
നവരാ�തിയുെട   �പാധാന�ം   
    

9   ദിവ�   രാ�തികൾ   �പാധാന�മർഹി�ു�താ�,   ഓേരാ   ദിവസവും   മൂ�്   
ദിവസം   ദുർഗാ-വീരേദവത,   ല�്മി-   സ��ി�െറ   േദവത,   അറിവി�െറ   
േദവതയായ   മാ   സരസ�തി   എ�ിവരുെട   ആരാധനയാ�.   ഒ� േടാബർ   08   -�   
ആേഘാഷി�ു�   പ�ാം   ദിവസം   അറിയെ�ടു��   വിജ�   ദശമി   (വിജ�   
എ�ാൽ   വിജയം,   ദശ   എ�ർ�ം   പ�്)   അ�േയാ�   കരുണ   
െചാരിയു�തിനും   ഞ�ൾ   േനടിയ   വിജയം   ആേഘാഷി�ു�തിനും   
അ�േയാ�   �പാർ�ി�ുകയും   ജപി�ുകയും   �പാർ�ി�ുകയും   െച��ക   
എ�താ�   ന�ുെട   ശ�തു�ള�െട   േമൽ,   ന�ുെട   ഉ�ിൽ   തെ�   ഉ�   
ദുരാചാര�ൾ.   ഒരാള�െട   ജീവിതെ��ുറി���   കണെ�ടു�ാനും   ഒരു   
നല�,   �േനഹമു�,   കരുതലു�   വ��ിയായി   മാ��ൾ   വരു�ാനും   ഒരാൾ   
ഈ   10   ദിവസം   പൂർണമായി   ഉപേയാഗി�ണം.   

    

ആചാരപരമായി   കാലഘ�ം   നിരീ�ി�ുകയും   ദുർഗാ   മാതാ�   
ആവർ�ി���   ജനനം,   വാർ�ക�ം,   േരാഗം,   മരണം   എ�ിവയുെട   പിടിയിൽ   
നി�്   ഞ�െള   സഹായി�ുകയും   േമാചി�ി�ുകയും   െച�രുെത�്   
ആ�ഗഹി�ു��   ഇ�   ഒരു   മതപരമായ   ആചാരമാെണ�ും   അ�   ഒരു   
തര�ിലും   നമു�്   �പേയാജനം   െച�ിെല��ും   അർ�മാ�ു�ു.   ദുർഗ   എ�   
വാ�്   ദുർ�   എ�   വാ�ിൽ   നി�ാ�   ഉ�വി��.   അതിനാൽ   ഈ   
�ഗഹ�ിെല   ഓേരാ   മനുഷ��െറയും   കർ��ി�െറ   ചുമതലയും   
നിയ��ണവും   വഹി�ു�   ആ   മഹ�   വ��ിത�െ�യാ�   ദുർഗ   എ�   േപ�   
സൂചി�ി�ു��.   അതിനാൽ,   അ�േയാടു�   ഞ�ള�െട   �പാർ�ന,   ഈ   
തടവറയിൽ   നി�്   ഞ�െള   േമാചി�ി�ുക,   അ�െന   ഞ�െള   തിരിെക   
ൈദവ�ിേല�്   തിരിെക   േപാകാൻ   അനുവദി�ുക.   

    

ഒരു   ജയിലിെല   വാർഡനുമായി   അവെള   താരതമ�ം   െച���ു,   അയാള�െട   
കു��ൾ   �മി�ണെമ�്   ആവശ�െ�ടുകയും   െമ�െ��   ജീവിതം   നയി�ാൻ   
�പായ�ി�ം   െച��കയും   െച�ത   ആ   വ��ി�്   പേരാൾ   ശുപാർശ  
െച��ം.   പിതാവിെന   എ�െന   �േനഹി�ണെമ�്   അ�യുെട   കൃപയിലും   
കരുണയിലും   മാ�തേമ   പഠി�ാൻ   കഴിയൂ.   �ശീമതി   രാധാരാണിയുെട   
കാരുണ��ിലൂെട   മാ�തേമ   ഒരാൾ�്   കൃ�ണെന   �േനഹി�ാൻ   കഴിയൂ.   
ഓേരാ   ഹി�ുവിേനാടും   എ�െറ   വിനീതമായ   അഭ�ർ�ന,   ഞ�ൾ   മത�ി�   
മുകളിൽ   വളരുകയും   വിധവകെള   ദുർബലെ�ടു�ുകയും   
തരംതാ��ുകയും   െച���   അനാവശ�മായ   ചില   ആചാര�ൾ   



പരിഹരി�ുക   എ�താ�.   അവർ   വിധവകളായി   മാറിയ�   അവരുെട   
കു�മെല��ും   പഴയതുേപാെല   സാധാരണ   ജീവിതം   തുടരാൻ   അവെര   
അനുവദി�ണെമ�ും   ഞ�െള   അറിയി�ുക.   സമൂഹ�ിെല   
�ഭ��ാെരേ�ാെല   േതാ�ി�ി�ു�തിനുപകരം   പഴയതുേപാെല   എല�ാ   
മതപരമായ   ആചാര�ള�ം   തുടരാൻ   അവെര   അനുവദി�ണം.   

    

വിധവകേളാടു�   ഈ   അനീതി   ഇല�ാതാ�ാൻ   പുരുഷ�ാർ   എഴുേ���   
നിൽേ��   സമയമാണി�.   നി�ള�െട   എ�ാലേ�യും   ആശംസകളായ   
പ�ി�്ജി   *�ശീ   �ബ�   സംഖ�ാ   പാഠം   44   *സൃ�ി-�ിത-�പളയ-സാധന-ശ�ി   
ഏക   ചാേയവ   യസ�   ഭുവനാനി   ബിഭാർ�ി   ദുർഗാ   ഇ�ാനുരൂപം   അപി   യസ�   
കാ   േചേ�   സ   േഗാവി�ം   ആമൻ   ആ�   ഈ   േലാക�ി�െറ   സൃ� ടി�ു�തും   
സംര�ി�ു�തും   നശി�ി�ു�തുമായ   ഏജൻസിയായ   ദുർഗെയേ�ാെല   
എല�ാ   ആള�കള�ം   ആരാധി�ു��   സി�ിയുെട   ശ�ിയുെട   നിഴലി�െറ   
സ�ഭാവമാ�.   ദുർഗ   ആരുെട   ഇ��ിനനുസരി�ാ�   ഞാൻ   േഗാവി�െന   
ആരാധി�ു��.   "   (�ശീ   �ബ�   സംഹിത/ഭ�ിേവദാ�   േവദേബ�)*   പുരാതന   
�ഗ�മായ   �ബ�   സംഹിതയിൽ   നി�ു�   ഈ   വാക��ി�െറ   ഉേ�ശ��ിൽ,   
ൈവ�ണവ   പ�ിതനായ   �ശീല   ഭ�ിസി�ാ�   സരസ�തി   

    

ഭൗതിക   �പപ�ം   ആ�ാവി�   ഒരു   ജയിൽ   േപാെലയാെണ�്   സ�ാമിജി   
വിശദീകരി�ു�ു.   ഈ   ജയിലിെല   സൂ�ി��കാരൻ   ദുർ�യാ�.   സൃ�ിയിെല   
ശാശ�തമായ   ��തീ   തത�മാ�   ദുർ�,   അവൾ   ആ�ീയ   ആ�ാ�െള   
ഭൗതികശരീരവുമായി   തിരി�റിയാൻ   േ�പരി�ി�ു�   asർ�മായി   
�പത��െ�ടു�ു,   ഇ�   അവരുെട   കർ�   �പവർ�നെ�   ശാശ�തമാ�ുകയും   
അവരുെട   ആ�ീയ   സ�ത�ം   വീെ�ടു�ു�തി�   പകരം   ഭൗതികശരീര�ളിൽ   
ജനന�ിനു   േശഷം   ജനി�ാൻ   അവെര   േ�പരി�ി�ുകയും   െച���ു.   ഇ�   
ദുർ�െയ   ഒരു   ദു�   േദവതയാ�ു�ു,   സാ�ാെന   (ശനിേദ�)   േപാെലയാ�,   
അവർ   ആ�ീയ   പാത   ഉേപ�ി�്   ഇരു�   ഭാഗേ��്   തിരിയാൻ   
േ�പരി�ി�ു�ു.   എ�ിരു�ാലും,   േവദ   പാര�ര��ിെല   ഒരു   
ആരാധനാമൂർ�ിയാ�   ദുർ�.   ശിവ�െറ   ഭാര�യായ   പാർ�തിയായി   അവൾ   
മെ�ാരു   രൂപ�ിൽ   �പത��െ�ടു�ു.   ഭൗതിക   സൃ�ിയുെട   താൽ�ാലിക   
അ�തിത��ിലും   ശാശ�തമായ   ആ�ീയ   �പപ��ിലും   ദുർ���ും   
ശിവനും   അവരുെട   പ�ു�്.   അവൾ   എല�ാ   േദവതകള�െടയും   ഉറവിടമാ�,   
�പപ��ി�   അ�യാ�.   അവള�ം   ഒരു   ശു�   ൈദവഭ�യാ�.   

    

ആ�ാ�െള   �ഭമ�ിൽ   കുടു�ാൻ   അവള�െട   കാരണ�ൾ   ൈദവേ�ാടു�   
അസൂയ   െകാേ�ാ   കലാപം   െകാേ�ാ   അല�,   സാ�ാേനാ�   ഉ�തുേപാെല,   
എ�ാൽ   ഭൗതിക   �പപ��ിനു�ിൽ   ഇര�ത�ം   നിലനിർ�ാൻ   ഒരു   ത��ം   
ഉ�ായിരി�ണെമ��   ൈദവ�ിൻെറ   ൈദവഹിതമാ�   ആ�ീയ   



energyർ�ം,   അെല��ിൽ   സാ�ാൻെറ   ഇരു�   പാതയിലൂെട   സംസാരി�ാനും   
വ�ത��ത   ശരീര�ൾ   അനുഭവി�ാനും.   ൈദവ�ി�െറ   മെ�ാരു   നാമമായ   
േഗാവി�നിൽ   നി�്   ദുർ�ാ   ആ�കൾ   സ�ീകരി�ു�ു,   ഗൗരവേമറിയ   ഒരു   
പരമസത�മായ   അേന�ഷക�െറ   തട��ൾ   നീ�ാൻ   േഗാവി�   
ആ�ഗഹി�ുേ�ാൾ   ദുർ�യാ�   താൻ   സൃ�ി�   മിഥ�ാധാരണയുെട   മൂടുപടം   
നീ�ു��.   ദശ   മഹാവിദ�കൾ   എ�റിയെ�ടു�   പ�്   േദവതകളിൽ   ദുർഗ   
ത�െറ   രൂപം   വികസി�ി�ു�ു.   കിഴ�ൻ,   പാ�ാത�   സം�കാര�ളിൽ   
ഏ�വും   �പസി�മായ�   കാളി   േദവിയാ�.   അവള�െട   രൂപ�ി�   
വിരു�മായി,   കാളിെയ   കാളി   മാ-മാ   എ�ും   വിളി�ു�ു,   അ�െയ   
അർ�മാ�ു��,   കാളി   ശ�ി   അെല��ിൽ   സൃ�ിയുെട   ��തീശ�ിയാ�.   

    

താര,   ലളിതാ-�തിപുരസു�രി,   ഭുവേനശ�രി,   ൈഭരവി,   ധൂമാവതി,   
ബഗലാമുഖി,   മാതംഗി,   കമല,   ചി�മാ�ത   എ�ിവയാ�   മ�്   േദവതകൾ.   ഈ   
ൈദവ�ളിൽ   പലതിനും   പാ�ാത�മായ   ൈദവിക   വീ�ണ�ി�   
വിചി�തമായ   രൂപ�ള��്,   എ�ാൽ   അവയുെട   ഓേരാ   സ�ഭാവവും   
�പവർ�ന�ള�ം   സ�ൂർ�   സത�വുമായു�   അവരുെട   ൈദവിക   ബ�െ�   
�പതിനിധാനം   െച���ു.   ഉദാഹരണ�ി�,   �ശീമ�-ഭാഗവതം   എ�   �ഗ�ം   
പറയു��   ജഡ   ഭാരത   എ�   േഗാവി�   ഭ�െന   കാളിേദവ�െറ   ഭ�ദ   കാളി   എ�   
ആരാധകർ   എ�െന   ത�ിെ�ാ�ുേപായി   എ�തി�െറ   കഥയാ�.   കാളി   
േഗാവി��െറ   ഭ�നാെണ�്   മന�ിലാ�ാെത   കാളിയുെട   ആന��ിനായി   
ഭ�െന   െകാല�ാൻ   അവർ   ഉേ�ശി��.   

    

കാളി   േദവതയിൽ   നി�്   അവള�െട   രൂപ�ിൽ   �പത��െ�ടുകയും   െത�ാടി   
അനുയായികെള   െകാല��കയും   െച�തു.   കാളി   അസുര�ാെര   െകാല��കയും   
ൈദവഭ�െര   സംര�ി�ുകയും   െച���ു.   അവൾ   എല�ാ   ആ�ാ�െളയും   
�ഭമ�ാൽ   ആകർഷി�ു�ുെ��ിലും,   അവരുെട   ആ�ീയ   സ�ത�ം   
വീെ�ടു�ാൻ   ആ�ഗഹി�ു�വർ�്   ദുർ�യും   
ആ�സാ�ാ�കാര�ി�െറ   പാതെയ   സംര�ി�ുകയും   സഹായി�ുകയും   
െച��ം.   �പപ�ം   മുഴുവൻ   �പസവി�ു�   energyർ�ം   അവളായതിനാൽ   
അവൾ   എല�ാവരുെടയും   അ�യായി   കണ�ാ�െ�ടു�ു.   ഭ�ിസി�ാ�   
സരസ�തി   മഹാരാ�   േമൽ�റ�   വാക��ി�െറ   ഉേ�ശ��ിൽ   പറയു�ു:   
*“ദുർഗയാ�   ഈ   �പപ�   േലാക�ിെല   ആള�കൾ   ആരാധി�ു��,   മുകളിൽ   
വിവരി�   ദുർ�യാ�.   എ�ാൽ   പരമാ�ാവി�െറ   ആ�ീയ   മ�ല�ി�െറ   
പുറംച�യായ   മ���ിൽ   പരാമർശി�ിരി�ു�   ആ�ീയ   ദുർഗ   കൃ�ണ�െറ   
നിത�   ദാസിയാ�,   അതിനാൽ,   ഈ   േലാക�ി�െറ   ദുർഗയുെട   നിഴലായ   ഈ   
േലാക�ി�െറ   ദുർഗാേദവിയുെട   പരമമായ   യാഥാർ��മാ�.   േലാകം   
അവ�െറ   ദാസിയായി.   "**   രാ�   ഗാർബ*   9   ദിവസ�ളിൽ   പൂജയിൽ   
പെ�ടു�ാനും   ഭജനയും   കീർ�നവും   പാടാനും   അ�െയ   �തുതി�്   രാ�   



ഗർബയിൽ   പെ�ടു�ാനും   ഭ�ർ   മ�ിരം   സ�ർശി�ാൻ   വളെര   
സേ�ാഷി�ു�ു.   

    

മ�ിര�ി�െറ   മധ�ഭാഗ�്   അ�യുെട   മേനാഹരമായ   ഒരു   േദവത   
�പതി�ഠി�െ�ടുകയും   അവള�െട   മേനാഹരമായ   രൂപെ�   വലയം   
െച��േ�ാൾ   പര�രാഗത   ഗർബ   നൃ�ം   നട�ുകയും   െച���ു.   
കൃ�ണ�െറ   ശ�ി   നൽകു�   ബാഹ�മായ   ആന�മാ�   ദുർഗാേദവി.   
ജീവജാല�െള   ഈ   ഭൗതിക   േലാക�ി�െറ   മിഥ�ാധാരണയിൽ   കുടു�ു��   
അവരുെട   കടമയാ�,   അവർ   അവേളാ�   ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ   അവരുെട   
ആവശ��ൾ   നിറേവ�ിെ�ാ�്.   അ�യുെട   രൂപ�ി�   ചു��ം   നൃ�ം   
െച����   ജനനം,   വാർ�ക�ം,   േരാഗം,   മരണം   എ�ിവയുെട   അന�മായ   ഈ   
ച�ക�ിൽ   നാം   പിടി�െ�ടു�ിടേ�ാളം   കാലം   ആവർ�ി���   
ജനന�ി�െറയും   മരണ�ി�െറയും   ഓർ�െ�ടു�ലാ�.   മെ�ാരു   വശ�്,   
ഈ   അടിമ��ിൽ   നി�്   ഞ�െള   േമാചി�ി�ാൻ   ഞ�ൾ   അവേളാ�   
�പാർ�ി�ാൽ,   അവൾ   ന�ുെട   കർ��ി�െറ   സൂ�ി��കാരിയും   
നിയ��ികയുമായതിനാൽ,   അവള�െട   അഭിലാഷ�ൾ�്   അവൾ   അനു�ഗഹം   
നൽകും.   

    

ന�ുെട   മരണസമയ�്   ഈ   േലാക�ിൽ   നി�്   ഒരു   സൗജന�   പാേസ�   
അെല��ിൽ   പേരാൾ   നൽകാൻ   അവൾ�്   കഴിയും,   എല�ാ   ജീവജാല�േളാടും   
ഞ�ൾ   േയാഗ�വും   നല�തും   �േനഹവും   ദയയും   ഉ�   ഒരു   ജീവിതം   
നയി�ു�ു.   ന�ുെട   ദു�തകെള   നീ�ം   െച�ാനും   നശി�ി�ാനും   "നല�   
മനുഷ�രായി"   മാറാൻ   ഞ�െള   സഹായി�ാനും   അ�േയാ�   ഒരാൾ   
�പാർ�ി�ു�ു,   അ�െന   നമു�്   സ�ാഭാവികമായി   ദിവ�ത�ം   ലഭി�ാൻ  
കഴിയും.   നല�തും   കുലീനവുമായ   ഗുണ�ൾ   േനടു�തിനും   അ�രം   
ആ�ാ�െള   പരിശു�   നാമ�ൾ   ജപി�ു�   �പ�കിയയിലൂെട   
പരമപുരുഷനായ   �ശീകൃ�ണനുമായി   വീ�ും   ബ�െ�ടു�തിനും   അ�   
ഞ�െള   സഹായി�ുെമ�്   ഞ�ൾ   മന�ിലാ�ു�ു.   നവരാ�തിയുെട   ഒ�ാം   
ദിവസം   -   മൂ�ാം   ദിവസം,   നവരാ�ത�ള�െട   ആദ�   ദിവസം,   വീടി�െറ   
പൂജാമുറിയിൽ   പുതിയ   മ�ി�െറ   ഒരു   െചറിയ   കിട�   ത�ാറാ�ി   അതിൽ   
യവം   വി�്   വിത��ു�ു.   

    

പ�ാം   ദിവസം,   ചിന��െപാ�ലി�   ഏകേദശം   3   -   5   ഇ�്   നീളമു�്.   
പൂജ��്   േശഷം,   ഈ   ൈതകൾ   വലിെ�റി�്   അ�യിൽ   നി�്   
അനു�ഗഹമായി   അെല��ിൽ   മഹാ   �പസാദമായി   ഭ�ർ�്   നൽകും.   ഈ   
�പാരംഭ   ദിന�ൾ   ശ�ിയുെടയും   .ർ��ി�െറയും   േദവതയായ   ദുർ�ാ   
മാവി�   സമർ�ി�ിരി�ു�ു.   ഓേരാ   ദിവസവും   ദുർഗയുെട   വ�ത��ത   
രൂപ�ിനായി   സമർ�ി�ിരി�ു�ു.   െപൺമ�െള   സൂചി�ി�ു�   



കുമാരിെയ   ഉ�വ�ി�െറ   ആദ�   ദിവസം   ആരാധി�ു�ു.   ഒരു   യുവതിയുെട   
ആൾരൂപമായ   പാർവതിെയ   ര�ാം   ദിവസം   ആരാധി�ു�ു.   
ദുർഗാേദവിയുെട   വിനാശകരമായ   വശ�ൾ   എല�ാ   ദു�   �പവണതകളിലും   
വിജയം   േനടാനു�   �പതിബ�തെയ   �പതീകെ�ടു�ു�ു.   അതിനാൽ,   
നവരാ�തിയുെട   മൂ�ാം   ദിവസം,   കാളി   േദവിെയ   ആരാധി�ു�ു,   അവൾ   
പക�തയുെട   ഘ��ിെല�ിയ   ��തീെയ   �പതിനിധീകരി�ു�ു.   നശി�ി�ാൻ   
കഴിയുെമ�ിലും   ര�ി�ാൻ   കഴിയു�   ഒരാൾ,   അഭിലാഷെന   ശരിയായ   
പാതയിേല�്   നയി�ുക.   അ�െയ   ഒരു   ആധുനിക   ആ�റി-ബേയാ�ി�   
മരു�ിേനാ�   ഉപമി�ു�ു,   അ�   േരാഗബാധിതനായ   ഒരു   വ��ിയിേല�്   
കു�ിവ��ു��   േദാഷം   വരു�ു�   ബാ�ടീരിയകെളയും   
േരാഗാണു�െളയും   നശി�ി�ാൻ,   പേ�   വ��ിെയ   പൂർ�മായി   നൽകാൻ.   
അവൾ   ദയാലുവാ�,   പേ�   ന�ുെട   കർ��ൾ   നിർവഹി�ു�തിൽ   
ഉറ�വള�ം   ദൃ   fixedനി�യമു�വള�മാ�.   നവരാ�തിയുെട   4-6   ദിവസം   -   ഈ   
ദിവസ�ളിൽ,   സമാധാന�ി�െറയും   സമൃ�ിയുെടയും   േദവതയായ   ല�്മി   
മാവിെന   ആരാധി�ു�ു.   

അ�ാം   ദിവസം   ലളിത   പ�മി   എ�റിയെ�ടു�ു,   എല�ാ   പു�തക�ള�ം   
േപനകള�ം   സാഹിത��ള�ം   �പേത�കി�്   പഠി�ു�   കു�ികള�െട   
മ�ിര�ിേലാ   പൂജാ   മുറിയിേലാ   �ാപി�ുകയും   അറിവി�െറയും   
കലയുെടയും   േദവതയായ   സരസ�തി   മാവിെന   വിളി�ാൻ   വിള�്   
ക�ി�ുകയും   െച���ു.   ഈ   പു�തക�ൾ   വിദ�ാർ�ി   �പർശി�ി�ില�.   
ഒരു   വ��ി   അഹംഭാവം,   േകാപം,   േമാഹം,   മ�്   മൃഗ�ള�െട   
സഹജാവേബാധം   എ�ിവയുെട   ദുഷി�   �പവണതകളിൽ   വിജയി�ുേ�ാൾ,   
അവൻ/അവൾ   ഒരു   ശൂന�ത   അനുഭവി�ു�ു.   ഈ   ശൂന�ത   ആ�ീയ   സ��്   
െകാ�്   നിറ�ിരി�ു�ു.   ഈ   ആവശ��ിനായി,   വ��ി   ഭൗതികവും   
ആ�ീയവുമായ   സ��ും   സമൃ�ിയും   േനടാൻ   ല�്മി   േദവിെയ   
സമീപി�ു�ു.   

    

നവരാ�തിയുെട   നാലാമെ�യും   അ�ാമെ�യും   ആറാം   ദിവസെ�യും   
സമൃ�ിയുെടയും   സമാധാന�ി�െറയും   േദവതയായ   ല�്മിയുെട   
ആരാധന��ായി   സമർ�ി�ിരി�ു�തി�െറ   കാരണം   ഇതാ�.   ദു�   
�പവണതകൾ�ും   സ��ിനും   േമൽ   വ��ി   വിജയം   േനടിയി��െ��ിലും,   
അയാൾ�്   ഇേ�ാഴും   യഥാർ�   അറി�   ന�െ��ിരി�ു�ു.   

    

    

�പതിദിനം   9   നിറ�ള�െട   പ�ികയും   അവയുെട   �പാധാന�വും   

    



ദുർഗാേദവിെയ   വരേവൽ�ാനു�   ഒൻപ�   ദിവസെ�   ആേഘാഷ�ൾ   
ഒ�േടാബർ   17   മുതൽ   ആരംഭി�്   ഒ�േടാബർ   26   �   വിജയദശമിേയാെട   
അവസാനി�ും.   

    

ആരാധകർ   ദുർഗാേദവിേയാ�   ഒൻപ�   ദിവസം   നീ�ുനിൽ�ു�ു.   
ദുർഗാേദവിയുെട   ഒൻപ�   രൂപ�ൾ   -   ൈശലപു�തി,   �ബ�ചാരിണി,   ച�ർഘ�,   
കൂ�മാ�,   �ക�മാതാ,   കാത�ായനി,   കാളരാ�തി,   മഹാഗൗരി,   സി�ിദാ�തി.   

    

ചരി�തമനുസരി�്   ഓേരാ   ദിവസവും   ദുർഗാേദവി�്   സമർ�ി�ിരി�ു�   
ഒൻപ�   നിറ�ള�െട   �പാധാന�ം   ഒ��   ദിവസ�ളിൽ   വഹി�ു�ു.   

    

ദിവസം   1   -   ചുവ�്   

ഈ   ദിവസം   പാർ�തിയുെട   അവതാരമായ   ൈശലപു�തിയുമായി   ബ�െ��   
�പതിപാദ   എ�റിയെ�ടു�ു.   മഹാകാളിയുെട   േനരി���   അവതാരമായാ�   
ൈശലപു�തി   കണ�ാ�െ�ടു��.   ദിവസ�ി�െറ   നിറം   ചുവ�ാ�,   ഇ�   ശ�ി,   
സമാധാനം,   ശാ�ത   എ�ിവെയ   �പതിനിധാനം   െച���ു.   

    

ദിവസം   2   -നീല   

ദ�ിതീയയിൽ,   പാർവതിയുെട   മെ�ാരു   അവതാരമായ   �ബ�ചാരിണി   േദവിെയ   
ആരാധി�ു�ു.   ന�പാദനായി   നട�ുകയും   ൈകകളിൽ   ജപമാലയും   കമ�ലും   
പിടി�ുകയും   െച���തായി   ചി�തീകരി�ിരി�ു�   പാർവതി   
സേ�ാഷ�ി�െറയും   ശാ�തയുെടയും   �പതീകമാ�.   നീല   നിറം   ശാ�ിയും   
ശ�മായ   energyർ�വും   ചി�തീകരി�ു�ു.   

    

ദിവസം   3   -   

ശിവ   �തിതീയ,   ച��ഘ�യുെട   ആരാധനെയ   അനു�മരി�ി�ു�ു,   ശിവെന   
വിവാഹം   കഴി�തിനുേശഷം,   പാർവതി   ത�െറ   െന�ിയിൽ   അർ�ച��ം   െകാ�്   
അല�രി��.   അവൾ   സൗ�ര��ി�െറ   ആൾരൂപമാ�,   ധീരതയുെട   
�പതീകവുമാ�.   മ�   എ��   മൂ�ാം   ദിവസ�ി�െറ   നിറമാ�,   അ�   ഒരു   
ഉ��ലമായ   നിറമാ�,   എല�ാവരുെടയും   മാനസികാവ�   ഉയർ�ാൻ   കഴിയും.   

    

ദിവസം   4   -   പ�   



ചതുർ�ി   കൂ�മാ�   േദവിെയ   അനു�മരി�ു�ു.   ഭൂമിയിെല   സസ��ള�െട   
ദാനവുമായി   ബ�െ��   കൂ�മാ�   േദവി,   അതിനാൽ,   ദിവസ�ി�െറ   നിറം   
പ�യാ�.   അവൾ   എ�്   ൈകകള��തായി   ചി�തീകരി�ിരി�ു�ു,   ഒരു   
കടുവയിൽ   ഇരി�ു�ു.   

    

ദിവസം   5   -േ�ഗ   

പ�മിയിൽ   ആരാധി�െ�ടു�   േദവതയായ�ക�മാതാ,   �ക�യുെട   
(അെല��ിൽ   കാർ�ിേകയ)   അ�യാ�.   ചാരയുെട   നിറം   ഒരു   കു�ി   അപകടെ�   
അഭിമുഖീകരി�ുേ�ാൾ   ഒരു   അ�യുെട   മാറു�   ശ�ിയുെട   �പതീകമാ�.   
�കൂരമായ   സിംഹ�ിൽ   കയറു�തും   നാ�   ൈകകള��തും   കു�ിെന   
പിടി�ു�തുമാ�   അവൾ   ചി�തീകരി�ിരി�ു��.   

    

ദിവസം   6   -   ഓറ�്   

ഈ   ദിവസം   കത�ായനെയ   ആരാധി�ു�ു.   ദുർഗയുെട   ഒരു   അവതാരമാ�   
കാത�ായന,   ൈധര�ം   �പകടി�ി�ു�തായി   കാണി�ു��   ഓറ�്   നിറമാ�.   
േയാ�ാവി�െറ   േദവത   എ�റിയെ�ടു�   അവൾ   േദവിയുെട   ഏ�വും   
അ�കമാസ�മായ   രൂപ�ളിൽ   ഒ�ായി   കണ�ാ�െ�ടു�ു.   ഈ   
അവതാര�ിൽ,   കൃത�ാനി   സിംഹെ�   ഓടി�ു�ു,   നാ�   ൈകകള��്.   

    

ദിവസം   7   -   െവ�   

ഏഴാം   ദിവസം   അെല��ിൽ   സ�തമി   ദുർഗാേദവിയുെട   ഏ�വും   �കൂരമായ   
രൂപെ�   അനു�മരി�ു�ു.   ശുംഭ,   നിശുംഭൻ   എ�ീ   അസുര�ാെര   െകാല�ാൻ   
പാർവതി   ത�െറ   സു�രമായ   ചർ�ം   നീ�ം   െച�തതായി   വിശ�സി�െ�ടു�ു.   
ദിവസ�ി�െറ   നിറം   െവ�യാ�.   സ�തമി   ദിന�ിൽ,   േദവി   െവള��   
നിറ�ിലു�   വ��തം   ധരി�്,   അവള�െട   അ�ി   ക��കളിൽ   വളെര   
േകാപേ�ാെട   �പത��െ�ടു�ു,   അവള�െട   ചർ�ം   കറു�തായി   മാറു�ു.   

    

െവള��   നിറം   �പാർ�നയും   സമാധാനവും   ചി�തീകരി�ു�ു,   കൂടാെത   േദവി   
ത�െള   ഉപ�ദവ�ിൽ   നി�്   സംര�ി�ുെമ�്   ഭ�ർ�്   ഉറ�്   നൽകു�ു.   

    

ദിവസം   8   -   പി�്   



മഹാഗൗരി   ബു�ിയുെടയും   സമാധാന�ി�െറയും   �പതീകമാ�.   ഈ   
ദിവസവുമായി   ബ�െ��   നിറം   പി�്   ആ�,   അ�   ശുഭാ�തിവിശ�ാസം   
ചി�തീകരി�ു�ു.   

    

ദിവസം   9   -   ഇളം   നീല   

ഉ�വ�ി�െറ   അവസാന   ദിവസമായ   നവമിയിൽ   ആള�കൾ   സി�ിധ�തിേയാ�   
�പാർ�ി�ു�ു.   ഒരു   താമരയിൽ   ഇരി�ു�   സി�ിധാ�തി   എല�ാ�രം   
സി�ികെളയും   ൈകവശമു�തായി   കരുതു�ു.   ഇവിെട   അവൾ�്   നാ�   
ൈകകള��്.   �ശീല�്മി   േദവി   എ�ും   അറിയെ�ടു�ു.   അ�െ�   ഇളം   നീല   നിറം   
�പകൃതിയുെട   സൗ�ര�േ�ാടു�   ആദരവിെന   ചി�തീകരി�ു�ു.   

____________________________________________________________________   
  

സ�ാമി   െതെജാമയനംദനട�ിയ   നവരാ�തി   ആ�ീയ   �പാധാന�ം   

രാ�തി   "രാ�തി"  എ�ാ�   Nava   "ഒൻപ�"  എ�ാ�.  നവരാ�തിയിൽ  ("ഒൻപ�          
രാ�തികൾ"),  മാതൃേദവിയുെട  രൂപ�ിലു�രൂപ�ളിൽ  ആരാധി�ു�ു      
ഭഗവാെന  ദുർഗ,  ല�്മി,  സരസ�തി  എ�ീ .  േദവി  ഒ�ാെണ�ിലും,  അവെള          
മൂ�്  വ�ത��ത  വശ�ളിൽ  �പതിനിധീകരി�്  ആരാധി�ു�ു.       
ഉ�വ�ി�െറ  ആദ�  മൂ�്  രാ�തികളിൽ   ദുർഗെയ   ആരാധി�ു�ു.  തുടർ�ു�         
മൂ�്   ദിവസ�ളിൽല�്മിയും   ,പി�ീ�   സരസ�തി  േദവിയും   അവസാന  മൂ�്         
രാ�തികളിൽ.  തുടർ�ു�  പ�ാം  ദിവസെ�എ�്  വിളി�ു�ു   വിജയദശമി .        
വിജയ   എ�ാൽ  "വിജയം",ഇവ  മൂ�ുംമാ�തേമ  ന�ുെട  മന�ിനുേമലു�        
വിജയം    ദുർഗ,   ല�്മിപൂജി�ാൽ ,   സരസ�തി.   

    

ദുർ�   
   

േ�ശ�ഠമായ  സ�ഗുണ�ൾ  േനടാൻ,  മന�ിെല  എല�ാ  ദുഷി�  �പവണതകള�ം         
നശി�ി�െ�ടണം.  ഈ  നാശെ�  �പതിനിധീകരി�ു��   ദുർഗാേദവിയാ�.       
ദുർഗ   ആ�:   വാണിയനും  ദു�ഗതി "ന�ുെട  േദാഷം  �പവണതകെള  ആ�         
അവൾ."  അവൾവിളി�ു�ു  ഇതുെകാ�ാ�     
മഹിഷാസുരമർ�ിനി മ�ദിനി,നശി�ി�ു�വൻ   മഹിശഅസുര   (ഭൂതം),  മഹിശ      
അർ�ം"േപാ�്."   ന�ുെട   മന�ിലും   ഒരു   േപാ�്   ഇേല�?   

    

എരുമ   തേമാഗുണം ,  അലസത,  ഇരു�്,  അ�ത,  ജഡത�ം  എ�ിവയുെട         
ഗുണമാ�.  ഈ  ഗുണ�ൾ  നമു�ുമു�്.  ഞ�ൾ  ഉറ�ാൻ  ഇ�െ�ടു�ു.         
ന�ുെട  ഉ�ിൽ  വളെരയധികം  energyർ�വും  സാധ�തകള�ം  ഉെ��ിലും,        
ഒ�ും  െച�ാതിരി�ാൻ  ഞ�ൾ  ഇ�െ�ടു�ു  -  എരുമെയ  േപാെല  കുള�ളിൽ          
കിട�ാൻ  ഇ�െ�ടു�ു.   പുരഅനി�   കഥയിൽ   ദുർഗാ  േദവി �െറ   മഹിശ         



ബാധി�െകാലപാതകം,�പതീകാ�കമായി,   തെമാഗുന   നശി�ി�ാൻ  വളെര      
�പയാസമാ�  ന�ുെട  ഉ�ിൽനാശം.ൽ,   ദുർഗ  േദവി  ഹവാന   (യാഗം)  ഞ�ൾ          
ന�ുെട  ഉ�ിൽ  ദിവ�ശ�ി  ന�ുെട  അനിമലി�തി�  �പവണതകൾ        
നശി�ി�ാൻ   ആ   �പാർ�ി�ുക.   

    

ല�്മി   
   

അറി�  ന�ുെട  ഉ�ിൽ  ഉദി�ണെമ�ിൽ  ന�ൾ  ന�ുെട  മന�ിെന  ഒരു�ണം.          
മന�്  ശു�വും  ഏകാ�ഗവും  ഏകാ�ഗവുമായിരി�ണം;  മന�ി�െറ  ഈ        
ശു�ീകരണം   ലഭി�ു��   ല�്മീേദവിയുെട   ആരാധനയിലൂെടയാ�.   

    

എ�ിരു�ാലും,  ഇ�െ�  ന�ുെട  സമൂഹ�ിൽ,      
ല�്മിെയ�ുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ,  ന�ൾ  പണെ��ുറി�്  മാ�തമാ�      
ചി�ി�ു��  -  സ�ർ��ി�െറയും  േഡാളറി�െറയും  ബില��കൾ  എ���ു!        
അതുെകാ�ാ�  ഒരാൾ  ഒരു  ല�്മി  േ��ത�ിൽ  േപായാൽ  ഒരാൾ�്  ഒരു          
ആൾ�ൂ�ം  ലഭി�ു��.എല�ാവർ�ുംഇ�മാ�   ല�്മി  പൂജ   അവൾ  ഭൗതിക        
സ��ിെന  �പതിനിധീകരി�ു�ുെവ�്  കരുതു�തിനാൽ(ല�്മി  ആരാധന).      
എ�ാൽ  യഥാർ�  സ��്  എ�ാ�?  നമു�്  ഭൗതിക  സ��്  ഉെ��ിലും          
ആ�നിയ��ണേമാ  ആ�നിയ��ണേമാ  ഇെല��ിലും  �േനഹം,  ദയ,       
ബഹുമാനം,  ആ�ാർ�ത  എ�ിവയുെട  മൂല��ൾ,  ന�ുെട  എല�ാ  ഭൗതിക         
സ��ും  ന�െ�ടുകേയാ  നശി�ി�െ�ടുകേയാ  െച��ം.  ന�ുെട       
ജീവിത�ിൽ  പരിശീലി�ി�ു�  ആ�ീയ  മൂല��ള�െട  ആ�രിക  സ��ാ�        
യഥാർ�  സ��്,  അതിലൂെട  ന�ുെട  മന�്  ശു�ീകരി�െ�ടു�ു.  ഈ         
ഉദാ�മായ  മൂല��ൾ  ഉ�േ�ാൾ  മാ�തേമ  നമു�്  ന�ുെട  ഭൗതിക  സ��്          
സംര�ി�ാനും  അ�  ന�ായി  ഉപേയാഗി�ാനും  കഴിയൂ.  അല�ാ�പ�ം        
പണം   തെ�   ഒരു   �പ�നമായി   മാറും.   

    

 ഉപനിഷ�ുകളിൽ,   ഋഷിമാർ   മാ�തം  െമ�ീരിയൽ  സ��്        
ആവശ�െ��ില�.മ���ളിൽ   താ� �തിയ  ഉപനിഷ�ി�െറ അവർ  ആദ�ം      
ആവശ�െ���  എല�ാ  േ�ശ�ഠമായ  സ�ഗുണ�ള�ം  അവയിൽ  പൂർ�മായി        
വികസി�ിെ�ടു�ാനാ�.  "േ�ശ�ഠമായ  സ�ഗുണ�ൾ  േനടിയ  േശഷം,       
കർ�ാ�  ഞ�ൾ�്  സ��്  െകാ�ുവരിക."  ശരിയായ  മൂല��ള�െടയും        
നല�  ഗുണ�ള�െടയും  അഭാവ�ിൽ  ന�ുെട  പണെമല�ാം  പാഴായിേ�ാകുെമ�്        
ishഷിമാർ  ഇവിെട  �പകടി�ി�ു�ു,  ഇതി�  ചു��മു�  േലാക�്  എ�മ�         
ഉദാഹരണ�ള��്.   

    

ന�ുെട  പുണ��ള�െട  സ��്  ന�ുെട  യഥാർ�  ല�്മിയാ�.അതി�െറ        
�പാധാന�ം  കാണി�ു��.   ആദിശ�രാചാര�ർ   തെ�,      
വിേവകചൂഡാമണിയിൽ ,വിവരി�ു�ു  എ�താ�   സ�     
സ��ിെനഏകാ�ഗത  എ�ിവ) ,  അെല��ിൽ  സ��ി�െറ  ആ�  രൂപ�െള        
(മന�ി�െറ  ശാ�ത,  ആ�നിയ��ണം,  സ�യം  പിൻവലി�ൽ,  സഹി�ണുത,        
വിശ�ാസം,�ാനം  േനടാൻ  കൃഷി  െച��ക.  ഈ  സ�ഗുണ�ൾ  �പധാനമാ�,         
കാരണം  ന�ുെട  ല��ം  മന�ിനുേമലു�  വിജയമാ�  -  ന�ുെട  ജീവിത�ിൽ          
സംഭവി�ു�  ഓേരാ  മാ��ിലും  ന�ൾ  അസ��രാകാ�  ഒരു  വിജയം.         



മന�്  ഒരു�ുേ�ാൾ  മാ�തമാ�  ഈ  വിജയം,  ഈ  മാനസിക         
ത�ാെറടു�്�പതീകമാ�    ല�്മി   പൂജയുെട .   

    

സരസ�തി   
   

മന�ിനുേമൽ   വിജയം   േനടാൻ   കഴിയു��   അറിവിലൂെട,   
മന�ിലാ�ലിലൂെടയാ�;   കൂടാെതേദവിയാ�    സരസ�തി   

ഈ   പരമമായ   അറിവിെന   �പതിനിധീകരി�ു��.   
  

പലതരം  അറിവുകള�െ��ിലും   േവദ�ളിൽ   -  സ�രസൂചക  േജ�ാതിശാ��തം,        
അെ���്,  വാ�തുവിദ�,  പരി�ിതിശാ��തം  അ�െന  -  യഥാർ�  അറി�         
ആ�ീയ  അറിവിലാ�.ഭഗവാൻ   കൃ�ണൻ   തെ�  പറയു�ു   ഭഗവ�ഗീതയിൽ :        
"ആ��ാനം  അറിവാ�";  അവൻ  കൂ�ിേ�ർ�ു�ു,  "ഇ�  എ�െറ        
വിഭൂതിയാ� ,  എ�െറ  മഹത�ം."  മെ�ാരു  വിധ�ിൽ  പറ�ാൽ,  നമു�്  മ�്          
പല  വിഷയ�െള�ുറി��ം  ശാ��ത�െള�ുറി��ം  അറിവു�ായിരി�ാം,      
പേ�  നമു�്  ന�ുെട  സ��ം  കാര�ം  അറിയിെല��ിൽ,  അതാ�  ഏ�വും          
വലിയ  ന�ം.  അതിനാൽ  പരമമായ  അറി�േദവി  �പതിനിധാനം  െച���         
ആ��ാനമാ�    സരസ�തി.   

    

നവരാ�തി   
   

അ�െന,   നവരാ�തിയിൽ ,േദവിെയ   ദുർഗാ   ആദ�ം  ആഹ�ാനം  െച����        
മന�ിെല  മാലിന��ൾ  നീ�ംെച�ാനാ�.േദവിെയ  വിളി�ു�ു   ല�്മി       
േ�ശ�ഠമായ  മൂല��ള�ം  ഗുണ�ള�ം  ന��വളർ�ാൻ.  അവസാനമായി,       
സരസ�തിെയ   സ�യം  ഏ�വും  ഉയർ�  അറി�  േനടു�തി��ണി��.  ഇവ         
മൂ�ും  ആ�നി�ഠമായി  േനടിയ  മൂ�്  രാ�തികള�െട  മൂ�്  െസ��കള�െട         
�പാധാന�മാണി�,  തുടർ�്   വിജയദശമി  ഉ�ാകും ,  യഥാർ�  വിജയ�ി�െറ        
ദിവസം!   

    

  നവരാ�തി   സമയ�്,   ആ�  Rasa   ഓ�ഡാൻ�  (സേ�ാഷം  നൃ�ം)   �ശീ   കൃ�ണ,            
െഗാപി�   പുറേമ  നട�ാകും.  മന�്  ശു�വും  ശാ�വും  കൂടുതൽ  സേ�ാഷവും          
കൂടുതൽ  ധാരണയും  ലഭി�ുേ�ാൾ,  നമു�്  സേ�ാഷം  േതാ�ു�ിേല�?        
അതുേപാെല,   രസ   നൃ�ം  സേ�ാഷ�ി�െറയും  സാ�ാ�കാര�ി�െറയും       
നൃ�മാ�.  എ�ാൽ,  ഇേ�ാഴാകെ��പേമയം   �ശീ   കൃ�ണ,   െഗാപി�        
ചു��ംനൃ�ം   ആ�  Rasa   ന�ുെട  സമൂഹ�ിൽ  ന�െ��തായി  േതാ�ു�ു.  മ�്          
തര�ിലു�  നൃ��ൾ�്  കൂടുതൽ  �പാധാന�ം  നൽകു�തിനാൽ       
ആചാര�ി�െറ  യഥാർ�  അർ�വും  ഉേ�ശ�വും  പലേ�ാഴും       
മറ�ുേപാകു�ു.   

    



എ�ുെകാ�ാ�   നവരാ�തി   ഉ�വം  പകൽ  സമയേ��ാൾ  രാ�തിയിൽ        
ആേഘാഷി�ു��?  ഇ�  മെ�ാരു  രസകരമായ  േചാദ�മാ�.  രാ�തി  സമയം         
സാധാരണയായി  ഞ�ൾ  ഉറ�ാൻ  േപാകു�  സമയമാ�,  അതിനാൽ  ആ�ീയ         
സേ�ശം  ഇതാ�,  “തേമാഗുണ�ി�െറ  ഉറ�മില�ാ�  അ�തയിൽ  നി�ൾ        
ദീർഘകാലം   ജീവി��.   ഇേ�ാൾ   ഉണരാനു�   സമയമായി.   ദയവായി   ഉണരുക!   "   

    

ഒരു  പൂജ��ായി,  നിർഭാഗ�വശാൽ,  ഞ�ൾ  ഒരി�ലും  ൈവകി  ഉറ�ാൻ         
ത�ാറാകു�ില�,  അതിനാൽ  ഞ�ൾ  േചാദി�ും,  "ഇ�  എ�ത  സമയം         
അവസാനി�ും?"  ഒരു  പാർ�ി�്  േവ�ി,  ഞ�ൾ  ഒരി�ലും  ഈ  േചാദ�ം          
േചാദി�ില�.  രാ�തി  10.00  �  പാർ�ി  അവസാനി�ുകയാെണ�ിൽ,  ഞ�ൾ         
പറയും  "എ�്!  പാർ�ി  പൂർ�ിയായി  ?!  അ�  ഏതുതരം  പാർ�ിയാ�?!  "           
എ�ി��ം   ഒരു   പൂജ��ായി   ഉണർ�ിരി�ാൻ   നമു�്   ബു�ിമു�ാ�!   

    

ആചാര�ി�െറ   �പാധാന�ം   
   

എല�ാവരും  ത��ശാ��തപരമായി  എല�ാം  വിലമതി�ു�  ബൗ�ിക       
തര�ിലായിരി�ില�  എ��  ശരിയാ�.  അതിനാൽ,  ത��ചി�  അെല��ിൽ        
ആ�ീയ  സത�ം  ചില  ആചാരപരമായ  രൂപ�ിൽ  ദൃശ�പരമായി        
കാണി�ണം.  ഈ  രീതിയിൽ,  കു�ികെള  ആദ�ം  പരിചയെ�ടു�ുേ�ാൾ,        
അവർ  ഒരു  നൃ�േമാ  ഉ�വേമാ  ആസ�ദി�ു�ു,  തുടർ�്  പി�ീ�  േചാദ�ം          
െച�ാൻ  തുട�ു�ു,  "എ�ാ�  ഈ  നൃ�ം?  ന�ൾ  എ�ിനാ�  ഈ   പൂജ           
െച���� ?  എ�ാ�അർ�ം   നവരാ�തിയുെട ?  അതിനാൽ  ഈ  േചാദ��ൾ       
കു�ികള�െട  മന�ിൽ  ഉയർ�ുവരാൻ  തുട�ുേ�ാഴാ�  േകാൺ�കീ�്  െച�ത        
ആചാര�ി�െറ   ഉേ�ശ�ം   പൂർ�ീകരി�െ�ടു��.   

    

നിർഭാഗ�വശാൽ,  ഞ�ൾ  ഞ�ള�െട  കു�ികെള  േ��ത�ളിെല  ചട�ുകൾ�്        
െകാ�ുേപാകുേ�ാൾ  അവർ  കാണു�തിെന�ുറി���  േചാദ��ൾ      
േചാദി�ാൻ  തുട�ുേ�ാൾ,  നമു�്  അവർ�്  ഉ�രം  നൽകാൻ  കഴിയില�.         
എ�ി��ം  കു�ികൾ  പി�ീ�  കൗമാര�പായ�ിൽ  കലാപം  നട�ുേ�ാൾ  ഞ�ൾ         
പറയു�ു,  “കു�ികൾ�്  എ�്  സംഭവി��?  ഈ  കു�ികൾ  ഭയ�രരാ�.  ഞ�ൾ          
ഒരി�ലും   ന�ുെട   മതെ�   േചാദ�ം   െച�തി�ില�!   ”   
    
ഞ�ൾ  ഒരി�ലും  ഒ�ും  േചാദ�ം  െച�ാറില�  എ�തിൽ  ഞ�ൾ         
അഭിമാനി�ു�ു,  പേ�  ഞ�ൾ  േചാദ��ൾ  േചാദി�ുകയും       
കെ��ുകയും  െച�താൽ  ന�ായിരു�ു.  എ�ുെകാ�ാ�  ഞ�ൾ       
േചാദി�ാ��?  ബൗ�ിക  ജഡത�ം  കാരണം.  ജഡത�ം  വ�ത��ത  തര�ിലാ�.         
ശാരീരിക  ജഡത�ം  അ�ത  താൽ�ാലികമല�ാ�തിനാൽ  അ�ത  േമാശമല�.  ചില         
ആള�കൾ  അവേശഷി�ു�  മാനസികേമാ  ൈവകാരികേമാ  ആയ       
മ�ബു�ികള�ം  ഉ�്,  പേ�  ബു�ിപരമായ  ജഡത�ം  ഏ�വും  േമാശമായതാ�,         
കാരണം  അതി�െറ  സ�ാധീന�ിൽ,  ഞ�ൾ  ഒ��ം  ചി�ി�ാൻ        
ആ�ഗഹി�ു�ില�.  ആള�കൾ�്  ര�്  മിനി�്  വായു  ഇല�ാെത,  കുറ�്         
ദിവസേ��്  െവ�മില�ാെത,  ഒരു  മാസേമാ  അതിൽ  കൂടുതേലാ        
ഭ�ണമില�ാെത,  തലമുറകളായി  ചി�ി�ാെത  ജീവി�ാൻ  കഴിയുെമ�്       
പറയെ�ടു�ു!  ചില  ആള�കൾ  ചി�ി�ാൻ  ആ�ഗഹി�ു�ില�.  ഇതാ�  ന�ുെട         
ഉ�ിെല   മഹിഷ   (അലസമായ  എരുമ),ന�ുെട  ആ�ീയ   ഉണരാൻമഹിഷ   ഈ         
അ�തയുെട   ഉറ��ിൽ   നി�്ഞ�ൾ   ആ�ഗഹി�ു�ില�   എ�താ�.   



    
നമു�്  കാണാനാകു�തുേപാെല,  മുഴുവൻ�പേമയം   േവദ�ള�െടയും      
�പതിഫലി�ു�ു   നവരാ�തി   ഉ�വ�ിൽ:  മന�ിെന  ശു�ീകരി�ുക,  എല�ാ        
നിേഷധാ�കതകള�ം  നീ�ം  െച��ക;  േപാസി�ീ�  ഗുണ�ൾ  വളർ�ുക;        
ആ�ീയ  അറി�  േനടുകയും  പരിമിതികൾ  മറികട�ുകയും  െച��ക.  ഇതാ�         
യഥാർ�  വിജയം  -  സേ�ാഷ�ി�െറ  നൃ�ം  -  ആചാരപരമായി  രാ�തിയിൽ          
നട�െ�ടു�ു,  കാരണം  ഇ�   ശിവരാ�തിയിലും   (ശുഭരാ�തി)  ന�ുെട  ആ�ീയ         
ഉണർവിെന   സൂചി�ി�ു�ു.   
  
  
  

  
  
  
  


