodily nourishment. They are enjoined to perform many a rite and to observe a number of fasts so that 
they will learn not to take pride in their body. There would be no room for disputes and misunderstandings 
among the various sections of people if they realised that the differences in the observance of religious practices 
are in keeping with the different vocations. 

http://www.kamakoti.org/hindudharma/part3/chap1.htm 
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Nitya Smaran Sloka 

गङ्गेच यमुन ेचिै गोदािरी सरस्ितत  ।        Gangeycha Yamuneychaiva godhavari saraswathi   | 

 

नमयदे ससन्ध ुकािेरर जलेऽस्स्मन ्सस्न्नधधिं कुरु ॥  Narmadey sindhuh kaveri Jalesmin sannidhim kuru  || 
 

Sanskrit to English Word Meaning : 
Ganga, Yamana, Godavari, Saraswathi, Narmada, Sindhu, Kaveri-names of holy Indian rivers; Ca- of; Jalesmin
- In this water; Sannidhim- presence; Kuru- Invoke.  
 
An important part of ritual purification in Hinduism is the bathing of the en-
tire body. It is considered auspicious to perform this form of purification be-
fore any festival, before visiting a temple or performing a pooja. One not only 
purifies one‟s body but also the mind during taking a bath. Such a purificato-
ry bath is ultimate if it is done in the sacred waters of some great rivers of In-
dia like the river Ganga. Hence one chants of this Gange Cha Yamune 
chaiva shloka invoking the presence of holy waters while taking a bath.  

అస్యశ్ర ీస్ప్ూశోో కి దుర్ాగ  సోూ తర మహ్మమంతరస్య 
భగవానాిర్ాయణ ఋష్ిః అనుఘ్ణ ప్ిందః 
శ్ర ీమహ్మకాళి మహ్మలక్షమమ మహ్మస్రస్ాతీ 
దేవతా మమ స్కల కారయ సిదదర్ేియ  జపే విన్నయోగః 
 
జఞన్ననామపి చేతాంసి దేవీ భగవతిఉహ సా  ! 
బలదాకృష్యమోహ్మయ మహ్మమాయా ప్రయచితి 
దుర్ేగస్మృతా హరసి భీతి స్ుశరష్జంతొః ! 
స్ాసేథ ః స్మృతా మతిమతీన శుభాందవాసి !! 1 !! 
దార్ిదరయదుఃఖ భయహ్మరి్ణి కాతాదనాయ 
స్ర్ోాప్కార కరణాయ స్దారీథ చ్చతాూ   !! 2 !! 
స్రామంగళ్ మాంగళ్యయ శువేస్ర్ాారథసాధికే  
శరణయయతరంబకే దేవి నార్ాయణి నమస్ుూ తే !! 3 !! 
శరణాగతదీనారూ ప్ర్ితరా ణప్ర్ాయణయ 
స్రాసాయర్ిూ హరే్దేవి నార్ాయణినీమోస్ుూ తే !! 4 !! 
స్రాస్ారూపే స్ర్ేాశర స్రాశకిూ  స్మన్నాతే 
భయిేభయఃసాూ ా హ ననదేవి దుర్ేగదేవి నమస్ుూ తే  !! 5 !! 

సకల కమరోస్థదిద కి సపుశ్లో కి దతర్మా   

ర్ోగానశరషానప్హసింతుషాట  
రుషాట తుకామాన్ స్కలాస్భీషాట న్ ! 
తాామాశితీానాంస్విప్ని ర్ాణాం 
తాామాశితీాహ్మయశయతాం ప్రయాంతి !! 6 !! 
స్ర్ాాభాధా ప్రశమనం తెైరలోకయసాయఖిలేశారి్ 
ఏవమేవ తాయాకారయమస్మదెైార్ివినాశనం  !! 7 !! 
 
శ్ర ీమహ్మకాళి, మహ్మలక్షమమ, మహ్మస్రస్ాతీ 
స్ారూపిణీ జగదంబా శ్ర ీభదరకాళీ ప్ర్ాంబాయి ై నమః  
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What We Have done 

 

 

 

12. Samoohika Sarvamangala Stotra Paaryana:  Samoohika Sarvamangala Stotra Paaryana in Ramalayam, 
Anantapur is done by hundreds of  women devotees under the divine guidance of Smt. Prameelamma garu 
from Hyderabad. SCSGP president Sri HK Madhusudan Rao garu addressed the gathering and explained the 
importance of Sarvamangala Stotra Parayana. SCSGP trust members made the required arrangements. 

Devotees in Samoohika Sarvamangala Stotra Parayana 

Smt. Prameelamma garu and SCSGP president Sri HK Madhusudan Rao garu with trust members after the program 
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SCSGP Calendar — Oct 2016  (Ashwayuja Maasa  1/10/16 to 30/10/16) 

1. Oct 1st - Sharth navaraathri aarambham (Sharadanavarthrulu 01/10/16 to 11/10/16) Chandi Sapthasha-
thi , Nitya chandi homam, Nithya Srichkra navavarana pooja at peetam.  

2. Oct 5th - Upanga lalitha vratham  

3. Oct 6th - Sri champakanandanathaula aaradhana utsavam  

4. Oct 7th - Saraswathi aavahanam Sri chidanandanatha swamiji vaari aaradhana mahotsavam  

5. Oct 8th - Saraswathi pooja – Triraathri Vratham  

6. Oct 9th - Durgastami  

7. Oct 10th - Maharnavami  

8. Oct 11th - Vijayadashami  

9. Oct 15th - Asviyuja pournami, Sri chakra Navavarna pooja  

10. Oct 17th - Tula sankramanam, Punyakaalam 6.04 to10.43 AM  

11. Oct 19th - Sankastahara chaturthi  

12. Oct 28th - Dhana Trayodashi  

13. Oct 29th - Narakachaturdashi  

14. Oct 30th - Deepavali, Amavasya, Lakshmi pooja  

15. Oct 31st - Balipaadyami, Kaartheeka snana prarambham - 31/10/16 to 29/11/16 

SCSGP Calendar — Nov 2016  (Kartheeka maasa 01/11/16 to 29/11/2016) 

1. Nov 1st - Bhagini Hastha Bhojanam 

2. Nov 4th - Birthday celebrations of Sri Chidanandanatha Swamiji 

3. Nov 11th - Uttana Ekadashi 

4. Nov 12th - Ksheerabdi Dwadashi, Chaturmaasa Vrata Samapthi 

5. Nov 14th - Karteeka Pournami, Shatarudrabhishekam, Sri Chakra Navavarana Pooja, Laksha Bilvarchana 
in Peetam. 

6. Nov 16th - Vrushchika Sankramanam 

7. Nov 17th - Sankastahara Chaturthi 

8. Nov 29th - Kartheeka Amavasya 
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ఆశవయుజ మాసము(Aswayuja Maasamu) 

ఆశాయుజ మాస్ము స్ంవతసరం లో ఏడవది. ఈ మాస్ంలో గృహ న్నర్ామణం చేయడం భారయనాశం - మతసయ ప్ ర్ాణం.  

ఈ మాస్ంలో ర్ ండు ప్రధాన ప్ండుగలు ఉనాియి అవి దస్ర్ా లేదా శరనివర్ాతుర లు లేదా శారదా నవర్ాతుర లు మర్ియు 

దీపావళి. దేశమంతా జరుప్ క నే ప్ండుగలు. ఇక మిగిలిన విశరషాలు చతదాద ము. ఈ మాస్ంలోనే స్తరుయడు సింహ ర్ాశినుండ ి

కనాయ ర్ాశికి వసాూ డు.  

ఆ.శు. పాడయమి - ఈ ర్ోజు నుండి నవర్ాతిర పరా రంభం, కలశ సాథ ప్న, చండి పార్ాయణం, దుర్ోగ తసవం.  దేవి నవర్ాతుర లు పాడయమి 

మొదలుక న్న విజయదశమి వరకు చేసాూ రు. ఈ ర్ోజులోో నే అమమవారు మహ షాస్ుర మర్ిదన్నగా అవతారమ తిూంది. ఈ ర్ోజు మొదలు 

ఒకోక ప్రదేశంలో ఒకోకలా  అమమవార్ిన్న అలంకరి్సాూ రు. బాల, స్రస్ాతి, అనిప్ూరణ, మహ షాస్ుర మర్ిదన్న, గాయతిర, ర్ాజర్ాజేశార్ి, 

మహ్మకాళీ, మహ్మలక్షిమ, లలిత, మహ్మ దురగ మొదల ైన అలంకార్ాలు, అలాగే క న్ని చోటో నవదురగలుగా అలంకర్ిసాూ రు, అంట ే

బరహమచార్ిణి, స్కందమాత, కుశుమాండ , శ ైలప్ తిర, సిదిిదాతిర, చందరఘంట, కాతాయయన్న, కాళ్ర్ాతిర, మాహ్మగౌర్జగా అలంకరి్ంచ్చ 

ప్ూజసాూ రు.  

  

ఆ.శు. ప్ంచమి - ఉపాంగ లలితా వరతం , శాంతి ప్ంచమి వరతం అన్న చతురారగ చ్చంతామణి పేర్ొకంది  
 

ఆ.శు.స్ప్ూమి  - స్రస్ాతి ఆవాహనం - మూల నక్షతర యుకూ స్ప్ూమి ర్ోజు స్రస్ాతి ఆవాహనం చేసాూ రు. ఈ ర్ోజు నుండే తిరర్ాతర 
వరతం పరా రంభం అవ తుంది. ప్ూర్ాాషాఢ నక్షతరమున స్రస్ాతి ప్ూజ, ఉతూర్ాషాఢ లేదా శవీణ నక్షతరం ర్ోజున వరత స్మాపిూ  
చేసాూ రు.  
 

ఆ.శు. అష్టమి - దుర్ాగ ష్టమి, మాహ్మష్టమి, దుర్ాగ ప్ూజ , ఆయుధ ప్ూజ  చేయడం జరుగుతుంది.  
 

ఆ.శు. నవమి - మాహ్మరివమి , స్ువాసిన్న ప్ూజ, ఈ ర్ోజే సాార్ోచ్చష్ మనాంతర్ాది. ఈయన మనువ లలో 2 వ వాడు. ఈ 
ర్ోజు ఆంధర దేశం లో వాహన ప్ూజ చేసాూ రు.  
 

ఆ.శు. దశమి - విజయ దశమి , శమీ ప్ూజ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ర్ోజుకి ఆ పేరు ఎందువలన అంటే దేవ దానవ 
యుదింలో దేవతలు ఈ ర్ోజున విజృంభంచ్చ దానవ స్ంహ్మరం చేశారు, విజయం ప ందారు కనుక ఇది విజయ దశమి. 
ఈ ర్ోజున బ ంగాలీయులు అప్ర్ాజత వృక్ష ప్ూజ చేసాూ రు.మహ్మర్ాష్ీటయాులు ప్లాశ వృక్ష ప్ూజ చేసి దాన్న ఆకులను ప దదలకిచ్చి 
ఆశ్రరాచనం ప ందుతారు, అలాగే ఆ ప్లాశ వృక్ష ఆకులవల  బంగారం లేదా వ ండితో చేయించ్చ తమ బంధుమితుర లకు 
ప్ంచ్చప టటడం జరుగుతుంది.  
 అలాగే ఆంధర, కర్ాణ టక లలో శమీ వృక్ష ప్ూజ చేసి ఆ వృక్ష ఆకులను తెచ్చి సాయంకాలము న తమ ప దదలందర్ికి ఇచ్చి 
నమస్కర్ించ్చ ఆశ్రరాచనం ప ందటం జరుగుతుంది. ఈ స్ందరుం లో చెపేప శోో కం "అరుు నస్య ధనుర్ాధారి్ ర్ామస్య 
పిరయదర్ిశన్న...." అన్న చెపిప నమస్కర్ిసాూ రు. కానీ ర్ామాయణంలో కానీ భారతంలో కానీ విజయదశమి ప్రస్కిూ 
నామమాతరమే. అరుు నుడు మొదల ైన పాండవ లు తమ ఆయుధాలను శమీ వృక్షంప ై ప టిట  విర్ాట డు క లువ లో చేరుతారు . 
అప్పటికి  స్ంబందించ్చనది  మాతరమే కనప్డుతుంది. 
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అంతే కాక ప్ూరాకాలంలో అగిి ప్ూజ యందు "శరీతాగిి" న్న మధించుటకు కింద చెకక శమీ వృక్షము, ప ైన చెకక 
ర్ావిధె ై  ఉండాలి.  శృతులలో అగిి శమీ గరుమున కలదు అన్న పేర్ొకనబడింది. లోక కంటకుడెైన మహ షాస్ురున్న అమమ 
స్ంహరి్ంచ్చన ర్ోజులివి.  
 ఈ దస్ర్ాలలో ఆంధరదేశం లో ఉపాధాయయులకు, శిష్ుయలకి గల అననయనితన్న వయకూప్ర్ిచేవిధంగా కల పాట 
"అనయంబు ......" ఇప్ పడు పరా చురయంలో లేదు.  
 ఇప్పటికీ ఈ దస్ర్ాలలో కర్ాణ టక, తమిళ్నాడు, ఆంధరదేశములలో ఆడపిలోలు బొ మమలక లువ  ఏర్ాపట  చేయడం 
జరుగుతుంది.  ఈ దశమి ర్ోజుననే మధాాచారయ జయంతి. ఈయన మధా సిదాి ంతాన్ని పరా చురయం లోకి తెచాిరు.  
 
ఆ.శు. ఏకాదశి  - పాశాంకుశ ైక ఏకాదశి అన్న పేరు. యమ పాషాన్నకి అంకుశంగా ప్న్న చేసేది, ఈ ర్ోజు ఎవరు ఏకాదశి వరతం 
చేసాూ ర్ో వార్ికి నరకపరా పిూ  ఉండదు. ఈర్ోజు నుండి కార్జూక దాాదశిన చేసే చ్చలుకు దాాదశి లేదా మధన దాాదశి వరతాన్నకి పరా రంభం 
ర్ోజు. ఈ వరతం సీూ రలకూ సౌభాగయమ ైనది. ఈ వరతం చేయదలచ్చన వారు తులసికోట వదద 5 ప్దామలు వేసి, 5 న ైవేదాయలు ప టిట , 
తులసి స్హ త శ్ర ీమహ్మవిష్ుణ వ న్న ప్ూజంచాలి. ఇలా కార్జూక శుది ఏకాదశి వరకు చేసి దాాదశి ర్ోజున చలివిడి కర ీర్ోటిలో పాలు 
పో సి చెరుకు కరలీతో చ్చలకాలి ఇది ఈ వరత విధానము.  
 
ఆ. పౌరణమి - కౌముడోతసవం, అక్షకీడీ, కోజాగర్ిూ వరతం అన్న ఉంది. ఆంధరదేశంలో ఈ ర్ోజు గొంతెమమ ప్ండుగ అన్న చేసాూ రు. ఇది 
పారాతికి ఇంక క పేరు. కుంతీ మహేశార్జ వరతము, ఇది భవిషో యతూరప్ ర్ాణం లో చెప్పబడినది. అలాగే కోజాగర్జ వరతం ర్ామున్నకి, 
లక్షిమదేవికి చాలా ఇష్టమ ైన వరతము. ఈర్ోజు అరిర్ాతిరవేళ్లో లక్షిమదేవి ప్ూజ చేసాూ రు. ఈ ర్ోజు మాతరమే అక్షకీీరడ(జూదం) ఆడడాన్నకి 
శాసాూ ా లు అనుమతిస్ుూ నాియి.  
 
ఆ.బ. తదియ - అటోతదిద  ఇది ఆంధర దేశం లో పరా చురయం లో ఉని సీూ ర స్ంబంధమ ైన ప్ండుగ.  
ఆ.బ. దాాదశి - ధనాంతర్ి జయంతి  
ఆ.బ. తరయోదశి - ధనతరయోదశి. ఈ ర్ోజున ఉతూర భారతీయులు, గుజర్ాతీయులుకు స్ంవతసర్ాది. ఈ ర్ోజున కర్ాణ టక వాస్ులు 
నీరు న్నంపే ప్ండగ  చేసాూ రు. అనగా ఈర్ోజు ర్ాతిర పాతరలయందు నీరు న్నంపి ఆనీటి యందు జలధి దేవతల ఆవాహన చేసి 
ప్ూజంచ్చ రే్ప్టి ర్ోజు అభయంగనమునక ై ఉంచుతారు.  
 
ఆ.బ. చతురదశి - నరక చతురదశి. ఈ ర్ోజున అభయంగన సాినం, దీప్ దానం, యమతరపణం చేసినవార్ికి నరకము ఉండదు. 
కాబటిట  దీన్నకి నరక చతురదశి అన్న పేరు వచ్చింది. ఈ ర్ోజున పితృదేవతలకు ఇంటి బయట దక్షిణ దికుకగా దీప్ం వ లిగించడం 
కూడా ప్దదతి కలదు. ఈ ర్ోజున చీకటి ఉండగానే అభయంగన సాినం చేయన్న వారు నరక కూప్ంలో ప్డుతారు. ఈ ర్ోజున 
నువ ాల నతన తో తలంట కోవాలి. ఇది లక్షిమ ప్రదం.  ఈ ర్ోజు న్నని ర్ాతిర న్నంపి ప టిటన నీటితో, అందులో ఉతూర్ేణి, తుమమ, తగిరస్ 
చెటో యొకక క మమలను కలియబ టటటం వలో జలములో విదుయత్ ఉతాపదనమ ై, ఆ ఓష్దులవలో జలములో రసాయన్నక 
మారుపలు జర్ిగి ఆర్ోగయప్రమ ైన మారుపలు జరుగుతాయి.  
యమతరపణం - చందోరదయ కాలం లో శాసోూ ా కూంగ సాినం చేసి, నరక భాద తపిపంచ్చనందుకు ఆ యమ ధరమర్ాజుకు 14 
నామాలతో అవి యమాయనమః, మృతయవే నమః, వ ైవస్ాతాయా నమః, స్సరాభూతక్షయాచనమః, దధినాయ నమః, ప్రమేష్ిా న్న 
నమః, చ్చతరా య నమః, ధరమర్ాజాయ నమః, అంతకాయనమః, కాలాయనమః, ఔదుంబర్ాయనమః, నీలాయ నమః, 
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వృకోదర్ాయనమః, చ్చతరగుపాూ య నమః, ఈ నామాలతో తలప ై ఉతూర్ేణి ఆకులిి ప ట ట క న్న  తిలలోూ  తరపణం ఇవాాలి. ఈ ర్ోజున 
తీయాలతో కూడిన ఆహరం, మినుములోూ  కూడిన ప్దార్ాథ లను భుజంచాలి. ఈ ర్ోజున సాయంకాలమందు, ప్రదోష్ స్మయములో 
దీప్దానం చేయాలి.  
 

ఆ. అమావాస్య - దీపావళి అమావాస్య. నరకలోక వాస్ులక ై దీప్+ఆవలి(వరుస్) కలిపినేి దినము కావ న దీపావళి. ఈ ర్ోజునే 
బలిచకవీర్ిూ పాతాళ్యన్నకి అణగదొకక బడిన ర్ోజు. ఈర్ోజునే శ్రీర్ాముడు ప్టాట భష్కుూ డెైన ర్ోజు. ఈర్ోజు లక్షిమదేవి ఇలోిలుో  
తిరుగుతుందన్న ప్రజల విశాాస్ం. ఈ ర్ోజున టపాకాయలు పేలిడం ఎందుకు అంటే మహ్మలయ ప్క్షమున స్ారగలోకంనుండి 
వచ్చిన ప్ర్ితృదేవతలకి తిర్ిగి పితృలోకాన్నకి ప్రయాణమ ై వ ళ్యూ రు. వార్ికి దారి్ చతప్డం న ైమితిూకం నరకలోకవాస్ులు చేతులతో 
కాగడాలు ప్ట ట క న్న ఆకాశం వ ైప్  చతప్ తారు అన్న శాస్ూ రవచనం. ఆ కాగడాలు నేటి ప్ండుగలలో మతాబులు గా మారి్ంది. 
ప దదనేపాళ్ప్  గింజలను పిలోలకు గుీచ్చి వ లిగించడం, జానప్కటటట  జుంజుం కటటలు వ లిగించడం కూడా క న్ని పరా ంతాలోో  ఉంది.  
ఈ ర్ోజున కూడా చతురదశి ర్ోజు మాదిర్ిగానే తెలోవార్ాక మునుపే అభయంగన సాినము చేయాలి. ఈర్ోజు సాయంకాలమున ఇంటి 
చుట ట  దీపాలను వ లిగించడం మంచ్చది. ఈర్ోజు కానీ చతురదశి ర్ోజు కానీ, సాాతీనక్షతరం వసేూ  అది ఉతూమయోగమన్న శాస్ూ ర వచనం. 
ఈర్ోజునే ఉలక దరశనము అన్న పితృదేవతలకు మారగం చతప్డాన్నకి 365 వతుూ లతో దీప్ం వ లిగించ్చ ఇంటి బయట దక్షిణ దికుకగా 
ప టటడం క న్ని పరా ంతాలోో  ఉంది. ఈ ర్ోజునే చాలా పరా ంతాలోో  లక్షమమదేవి ప్ూజ చేయడం కలదు. సాయంకాలమున లక్షిమ దేవి ప్ూజ 
చేసాూ రు.  
ఈ ర్ోజు నుండి కార్జూక అమావాస్య వరకు ఆకాశ దీప్ం ప టటడం చాల ప్ ణయదాయకం.  
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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/

