
 ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

 9 ਦੈਵੀ ਰਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮਾ ਦੁਰਗਾ- ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਮ� ਲਕ�ਮੀ- ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ 
 ਅਤੇ ਮ� ਸਰਸਵਤੀ- ਿਗਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹਨ. 08 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਵ� 
 ਿਦਨ ਿਵਜੈ ਦ�ਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਿਵਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਦ� ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸ) ਮ� ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, 
 ਜਾਪ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ �ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਜੱਤ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ 
 ਲਈ ਜੋ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੁ�ਮਣ� �ਤੇ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਕਾਰ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਨ. ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗ,ੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਨ� � 10 
 ਿਦਨ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਰਸਮੀ O◌ੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮ� ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਜਨਮ, ਬੁ 
 old◌ਾਪਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਚੁੰ ਗਲ ਤ� ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਰੀਤੀ 
 -ਿਰਵਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਲਾਭ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ. ਦੁਰਗਾ �ਬਦ ਦੁਰਗ �ਬਦ ਤ� ਬਿਣਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ 
 ਹੈ ਜੇਲ� ਘਰ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹਾਨ �ਖਸੀਅਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗ�ਿਹ ਦੇ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਕਰਮ� ਦਾ 
 ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮ� ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਜੇਲ� ਤ� 
 ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਤ� ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਸਕੇ. 

 ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਜੇਲ� ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਨ�  
 ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ� ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਿਬਹਤਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਮ� ਦੀ ਿਕਰਪਾ 
 ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੇਵਲ ��ੀਮਤੀ ਰਾਧਾਰਾਣੀ ਦੀ ਦਇਆ 
 ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿਕ��ਨ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਹਰ ਿਹੰਦੂ ਨੰੂ ਿਨਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਧਰਮ ਤ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ 
 ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ�ਥਾਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਿਵਧਵਾਵ� ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੀਵ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਿਕ ਇਹ ਉਨ� � 
 ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਹ ੋਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ 
 ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਭਆਸ� ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
 ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਦੇ ਸਨ. 

 ਇਹ ਉਹ ਸਮ� ਹੈ ਜਦ� ਮਰਦ ਖੜ�ੇ ਹੋ ਕੇ ਿਵਧਵਾਵ� ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਅਿਨਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਦੀਵੀ 
 �ੁਭਿਚੰਤਕ ਪੰਿਡਤ ਜੀ *��ੀ ਬ�ਹਮ ਸੰਿਹਤਾ ਪਾਠ 44 *ਿਸ�ਸਟੀ-ਸਿਥਤੀ-ਪ�ਿਲਆ-ਸਾਧਨਾ-�ਕਤੀ ਏਕਾ ਛਾਇਆਵਾ ਯਸ�ਾ 
 ਭੁਵਨਾਨੀ ਿਬਭਾਰਤੀ ਦੁਰਗਾ ਇਚਨੂਰੂਪਮ ਆਪ ਯਸ� ਸੀ ਕੈਸਟੇਟ ਸਾ ਗੋਿਵੰਦਮ ਆਿਦ-ਪੁਰੁ�ਮ ਤਮ ਆਹਮ ਭਜਨਿਮ ਹੈ 
 “ਤਮ ਆਹਮ ਭਜਨਿਮ ਤਮ ਆਹਮ ਭਜ�ਿਮ” ਿਜਸਦੀ ਮਾਇਆ ਭਜਨਮ ਹੈ। ਸੀਟ �ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ 
 ਲੋਕ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ. 
 ਮ� ਮਹਾਤਮਾ ਗੋਿਵੰਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ. ” (ਸ�ੀ ਬ�ਹਮਾ 



 ਸੰਿਹਤਾ/ਭਕਿਤਵੇਦ�ਤ ਵੇਦਾਬੇਸ)* ਪ�ਾਚੀਨ ਗ�ੰ ਥ ਬ�ਹਮਾ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇ� ਿਵੱਚ, ਵੈ�ਨਵ ਿਵਦਵਾਨ ��ੀਲ 
 ਭਕਿਤਿਸਧ�ਤ ਸਰਸਵਤੀ 

 ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਦਾਰਥਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਆਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਲ� ਵਰਗਾ ਹੈ. ਇਸ ਜੇਲ� ਦੀ ਰੱਿਖਅਕ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। 
 ਦੁਰਗਾ ਿਸ��ਟੀ ਿਵੱਚ ਸਦੀਵੀ principleਰਤ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ theਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ 
 ਆਤਮਾਵ� ਨੰੂ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਫਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ�� ਉਨ� � ਦੀ ਕਰਮ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
 ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਛਾਣ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ� ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤ� ਬਾਅਦ 
 ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੁ�ਟ ਦੇਵੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ, �ੈਤਾਨ 
 (�ਨੀਦੇਵ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਰੂਹ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਿਤਆਗਣ ਅਤੇ ਹਨ� ਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਮੋੜਣ ਲਈ ਪ�ੇਰਦਾ 
 ਹੈ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਵੈਿਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚ ਦੁਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿਤਕਾਰਤ ਦੇਵਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਿ�ਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 
 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਪਦਾਰਥਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹ�ਦ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਿਵੱਚ 
 ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਿ�ਵ ਦੋਵ� ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਹਨ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਮ� 
 ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ �ੁੱ ਧ ਭਗਤ ਵੀ ਹ.ੈ 

 ਰੂਹ� ਨੰੂ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਜ� ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ�ਤੀ ਬਗਾਵਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ 
 �ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬ�ਹਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ 
 ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਬ�ਹਮ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ. ਅਿਧਆਤਿਮਕ energyਰਜਾ, 
 ਜ� �ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਨ� ਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰੀਰ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ. ਦੁਰਗਾ ਗੋਿਵੰਦਾ 
 ਤ� ਹੁਕਮ ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਗੋਿਵੰਦਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 
 ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱ ਕ ਦੇਵੇਗੀ. 
 ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਦਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਦਾਸਾ ਮਹਾਿਵਿਦਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ 
 ਪੱਛਮੀ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਮ�ਹੂਰ ਹ ੈਿਭਆਨਕ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ. ਉਸਦੀ ਿਦੱਖ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਲੀ ਨੰੂ ਕਾਲੀ ਮ�- ਮ� ਦੇ 
 ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਕਾਲੀ �ਕਤੀ ਹੈ ਜ� ਿਸ��ਟੀ ਦੀ ਨਾਰੀ energyਰਜਾ ਹੈ. 

 ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਹਨ ਤਾਰਾ, ਲਿਲਤਲ-ਿਤ�ਪੁਰਸੁੰ ਦਰੀ, ਭੁਵਨ� �ਵਰੀ, ਭੈਰਵੀ, ਧੂਮਾਵਤੀ, ਬਗਲਮੁਖੀ, ਮਾਤੰਗੀ, ਕਮਲਾ ਅਤੇ 
 ਿਚਨਮਸਤਾ, ਉਹ ਿਜਸਦਾ ਿਸਰ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹ.ੈ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਬ�ਹਮਤਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਦੇ 
 ਪ�ਤੀ ਅਜੀਬ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਬ�ਹਮ 
 ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ��ੀਮਦ-ਭਾਗਵਤਮ ਗ�ੰ ਥ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਗੋਦਾ ਦੇ ਇੱਕ 
 ਭਗਤ ਨੰੂ ਜਾਦਾ ਭਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਦਰਾ ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਪਾਸਕ� ਨ�  ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਨ� � ਨ�  
 ਕਾਲੀ ਦੀ ਖੁ�ੀ ਲਈ ਭਗਤ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਦਆਂ ਿਕ ਕਾਲੀ ਵੀ ਗੋਿਵੰਦਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ. 

 ਕਾਲੀ ਨ�  ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੱਗ ਪੈਰੋਕਾਰ� ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ. ਕਾਲੀ ਭੂਤ� ਦਾ ਕਤਲ 
 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ� ਦਾ ਰੱਿਖਅਕ ਹੈ. ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਰੂਹ� ਨੰੂ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਫਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਲਈ ਜੋ 
 ਆਪਣੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਦੁਰਗਾ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ. ਅਤੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ theਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਬ�ਿਹਮੰਡ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਸਭ ਦੀ ਮ� ਮੰਿਨਆ 
 ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਭਕਿਤਿਸਧ�ਤ ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਰੋਕਤ ਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇ� ਿਵੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: *“ਦੁਰਗਾ, ਿਜਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 



 ਇਸ ਸੰਸਾਿਰਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਹ �ਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੁਰਗਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਦੁਰਗਾ, 
 ਿਜਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ covering◌ੱਕਣ ਹੈ, 
 ਿਕ��ਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਿਤਅੰਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰਛਾਵ�, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਰਗਾ, ਇਸ 
 ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਵ�ਵ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। ”** ਰਾਸ ਗਰਬਾ* 9 ਿਦਨ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ �ਰਧਾਲੂ ਮਾਤਾ 
 ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ ਗਰਬਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਮ� ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰ ਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਦ ੇਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਬਾ ਨਾਚ ਉਸਦੇ ਸੁੰ ਦਰ ਰੂਪ ਨੰੂ 
 ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਿਕ��ਨ ਦੀ �ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਖੁ�ੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵ 
 -ਜੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਭੌਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉਸ 
 �ਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮ� ਦੇ ਰੂਪ ਦ ੇਦੁਆਲੇ ਨੱਚਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਉਦ� 
 ਤਕ ਸਿਹਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਸ� ਜਨਮ, ਬੁ age◌ਾਪਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਫਸੇ 
 ਰਹ�ਗੇ. ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸ� ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤ� ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਉਹ 
 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ� ਦੀ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਕ ਹੈ. 

 ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਰਸਤਾ ਜ� ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤ� ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ�ਰਤੇ ਿਕ ਅਸ� 
 ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਵ� ਜੋ ਹਰ ਜੀਵਤ ਹਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ, ਚੰਗਾ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੋਵੇ. ਕੋਈ ਮ� ਨੰੂ 
 ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡ ੇਿਵਕਾਰ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਨਾ� ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ "ਚੰਗੇ ਮਨੱੁਖ" ਬਣਨ ਿਵੱਚ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ�ਹਮ ਹਸਤੀ ਬਣ ਸਕੀਏ. ਅਸ� ਿਸੱਖਦੇ ਹ� ਿਕ ਮ� ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨ� ਕ ਗੁਣ� ਨੰੂ 
 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੂਹ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ� ਦੇ ਜਾਪਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
 ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਵ�ਚ �ਖਸੀਅਤ ��ੀ ਿਕ��ਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ. ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ 
 ਪਿਹਲਾ - ਤੀਜਾ ਿਦਨ, ਨਵਰਾਤਿਰਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਘਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ 
 ਿਬਸਤਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੌ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. 

 ਦਸਵ� ਿਦਨ, ਕਮਤ ਵਧਣੀ ਲਗਭਗ 3 - 5 ਇੰਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਪੂਜਾ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱ◌ੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ 
 ਅਤੇ �ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਮ� ਤ� ਅ�ੀਰਵਾਦ ਜ� ਮਹ� ਪ��ਾਦ ਵਜ� ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ. ਇਹ �ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ �ਕਤੀ ਅਤੇ .ਰਜਾ ਦੀ 
 ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਮ� ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹਨ. ਹਰ ਿਦਨ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਿਦੱਖ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਕੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਿਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੰੂ 
 ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਪਾਰਵਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਜਾ 
 ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਿਵਨਾ�ਕਾਰੀ ਪਿਹਲੂ ਸਾਰੇ ਦੁ�ਟ ਪ�ਿਵਰਤੀਆਂ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 
 ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 
 womanਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ 
 ਪਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹਵਾਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਵੇ. ਮ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ਐਟਂੀ-ਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈ 
 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਨ�ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 
 ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਿਦਆਲੂ ਪਰ ਿਦ�ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ� ਦੇ 
 ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੈ. ਨਵਰਤੀ ਦਾ 4 - 6 ਵ� ਿਦਨ ਇਨ� � ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ, ��ਤੀ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕ�ਮੀ ਮ� ਦੀ 
 ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 



 ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਲਿਲਤਾ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬ�, ਕਲਮ� ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
 ਪੜ�ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੰਦਰ ਜ� ਪੂਜਾ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮ� ਦੇ 
 ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹ.ੈ ਇਨ� � ਿਕਤਾਬ� ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਛੂਿਹਆ ਨਹ� ਜ�ਦਾ. ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
 ਹਉਮੈ, ਕ�ੋਧ, ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ� ੂਪ�ਿਵਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਪ�ਿਵਰਤੀਆਂ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ 
 ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਲਾਅ ਅਿਧਆਤਮਕ ਧਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ 
 ਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ, ਅਿਧਆਤਮਕ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁ�ਹਾਲੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਵੀ ਲਕ�ਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ. 

 ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵ� ਅਤੇ ਛੇਵ� ਿਦਨ ਲਕ�ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ - ਖੁ�ਹਾਲੀ ਅਤੇ 
 ��ਤੀ ਦੀ ਦੇਵੀ. ਹਾਲ�ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਬੁਰੀਆ ਂਪ�ਿਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਦੌਲਤ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚੇ 
 ਿਗਆਨ ਤ� ਵ�ਝਾ ਹੈ. 

 ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 9 ਰੰਗ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

 ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਨ�  ਿਦਨ� ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤ� �ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਿਵਜਯਾਦ�ਮੀ ਦੇ 
 ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ. 

 ਉਪਾਸਕ ਨ�  ਿਦਨ� ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਰੂਪ ਹਨ - �ੈਲਾਪੁਤਰੀ, ਬ�ਹਮਚਾਿਰਣੀ, 
 ਚੰਦਰਘੰਟਾ, ਕੁ�ਮ�ਡਾ, ਸਕੰਦਮਾਤਾ, ਕਾਤਯਾਨੀ, ਕਾਲਰਾਤਰੀ, ਮਹਾਗੌਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀਦਾਤਰੀ. 

 ਨ�  ਿਦਨ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਦਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਨੌ ਰੰਗ� ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. 

 ਿਦਨ 1 - ਲਾਲ 

 ਇਸ ਿਦਨ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਪਦਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ �ੈਲਾਪੁਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ. �ੈਲਾਪੁਤਰੀ ਨੰੂ 
 ਮਹਾਕਾਲੀ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਿਦਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤ, ��ਤੀ ਅਤੇ ��ਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਦਨ 2 -ਨੀਲਾ 

 ਿਦਿਵਤੀਆ ਤੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ, ਦੇਵੀ ਬ�ਹਮਚਾਿਰਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
 ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਜਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਫੜਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ��ਤੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ. ਨੀਲਾ ਰੰਗ ��ਤੀ 
 ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ   .ਰਜਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 



 ਿਦਨ 3 - ਪੀਲੀ 

 ਿਤ�ਤੀਆ ਚੰਦਰਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿ�ਵ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤ� 
 ਬਾਅਦ, ਪਾਰਵਤੀ ਨ�  ਅਰਧਚੰਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਨੰੂ ਿ�ੰਗਾਿਰਆ. ਉਹ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਵੀ ਹੈ. 
 ਪੀਲਾ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ �ਾਨਦਾਰ ਰੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੂਡ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 ਿਦਨ 4 - ਹਰੀ 

 ਚਤੁਰਥੀ ਦੇਵੀ ਕੁ�ਮੰਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦੀ ਹ.ੈ ਦੇਵੀ ਕੁ�ਮੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
 ਲਈ, ਿਦਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਠ ਬਾਹ� ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ. 

 ਿਦਨ 5 - ਗ�ੇ 

 ਸਕੰਦਮਾਤਾ, ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਸਕੰਦ (ਜ� ਕਾਰਤੀਕੇਯ) ਦੀ ਮ� ਹੈ. ਗ�ੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਮ� ਦੀ ਬਦਲਦੀ 
 ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਸਦੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ �ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 
 ਕਰਿਦਆਂ, ਚਾਰ ਬਾਹ� ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. 

 ਿਦਨ 6 - ਸੰਤਰੇ 

 ਇਸ ਿਦਨ ਕਾਤਯਾਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਕਾਤਯਾਨਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ ਦਾ ਪ�ਦਰ�ਨ ਕਰਨ ਲਈ 
 ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ. ਯੋਧਾ ਦੇਵੀ ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਹੰਸਕ ਰੂਪ� 
 ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਿਵੱਚ, ਕਾਿਤਆਨਾਯ ਇੱਕ �ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹਨ. 

 ਿਦਨ 7 - ਿਚੱਟਾ 

 ਸੱਤਵ� ਿਦਨ ਜ� ਸਪਤਮੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਰਬਤੀ ਨ�  
 ਭੂਤ� ਸੰੁਭਾ ਅਤੇ ਿਨਸੁੰ ਭ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ. ਿਦਨ ਦਾ ਰੰਗ ਿਚੱਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਸਪਤਮੀ 'ਤੇ, ਦੇਵੀ 
 ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਭਆਨਕ ਅੱਖ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ 
 ਕਾਲਾ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਿਚੱਟਾ ਰੰਗ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ��ਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ�ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਵੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� 
 ਬਚਾਏਗੀ. 



 ਿਦਨ 8 - ਗੁਲਾਬੀ 

 ਮਹਾਗੌਰੀ ਬੱੁਧੀ ਅਤੇ ��ਤੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹ.ੈ ਇਸ ਿਦਨ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਆ�ਾਵਾਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਦਨ 9 - ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ 

 ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ, ਨਵਮੀ, ਲੋਕ ਿਸਧੀਧਤਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਮਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਿਸੱਧੀਧਤਰੀ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ 
 ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਹਨ. ਸ�ੀਲਕ�ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨ� 
 ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਿਦਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

 ____________________________________________________________________ 

 ਸਵਾਮੀ Tejomayananda Navaratri ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ 

 Ratri  ਜ਼ਰੀਏ"ਰਾਤ"  ਅਤੇ  Nava  ਦਾ  ਮਤਲਬ  ਹੈ  "ਨੌ".  ਨਵਰਾਤਰੀ  ("ਨ�   ਰਾਤ�")  ਤੇ,  ਦੇਵੀ  ਦੇ  ਰੂਪ  ਿਵੱਚ  ਪ�ਭ ੂ  ਦੀ  ਪੂਜਾਰੂਪ 
 ਿਵੱਚ  ਉਸਦੇ  ਵੱਖ  ਵੱਖ  ਰੂਪ�  ਿਵੱਚ  ਕੀਤੀ  ਜ�ਦੀ  ਹੈ  ਦੁਰਗਾ,  ਲਕ�ਮੀ  ਅਤੇ  ਸਰਸਵਤੀ  ਦੇ  .  ਹਾਲ�ਿਕ  ਦੇਵੀ  ਇੱਕ  ਹੈ,  ਉਸਦੀ 
 ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ  ਅਤੇ  ਪੂਜਾ  ਿਤੰਨ  ਵੱਖੋ  ਵੱਖਰੇ  ਪਿਹਲੂਆਂ  ਿਵੱਚ  ਕੀਤੀ  ਜ�ਦੀ  ਹੈ.  ਿਤਉਹਾਰ  ਦੀਆਂ  ਪਿਹਲੀਆਂ  ਿਤੰਨ  ਰਾਤ�  ਨੰੂ  ਦੁਰਗਾ 
 ਦੀ  ਪੂਜਾ  ਕੀਤੀ  ਜ�ਦੀ  ਹੈ.  ਅਗਲੀਆਂ  ਲਕ�ਮੀ  ਅਤੇ  ਿਫਰ  ਸਰਸਵਤੀ  ਦੇਵੀ  ਿਤੰਨ  ਰਾਤ�  ਨੰੂ.  ਅਗਲੇ  ਦਸਵ�  ਿਦਨ  ਨੰੂਿਕਹਾ 
 ਿਵਜੇਦਸਮੀਜ�ਦਾ  ਹੈ  .  ਿਵਜਯਾ  ਦਾ  ਅਰਥ  ਹੈ  "ਿਜੱਤ",  ਸਾਡੇ  ਆਪਣੇ  ਿਦਮਾਗ�  �ਤੇ  ਿਜੱਤ  ਜੋ  ਿਸਰਫ  ਉਦ�  ਆ  ਸਕਦੀ  ਹੈ  ਜਦ�  ਅਸ� 
 ਇਹਨ� ਿਤੰਨ� ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:  ਦੁਰਗਾ, ਲਕ�ਮੀ  ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ. 

 ਦੁਰਗਾ 

 ਨ� ਕ  ਗੁਣ�  ਨੰੂ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ,  ਮਨ  ਦੀਆਂ  ਸਾਰੀਆ ਂ  ਭੈੜੀਆਂ  ਪ�ਿਵਰਤੀਆ ਂ  ਨੰੂ  ਨ�ਟ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ.  ਇਹ  ਿਵਨਾ� 
 ਦੇਵੀਦੁਆਰਾ  ਦਰਸਾਇਆ  ਿਗਆ  ਹੈ  ਦੁਰਗਾ.ਦੁਰਗਾ  ਹੈ  durgati  harini  "ਉਸ  ਨ�   ਜੋ  ਸਾਡੀ  ਬਦੀ  ਿਬਰਤੀ  ਨੰੂ  ਦੂਰ.":ਇਸੇ  ਕਰਕੇ 
 ਇਹ  ਇਸ  ਲਈ  ਉਸਨੰੂ  ਿਕਹਾ  ਿਗਆ  ਹੈ  Mahishasura  Mardini,ਦੇ  ਨਾਸ  ਕਰਨ  Mahishaasura  (ਭੂਤ)ਹ,ੈਿਜਸ  ਦਾ 
 ਮਤਲਬ ਹੈ mahisha"ਮੱਝ." ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੱਝ ਨਹ� ਹੈ? 

 ਮੱਝ  ਦਾ  ਅਰਥ  ਹੈ  ਤਮੋਗੁਨਾ  ,  ਆਲਸ,  ਹਨ� ਰਾ,  ਅਿਗਆਨਤਾ  ਅਤੇ  ਜੜਤਾ  ਦਾ  ਗੁਣ.  ਸਾਡੇ  ਿਵੱਚ  ਇਹ  ਗੁਣ  ਵੀ  ਹਨ.  ਸਾਨੰੂ  ਸੌਣਾ 
 ਬਹੁਤ  ਪਸੰਦ  ਹੈ.  ਹਾਲ�ਿਕ  ਸਾਡੇ  ਅੰਦਰ  ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀ  energyਰਜਾ  ਅਤੇ  ਸਮਰੱਥਾ  ਹੋ  ਸਕਦੀ  ਹੈ,  ਅਸ�  ਕੁਝ  ਨਹ�  ਕਰਨਾ 
 ਪਸੰਦ  ਕਰਦੇ  ਹ�  -  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਮੱਝ  ਜੋ  ਪਾਣੀ  ਦੇ  ਸਰੋਵਰ�  ਿਵੱਚ  ਿਪਆ  ਰਿਹਣਾ  ਪਸੰਦ  ਕਰਦੀ  ਹੈ.ਿਵਚ,  Puraanic  ਕਹਾਣੀ 
 ਦੁਰਗਾ  ਦੇਵੀ  ਦੀਦੀ  ਹੱਿਤਆ  Mahisha  ਭੂਤਮਾਨ� ,ਦੀ  ਤਬਾਹੀਹੈ,ਹੁੰ ਦਾ  tamoguna  ਸਾਨੰੂ  ਦੇ  ਅੰਦਰਹੈ,  ਜੋ  ਿਕ  ਨੰੂ  ਤਬਾਹ  ਕਰਨ 
 ਲਈ  ਬਹੁਤ  ਹੀ  ਮੁ�ਕਲ  ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ.ਿਵਚ,  ਦੁਰਗਾ  ਦੇਵੀ  ਹਵਾਨਾ  (ਕੁਰਬਾਨੀ  ਦਾ)  ਸਾਨੰੂ  ਜੋ  ਸਾਡੇ  ਅੰਦਰ  ਬ�ਹਮ  ਸਕਤੀ  ਸਾਡੇ 
 ਵਿਹ�ੀ ਿਬਰਤੀ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ �ਾਮਲ. 

 ਲਕ�ਮੀ 



 ਸਾਡੇ  ਅੰਦਰ  ਿਗਆਨ  ਦੇ  ਪ�ਫੁੱ ਲਤ  ਹੋਣ  ਲਈ,  ਸਾਨੰੂ  ਆਪਣੇ  ਿਦਮਾਗ  ਿਤਆਰ  ਕਰਨ�   ਪੈਣਗੇ.  ਿਦਮਾਗ  �ੁੱ ਧ,  ਇਕਾਗਰ  ਅਤੇ 
 ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨ ਦੀ �ੁੱ ਧਤਾ ਲਕ�ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਹਾਲ�ਿਕ  ਅੱਜ  ਸਾਡੇ  ਸਮਾਜ  ਿਵੱਚ,  ਜਦ�  ਅਸ�  ਲਕ�ਮੀ  ਬਾਰੇ  ਸੋਚਦੇ  ਹ�,  ਅਸ�  ਿਸਰਫ  ਪੈਸੇ  ਬਾਰੇ  ਸੋਚਦੇ  ਹ�  -  ਸੋਨ�   ਅਤੇ  ਡਾਲਰ 
 ਦੇ  ਿਬੱਲ�  ਦੀ  ਿਗਣਤੀ!  ਇਹੀ  ਕਾਰਨ  ਹੈ  ਿਕ  ਜੇ  ਕੋਈ  ਲਕ�ਮੀ  ਮੰਦਰ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ,  ਤ�  ਿਕਸੇ  ਨੰੂ  ਭੀੜ  ਿਮਲੇਗੀ.  ਹਰ  ਕੋਈ  ਲਕ�ਮੀ 
 ਪੂਜਾ  (ਲਕ�ਮੀ  ਪੂਜਾ)  ਨੰੂ  ਪਸੰਦ  ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਿਕ�ਿਕ  ਉਨ� �  ਨੰੂ  ਲਗਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਉਹ  ਭੌਿਤਕ  ਦੌਲਤ  ਨੰੂ  ਦਰਸਾ�ਦੀ  ਹੈ.  ਪਰ  ਅਸਲ 
 ਦੌਲਤ  ਕੀ  ਹੈ?  ਭਾਵ�  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਪਦਾਰਥਕ  ਦੌਲਤ  ਹੈ  ਪਰ  ਕੋਈ  ਸਵੈ-ਅਨੁ�ਾਸਨ  ਜ�  ਸੰਜਮ  ਨਹ�,  ਨਾ  ਹੀ  ਿਪਆਰ,  ਿਦਆਲਤਾ, 
 ਸਿਤਕਾਰ  ਅਤੇ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ  ਦੀਆਂ  ਕਦਰ�  ਕੀਮਤ�,  ਸਾਡੀ  ਸਾਰੀ  ਪਦਾਰਥਕ  ਦੌਲਤ  ਖਤਮ  ਹੋ  ਜਾਵੇਗੀ  ਜ�  ਨ�ਟ  ਹੋ  ਜਾਵੇਗੀ. 
 ਅਸਲ  ਧਨ  ਰੂਹਾਨੀ  ਕਦਰ�  ਕੀਮਤ�  ਦੀ  ਅੰਦਰੂਨੀ  ਦੌਲਤ  ਹੈ  ਿਜਸਦਾ  ਅਸ�  ਆਪਣੇ  ਜੀਵਨ  ਿਵੱਚ  ਅਿਭਆਸ  ਕਰਦ ੇ  ਹ�,  ਿਜਸ 
 ਦੁਆਰਾ  ਸਾਡੇ  ਮਨ  �ੱੁਧ  ਹੋ  ਜ�ਦੇ  ਹਨ.  ਕੇਵਲ  ਉਦ�  ਹੀ  ਜਦ�  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਇਹ  ਨ� ਕ  ਕਦਰ�  ਕੀਮਤ�  ਹੋਣਗੀਆਂ  ਤ�  ਅਸ�  ਆਪਣੀ 
 ਪਦਾਰਥਕ  ਦੌਲਤ  ਨੰੂ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ  ਰੱਖਣ  ਅਤੇ  ਇਸਦੀ  ਚੰਗੀ  ਵਰਤ�  ਕਰਨ  ਦੇ  ਯੋਗ  ਹੋਵ�ਗੇ.  ਨਹ�  ਤ�  ਪੈਸਾ  ਖੁਦ  ਹੀ  ਇੱਕ 
 ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਉਪਿਨ�ਦ  ਿਵੱਚ,  ਿਰ�ੀ  ਧਨ-ਦੌਲਤ  ਲਈ  ਹੀ  ਕਦੇ  ਿਕਹਾ  ਹੈ.ਦੇ  ਮੰਤਰ�  ਿਵੱਚ  ਤੈਤ�ੀਆ  ਉਪਿਨ�ਦ  ,  ਉਨ� �  ਨ�   ਪਿਹਲ�  ਉਨ� �  ਿਵੱਚ 
 ਸਾਰੇ  ਨ� ਕ  ਗੁਣ�  ਨੰੂ  ਪੂਰੀ  ਤਰ��  ਿਵਕਸਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਿਕਹਾ.  “ਨ� ਕ  ਗੁਣ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਤ�  ਬਾਅਦ,  ਇਸ  ਤ�  ਬਾਅਦ  ਪ�ਭ ੂ ਿਕਰਪਾ 
 ਕਰਕੇ  ਸਾਡੇ  ਲਈ  ਦੌਲਤ  ਿਲਆਵੇ”.  ਿਰ�ੀਆਂ  ਇੱਥੇ  ਪ�ਗਟਾ�ਦੇ  ਹਨ  ਿਕ  ਸਹੀ  ਕਦਰ�  ਕੀਮਤ�  ਅਤੇ  ਚੰਗੇ  ਗੁਣ�  ਦੀ  ਅਣਹ�ਦ  ਿਵੱਚ, 
 ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਣਿਗਣਤ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ. 

 ਸਾਡੇ  ਗੁਣ�  ਦੀ  ਦੌਲਤ  ਸਾਡੀ  ਸੱਚੀ  ਲਕ�ਮੀ  ਹੈ.  ਇਸਦੀ  ਮਹੱਤਤਾ  ਇਸ  ਤੱਥ  ਦੁਆਰਾ  ਦਰਸਾਈ  ਗਈ  ਹੈ  ਿਕ  ਆਿਦ 
 �ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ  ਨ�   ਖੁਦ,  ਿਵਵੇਕਾਚੁਦਮਨੀ  ਿਵੱਚ  ,  ਸਤ  ਸੰਪਤੀ  ,  ਜ�  ਧਨ  ਦੇ  ਛੇ  ਰੂਪ�  (ਮਨ  ਦੀ  ��ਤੀ,  ਸੰਜਮ,  ਸਵੈ-ਵਾਪਸੀ, 
 ਸਿਹਣ�ੀਲਤਾ,  ਿਵ�ਵਾਸ  ਅਤੇ  ਇਕੋ-ਨੁਕਾਤੀ  ਭਾਵਨਾ)  ਦਾ  ਵਰਣਨ  ਕੀਤਾ  ਹੈ.  ਬੁੱ ਧੀ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਕਾ�ਤ  ਕੀਤੀ  ਜਾਏ. 
 ਇਹ  ਗੁਣ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ  ਹਨ  ਿਕ�ਿਕ  ਸਾਡਾ  ਟੀਚਾ  ਿਦਮਾਗ  �ਤੇ  ਿਜੱਤ  ਹੈ  -  ਇੱਕ  ਅਿਜਹੀ  ਿਜੱਤ  ਿਜਸ  ਨਾਲ  ਅਸ�  ਆਪਣੀ 
 ਿਜ਼ੰਦਗੀ  ਿਵੱਚ  ਹੋਣ  ਵਾਲੀ  ਹਰ  ਤਬਦੀਲੀ  ਤ�  ਪ�ੇ�ਾਨ  ਨਾ  ਹੋਈਏ.  ਇਹ  ਿਜੱਤ  ਉਦ�  ਹੀ  ਪ�ਾਪਤ  ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ  ਜਦ�  ਮਨ  ਿਤਆਰ  ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ, 
 ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਿਸਕ ਿਤਆਰੀਪ�ਤੀਕ ਹ ੈ ਲਕ�ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ  . 

 ਸਰਸਵਤੀ 

 ਮਨ �ਤੇ ਿਜੱਤ ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਵੀ  ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ 

 ਜੋ ਸਵੈ ਦੇ ਇਸ �ਚਤਮ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ. 

 ਹਾਲ�ਿਕਿਵੱਚ  ਕਈ  ਪ�ਕਾਰ  ਦੇ  ਿਗਆਨ  ਹਨ  ਵੇਦ�  -  ਧੁਨੀ  ਿਵਿਗਆਨ  ਖਗੋਲ  ਿਵਿਗਆਨ,  ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ,  ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, 
 ਵਾਤਾਵਰਣ  ਿਵਿਗਆਨ  ਅਤੇ  ਹੋਰ  -  ਅਸਲ  ਿਗਆਨ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ  ਿਗਆਨ  ਿਵੱਚ  ਹੈ.  ਭਗਵਾਨ  ਿਕ��ਨ  ਖੁਦ  ਭਗਵਦ  ਗੀਤਾ 
 ਿਵੱਚ  ਕਿਹੰਦੇ  ਹਨ  :  “ਆਤਮ  ਦਾ  ਿਗਆਨ  ਹੀ  ਿਗਆਨ  ਹੈ”;  ਅਤੇ  ਉਹ  ਅੱਗੇ  ਕਿਹੰਦਾ  ਹੈ,  "ਇਹ  ਮੇਰੀ  ਿਵਭੂਤੀ  ਹੈ  ,  ਮੇਰੀ  ਮਿਹਮਾ  ਹੈ." 
 ਦੂਜੇ  �ਬਦ�  ਿਵੱਚ,  ਸਾਨੰੂ  ਹੋਰ  ਬਹੁਤ  ਸਾਰੇ  ਿਵਿ�ਆਂ  ਅਤੇ  ਿਵਿਗਆਨ  ਦਾ  ਿਗਆਨ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹੈ  ਪਰ  ਜੇ  ਅਸ�  ਆਪਣ ੇ ਆਪ  ਨੰੂ 
 ਨਹ�  ਜਾਣਦੇ,  ਤ�  ਇਹ  ਸਭ  ਤ�  ਵੱਡਾ  ਨੁਕਸਾਨ  ਹੈ.  ਇਸ  ਲਈ  ਸਰਬੋਤਮ  ਿਗਆਨ  ਆਪਣੇ  ਆਪ  ਦਾ  ਿਗਆਨ  ਹੈ  ਜੋ  ਦੇਵੀਦੁਆਰਾ 
 ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ  ਸਰਸਵਤੀ. 

 ਨਵਰਾਤਰੀ 



 ਇਸ  ਪ�ਕਾਰ,  ਨਵਰਾਤਰੀ  ਤੇ  ,ਦੇਵੀ  ਦੁਰਗਾ  ਮਨ  ਿਵੱਚ�  ਅ�ੁੱ ਧੀਆ ਂ  ਨੰੂ  ਦੂਰ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸਭ  ਤ�  ਪਿਹਲ�ਨੰੂ  ਬੁਲਾਇਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ. 
 ਦੇਵੀ  ਲਕ�ਮੀ  ਨੰੂ  �ਤਮ  ਕਦਰ�  ਕੀਮਤ�  ਅਤੇ  ਗੁਣ�  ਨੰੂ  ਪੈਦਾ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਬੁਲਾਇਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ.  ਅੰਤ  ਿਵੱਚ,  ਸਰਸਵਤੀ  ਨੰੂ  ਸਵੈ 
 ਦਾ  �ਚਤਮ  ਿਗਆਨ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਬੁਲਾਇਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ.  ਇਹ  ਿਤੰਨ  ਰਾਤ�  ਦੇ  ਿਤੰਨ  ਸਮੂਹ�  ਦੀ  ਮਹੱਤਤਾ  ਹੈ  ਜਦ�  ਇਹ 
 ਿਤੰਨ�  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ  ਿਵਜੇਦਸਮੀ ਹੋਵੇਗੀ  , ਸੱਚੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਿਦਨ! 

 Navaratri  ਵੇਲੇ,  Rasa  ਦੇਨਾਚ  (ਖ਼ੁ�ੀ  ਦੇ  ਨਾਚ)  ਸ�ੀ  ਿਕ��ਨਾ  ਅਤੇ  .ਗੁਆਲਣਾ  ਵੀ  ਕੀਤੀ  ਗਈ  ਹੈ.  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਮਨ  �ੁੱ ਧ,  ��ਤ, 
 ��ਤ  ਅਤੇ  ਵਧੇਰੇ  ਪ�ਸੰਨ  ਅਤੇ  ਵਧੇਰੇ  ਸਮਝ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰਦਾ  ਹੈ,  ਕੀ  ਅਸ�  ਖੁ�  ਨਹ�  ਮਿਹਸੂਸ  ਕਰਦ?ੇ  ਇਸੇ  ਤਰ��,  ਰਸ  ਨਾਚ 
 ਖੁ�ੀ  ਅਤੇ  ਬੋਧ  ਦਾ  ਨਾਚ  ਹੈ.  ਪਰ,  ਅੱਜਕੱਲ�,ਸਰੂਪ  ��ੀ  ਿਕ��ਨ  ਦਾ  ਅਤੇ  ਗੋਪੀਆਂਅਲੋਪ  ਹੋ  ਗਈਆ ਂ ਜਾਪਦੀਆਂ  ਦੁਆਲੇ  ਨੱਚਦੀਆਂ 
 ਰਸ  ਦੇ  ਸਾਡੇ  ਸਮਾਜ  ਿਵੱਚਹਨ.  ਰਸਮ  ਦਾ  ਸਹੀ  ਅਰਥ  ਅਤੇ  ਉਦੇ�  ਅਕਸਰ  ਭੁੱ ਲ  ਜ�ਦੇ  ਹਨ,  ਿਕ�ਿਕ  ਹੋਰ  ਿਕਸਮ  ਦੇ  ਨਾਚ�  ਨੰੂ 
 ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

 ਿਕ�  ਨਵਰਾਤਰੀ  ਦਾ  ਿਤਉਹਾਰ  ਿਦਨ  ਦੀ  ਬਜਾਏ  ਰਾਤ  ਨੰੂਮਨਾਇਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ?  ਇਹ  ਇਕ  ਹੋਰ  ਿਦਲਚਸਪ  ਪ��ਨ  ਹੈ.  ਰਾਤ  ਦਾ 
 ਸਮ�  ਆਮ  ਤੌਰ  'ਤੇ  ਉਹ  ਸਮ�  ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ  ਜਦ�  ਅਸ�  ਸ�ਦੇ  ਹ�,  ਇਸ  ਲਈ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ  ਸੰਦੇ�  ਹੈ,  "ਤੁਸ�  ਤਮੋਗੁਨ  ਦੀ  ਨ�ਦ  ਦੀ 
 ਅਿਗਆਨਤਾ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਰਹੇ ਹ.ੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ �ਠ� ! ” 

 ਇੱਕ  ਪੂਜਾ  ਲਈ,  ਬਦਿਕਸਮਤੀ  ਨਾਲ,  ਅਸ�  ਕਦੇ  ਵੀ  ਦੇਰ  ਨਾਲ  ਰਿਹਣ  ਲਈ  ਿਤਆਰ  ਨਹ�  ਹੁੰ ਦੇ  ਅਤੇ  ਇਸ  ਲਈ  ਅਸ�  ਪੁੱ ਛਦੇ 
 ਹ�,  "ਇਹ  ਿਕੰਨਾ  ਸਮ�  ਖਤਮ  ਹੋਏਗਾ?"  ਿਕਸੇ  ਪਾਰਟੀ  ਲਈ,  ਅਸ�  ਕਦੇ  ਵੀ  ਇਹ  ਪ��ਨ  ਨਹ�  ਪੁੱ ਛਦੇ.  ਜੇ  ਪਾਰਟੀ  ਰਾਤ  10.00 
 ਵਜੇ  ਖਤਮ  ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ,  ਅਸ�  ਕਿਹੰਦੇ  ਹ�  "ਕੀ!  ਪਾਰਟੀ  ਖਤਮ  ਹੋ  ਗਈ?!  ਇਹ  ਿਕਹੋ  ਿਜਹੀ  ਪਾਰਟੀ  ਹੈ?!  ”  ਿਫਰ  ਵੀ  ਸਾਨੰੂ  ਪੂਜਾ 
 ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ ਮੁ�ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! 

 ਰਸਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 

 ਹਰ  ਕੋਈ  ਨਹ�,  ਇਹ  ਸੱਚ  ਹੈ,  ਹਰ  ਚੀਜ਼  ਦੀ  ਦਾਰ�ਿਨਕ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਕਦਰ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਬੌਿਧਕ  ਿਕਸਮ  ਦੀ  ਹੋਵੇਗੀ.  ਇਸ  ਲਈ, 
 ਦਰ�ਨ  ਜ�  ਅਿਧਆਤਿਮਕ  ਸੱਚ  ਨੰੂ  ਿਕਸੇ  ਕਰਮਕ�ਡੀ  ਰੂਪ  ਿਵੱਚ  ਦਰ�ਨੀ  ਰੂਪ  ਿਵੱਚ  ਪ�ਦਰਿ�ਤ  ਕੀਤਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ.  ਇਸ 
 ਤਰ��,  ਜਦ�  ਬੱਿਚਆਂ  ਨੰੂ  ਪਿਹਲ�  ਇਸ  ਨਾਲ  ਜਾਣੂ  ਕਰਵਾਇਆ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ,  ਉਹ  ਇੱਕ  ਡ�ਸ  ਜ�  ਿਤਉਹਾਰ  ਦਾ  ਅਨੰਦ  ਲ�ਦੇ  ਹਨ, 
 ਅਤੇ  ਿਫਰ  ਬਾਅਦ  ਿਵੱਚ  ਇਹ  ਪੁੱ ਛਣਾ  �ੁਰੂ  ਕਰਦੇ  ਹਨ,  "ਇਹ  ਡ�ਸ  ਕੀ  ਹੈ?  ਅਸ�  ਇਹਿਕ�  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹ�  ਪੂਜਾ  ?ਅਰਥ  ਹੈ 
 ਨਵਰਾਤਰ  I  ਦਾ  ਕੀ?  ”  ਇਸ  ਲਈ  ਕੰਕਰੀਟਾਈਜ਼ਡ  ਰਸਮ  ਦਾ  ਉਦੇ�  ਉਦ�  ਪੂਰਾ  ਹੋ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ  ਜਦ�  ਬੱਿਚਆਂ  ਦੇ  ਮਨ�  ਿਵੱਚ  ਇਹ 
 ਪ��ਨ �ਠਣੇ �ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ. 

 ਬਦਿਕਸਮਤੀ  ਨਾਲ,  ਜਦ�  ਅਸ�  ਆਪਣੇ  ਬੱਿਚਆਂ  ਨੰੂ  ਮੰਦਰ�  ਿਵੱਚ  ਫੰਕ�ਨ�  ਤੇ  ਲੈ  ਜ�ਦੇ  ਹ�  ਅਤੇ  ਉਹ  ਉਨ� �  ਦੇ  ਪ��ਨ  ਬਾਰੇ 
 ਪ��ਨ  ਪੱੁਛਣਾ  �ੁਰੂ  ਕਰਦੇ  ਹਨ,  ਤ�  ਅਸ�  ਉਨ� �  ਦੇ  ਜਵਾਬ  ਨਹ�  ਦੇ  ਸਕਦੇ.  ਿਫਰ  ਵੀ  ਜਦ�  ਬੱਚੇ  ਬਾਅਦ  ਿਵੱਚ  ਿਕ�ੋਰ  ਉਮਰ  ਿਵੱਚ 
 ਬਗਾਵਤ  ਕਰਦੇ  ਹਨ,  ਅਸ�  ਕਿਹੰਦੇ  ਹ�,  "ਬੱਿਚਆਂ  ਨੰੂ  ਕੀ  ਹੋਇਆ?  ਇਹ  ਬੱਚੇ  ਿਭਆਨਕ  ਹਨ.  ਅਸ�  ਕਦੇ  ਵੀ  ਆਪਣ ੇ ਧਰਮ  ਤੇ 
 ਸਵਾਲ ਨਹ� ਉਠਾ�ਦੇ ਸੀ! ” 

 ਸਾਨੰੂ  ਇਸ  ਗੱਲ  'ਤੇ  ਮਾਣ  ਹੈ  ਿਕ  ਅਸ�  ਕਦੇ  ਵੀ  ਿਕਸੇ  ਚੀਜ਼'  ਤੇ  ਪ��ਨ  ਨਹ�  ਕਰਦ ੇ ਸੀ,  ਪਰ  ਇਹ  ਿਬਹਤਰ  ਹੁੰ ਦਾ  ਜੇ  ਅਸ�  ਪ��ਨ 
 ਪੱੁਛਦੇ  ਅਤੇ  ਪਤਾ  ਲਗਾ  ਲ�ਦੇ.  ਅਸ�  ਿਕ�  ਨਹ�  ਪੱੁਿਛਆ?  ਬੌਿਧਕ  ਜੜਤਾ  ਦੇ  ਕਾਰਨ.  ਜੜਤਾ  ਵੱਖ  ਵੱਖ  ਪ�ਕਾਰ  ਦੀ  ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ. 
 ਸਰੀਰਕ  ਜੜਤਾ  ਇੰਨੀ  ਮਾੜੀ  ਨਹ�  ਹੈ  ਿਕ�ਿਕ  ਇਹ  ਆਮ  ਤੌਰ  ਤੇ  ਅਸਥਾਈ  ਹੁੰ ਦੀ  ਹੈ.  ਇੱਥੇ  ਮਾਨਿਸਕ  ਜ�  ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
 ਮੂਰਖਤਾ  ਵੀ  ਹਨ  ਿਜਨ� �  ਿਵੱਚ  ਕੁਝ  ਲੋਕ  ਰਿਹੰਦੇ  ਹਨ,  ਪਰ  ਬੌਿਧਕ  ਜੜਤਾ  ਸਭ  ਤ�  ਭੈੜੀ  ਿਕਸਮ  ਹੈ  ਿਕ�ਿਕ  ਇਸਦੇ  ਪ�ਭਾਵ 
 ਅਧੀਨ,  ਅਸ�  ਿਬਲਕੁਲ  ਵੀ  ਨਹ�  ਸੋਚਣਾ  ਚਾਹੁੰ ਦੇ.  ਇਹ  ਿਕਹਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ  ਿਕ  ਲੋਕ  ਦੋ  ਿਮੰਟ�  ਲਈ  ਹਵਾ  ਤ�  ਿਬਨ�,  ਕੁਝ  ਿਦਨ�  ਲਈ 
 ਪਾਣੀ  ਤ�  ਿਬਨ�,  ਇੱਕ  ਮਹੀਨਾ  ਜ�  ਇਸ  ਤ�  ਿਬਨ�  ਭੋਜਨ  ਦੇ  ਿਬਨ�  ਅਤੇ  ਪੀੜ�ੀਆਂ  ਲਈ  ਸੋਚੇ  ਬਗੈਰ  ਰਿਹ  ਸਕਦੇ  ਹਨ!  ਕੁਝ  ਲੋਕ 
 ਿਸਰਫ  ਸੋਚਣਾ  ਨਹ�  ਚਾਹੁੰ ਦੇ.  ਇਹ  ਸਾਡੀ  ਅੰਦਰੂਨੀ  ਮਿਹ�ਾ  (ਆਲਸੀ  ਮੱਝ)  ਹੈ,  ਅਤੇ  ਸਾਡੀ  ਅਿਧਆਤਮਕ  ਮਿਹ�ਾ  ਇਹ  ਹੈ  ਿਕ 
 ਅਸ� ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਨ�ਦ ਤ� ਜਾਗਣਾ ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ. 

 ਿਜਵ�  ਿਕ  ਅਸ�  ਵੇਖ  ਸਕਦੇ  ਹ�,  ਪੂਰੇਿਵ�ਾ  ਵੇਦ�  ਦਾਿਵੱਚ  ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ  ਹੁੰ ਦਾ  ਹੈ  ਨਵਰਾਤਰੀ  ਿਤਉਹਾਰ:  ਮਨ  ਨੰੂ  �ੁੱ ਧ  ਕਰੋ  ਅਤੇ 
 ਸਾਰੀਆਂ  ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵ�  ਨੰੂ  ਦੂਰ  ਕਰੋ;  ਸਕਾਰਾਤਮਕ  ਗੁਣ  ਪੈਦਾ  ਕਰ;ੋ  ਅਿਧਆਤਿਮਕ  ਿਗਆਨ  ਪ�ਾਪਤ  ਕਰੋ  ਅਤੇ  ਸੀਮਾਵ�  ਨੰੂ 



 ਪਾਰ  ਕਰੋ.  ਇਹ  ਅਸਲ  ਿਜੱਤ  ਹੈ  -  ਅਨੰਦ  ਦਾ  ਨਾਚ  -  ਰਸਮ  ਅਨੁਸਾਰ  ਰਾਤ  ਨੰੂ  ਕੀਤਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ,  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਇਹ  ਿ�ਵਰਾਤਰੀ 
 (�ੁਭ ਰਾਤ) ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਿਗ�ਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ. 


