
నవ�ా��   ��ా మ�ఖ�త   
    

9   �ౖెవ   �ాత�� ల�   మ�ఖ����న�,   ప��   మ�డ�   ���ల�   మ�   దు�ా� -   ��ర�   �ేవత,   మ�   ల���-   సంపద   �క�   �ేవత   
మ��య�   మ�   సరస��-     జ�� న   �ేవత.   అ��� బ�   08   న   జర�ప�క���   పదవ   ���   �జ�   దశ�   (�జ�   అంట�   
�జయం   మ��య�   ���   అంట�   ప��   అ�   అర�ం)   మ���ౖ   దయ   చూ�ినందుక�   మ��య�   ��మ�   �ా��ం�న   
�జయ���   జర�ప���వ�����   త����   ప�జల�   �ేయడం,   జ�ించడం   మ��య�   ��ా ���ంచడం.   మన   శత�� వ�ల   �ద   
మనల�   ఉన�   దుర�� ణ�ల�.   ఒక��   ������   ప����ంచ�����   మ��య�   మం�,   ���మగల   మ��య�   శ�ద�గల   వ�����ా   
మ�ర��ల�   �ేసు��వ�����   ఈ   10   ���లను   ప�����ా   ఉప���ంచు���ా�.   

    

�ాల���   ఆ��రబద�ం�ా   �ాట�ంచడం   మ��య�   త��   దు�ా�    తన   ప�న�ావృత   జననం,   వృ��� ప�ం,   �ా���   మ��య�   
మరణం   నుం��   మ�క�   స�యం   �ేయక�డదను��వడం   అంట�   ఇ��   మతపర���న   ఆ��రం   మ��య�   ఏ   �ధం�ానూ   
మనక�   ప��జనం   క���ంచదు.   దు�ా�    అ��   పదం   దు��   అ��   పదం   నుం��   వ��ం��,   అంట�   జ�ౖల�   ఇల�� .   అందువల�    
దు�ా�    అ��   ��ర�   ఈ   గ�హం   �ద   ప��   మ�నవ��   కర�క�   బ�ధ�త   వ��ం�ే   మ��య�   �యం��ం� ే  ��ప�   వ���������   
సూ�సు� ం��.   త����   మన   ��ా ర�న   ఏ�టంట�,   ఈ   జ�ౖల�   నుం��   మమ���   ����ిం�   త����ా   ఇంట���   �����,   �ేవ���   
దగ�రక�   ����� ందుక�   �ల�   క��ం���.   

    

ఆ��ను   జ�ౖల�   �ా���� ��   �� ల��ర�,   అతను   �ే�ిన   ���ాలక�   ��ంచమ�   అ����న   మ��య�   ��ర����న   ������   
గడప�����   సవరణల�   �ే�ిన   వ������   �����   �ి�ార��   �ే�ా� డ�.   త��   దయ   మ��య�   దయ   ����ా   మ�త���   తం����   
ఎల�   ����ం��ల�   ��ర����వచు�.   ��మ�   �ా���ాణ�   దయ   ����ా   మ�త���   కృష�� ���   ����ంచవచు�.   ప��   
��ందువ�క�   ��   �నయప�ర�క���న   �జ��ి�    ఏ�టంట�,   మనం   మతం   కంట�   ఎద�ా�   మ��య�   �తంత�వ�లను   
అణగ�ొ���   మ��య�   ��గజ����   ����   అనవసర���న   పద�త�లను   ప��ష���ం���.   �ార�   �తంత�వ�ల��ా   మ�రడం   
�ా��   తప��   �ాద�   మ��య�   �ార�   ఎప�ట�ల���   �ా��రణ   ������   ��న�ా��ంచ�����   అనుమ�ంచబ��ల�   
మ�క�   �ె�యజ�యం��.   �ార�   సమ�జంల�   బ��ష���ంచబ��నట�� �ా   ���ం�ే   బదుల�   అ��   మతపర���న   
ఆ���ాలను   ��న�ా��ంచ�����   �ా���   అనుమ�ం���.   

    

�తంత�వ�లక�   జ����న   ఈ   అ���య���   ప�ర�ష�ల�   ల��   �లబ�ట��    సమయం   వ��ం��.   �   ఎప�ట���   
�����ల�ష��ౖెన   పం��ట��    *��   బ�హ�   సంఖ��   వచనం   44   *�ి��-�ి��-ప�ళయ-�ాధన-శ���   ఏక   ����వ   యస�   
భ�వ���   ������   దు�ా�    ఇ���నుర�పం   అ�ి   యస�   �ా   �ా� ��   స   ���ందం   అ��   ����   అస�మ   �ి�   శ���   �క�   �డ   
�క�   స���వం,   ఈ   ప�పంచం   �క�   సృ�ి� ,   సంర��ం�ే   మ��య�   ��శనం   �ే��   ఏజ����   దు�ా� �ా   ప�జలందర�   
ప���ా� ర�.   దు�ా�    తన   సంకల�����   అనుగ�ణం�ా   ��ను   ఆ��మ   ���ంద   �ేవ����   ఆ�ా���ా� ను.   (��   బ�హ�   
సం��త/భ�������ంత   ��దబ��)*   ��ా �న   గ�ంథ���న   బ�హ�   సం��త   నుం��   ఈ   పద�ం   �క�   ఉ�ే�శంల�,   ��ౖష�వ   
పం��త�డ�   ��ల   భ����ి��� ంత   సరస��   

    



���క   �శ�ం   ఆత�క�   జ�ౖల�   ల�ంట�ద�   �ా���   �వ��ం��ర�.   ఈ   జ�ౖల�   ��ప�   దు�ా� .   సృ�ి�ల�   దు�ా�    �ాశ�త���న   �ీ� �   
సూత�ం   మ��య�   ఆ��   ఆ�����క   ఆత�లను   ���క   శ��రం��   గ����ం�ే   శ����ా   వ�క�మవ�త�ం��,   ఇ��   �ా��   కర�   
�ార�కల��ాలను   �ాశ�తం   �ేసు� ం��   మ��య�   �ా��   ఆ�����క   గ����ంప�ను   �����   �� ంద�����   బదుల��ా   ���క   
శ���ాలల�   జ��ం�న   త�ా�త   �ా���   ప�ట��ం�ేల�   �ేసు� ం��.   ��ంతమం��   ఇ��   దు�ా� �ే��   ఒక   దుష�    �ేవత�ా   
����ా� ర�,   �ా��ను   (శ��ే�)   ల��ా   �ార�   క���   ఆత�లను   తమ   ఆ�����క   మ��ా� ��   ������ట��    �కట�   ��ౖప�   
మ��ం�ేల�   �ే�ా� ర�.   అ��ే,   దు�ా�    ��ద   సంప���యంల�   ప��ం�ే   �ేవత.   ఆ��   �వ��   ��ర�   అ�న   �ార���ా   
మ��   ర�పంల�   క��ిసు� ం��.   దుర�   మ��య�   �వ�డ�   ఇద�ర�   ���క   సృ�ి�    �క�   ������క   ఉ���ల�   మ��య�   
�ాశ�త���న   ఆ�����క   �శ�ంల�   తమ   �ాత�లను   క���   ఉ���ర�.   ఆ��   అ��   �ేవతలక�   మ�లం   మ��య�   
��ా����   త��.   ఆ��   క���   స�చ����న   �ేవ��   భక�� �ాల�.   

    

ఆత�లను   భ�మల�   �క����వ�����   ఆ��   �ారణ�ల�   అసూయ��   ల���   �ేవ��   పట�    �ర�గ�బ�ట�   వల�    �ాదు,   
�ా��ను��,   �ా�   ���క   �శ�ంల�   ద�ంద������   �ా�ాడ���వ�����   ఒక   సూత�ం   ఉం��ల����   �ేవ��   �ైవ   
సంకల�ం.   ఆ�����క   శ���,   ల���   మ�ట�� డట����   �ా��ను   �క�   �కట�   మ��ా� ��   �సు��వడం,   మ��య�   ��ధ   
శ���ాలను   అనుభ�ంచడం.   దు�ా�    �ేవ�����   మ��క   ��ర�   అ�న   ���ంద   నుం��   ఆ�ే�ాల�   �సుక�ంట�ం��,   
మ��య�   ���ంద   సంప�ర�   స�����   ��ర�క���   వ������ౖ   అడ�ంక�లను   ��ల��ం��లనుక�న�ప��డ�,   దుర�   ఆ��   ���ిన   
భ�మ   �క�   మ�సుగ�ను   ��ల��సు� ం��.   దశ   మ��ద�ల�   అ�   �ిల�వబ�ే   ప��   మం��   �ేవతలల�   దు�ా�    తన   
ర��ా��   �స���ం�ం��.   త�ర��   మ��య�   �ా�ా�త�   సంస�ృత�లల�   అత�ంత   ప��ిద����న��   �ా�   �ేవత.   ఆ��   
ర��ా���   �ర�ద�ం�ా,   �ా��   �ా�   మ�-   మ�   అ�   క���   అంట�ర�,   అంట�   �ా�   శ���   ల���   సృ�ి�    �క�   �ీ� �   శ���.   

    

ఇతర   �ేవతల�   ��ర,   ల�త�-��ప�రసుంద��,   భ�వ��శ���,   ��ౖర�,   ధూమ�వ�,   బగల�మ��,   మ�తం��,   కమల   
మ��య�   �న�మస� ,   ఆ��   తల   �ె���� �ం��.   ఈ   �ేవతలల�   ��ల�మం��   �ైవత�ం   �క�   �ా�ా�త�   దృక������   
��త����న   ర��ాలను   క���   ఉ���ర�,   �ా�   �ా��   ప��   ల�ణ�ల�   మ��య�   �ార�కల��ాల�   సంప�ర�   సత�ం��   �ా��   
�ౖె�క   సంబం����   సూ��ా� �.   ఉ��హరణక�,   ��మ�-��గవతం   గ�ంథం,   భద�   �ా�   అ��   �ా�   �ేవతను   
ఆ�ా��ం�ే�ార�   జడ   భరత   అ��   ���ంద   భక�� ���   ఎల�   ������   �ే�ా��   కథ   �ెబ�త�ం��.   �ా�   క���   ���ంద   
భక�� డ�   అర�ం   �ేసు��క�ం��,   �ా�   ఆనందం   ��సం   �ార�   భక�� ���   చం�ాల�   అనుక����ర�.   

    

�ా�   తన   ర�పంల�   �ేవత   నుం��   బయటప��,   �� ����   అనుచర�లను   చం�ాడ�.   �ా�   �ా�సులను   సంహ��ం�ే�ాడ�   
మ��య�   �ేవ��   భక�� లను   ర��ం�ే�ాడ�.   ఆ��   ఆత�ల��ంట��   భ�మ��   మ�ం�ె��నప�ట���,   �ా��   ఆ�����క   
గ����ంప�ను   �����   �� ం��లనుక���   �ా����   దు�ా�    క���   �ీ�య-�ా�����ర   మ�ర�ంల�   ర��ంచబడ�త�ం��   మ��య�   
స�యం   �ేసు� ం��.   మ��య�   ఆ��   �త�ం   ��ా����   జన���ే�   శ���   కనుక   ఆ��   అంద����   త���ా   
ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.   భ����ి��� ంత   సరస��   మ��ా�   ��ౖ   పద�ం   �క�   ఉ�ే�శంల�   ఇల�   ��������డ�:   *“ఈ   
��ా పం�క   ప�పంచంల��   ప�జల�   ప��ం�ే   దు�ా� ,   ��ౖన   �వ��ం�న   దుర�.   అ��ే   ఆ�����క   దు�ా� ,   మంత�ంల�   
�����నబ��న��,   ఇ��   పర��శ�ర��   ఆ�����క   �ామ�� జ�ం   �క�   బ�హ�   కవచం,   కృష�� ��   �ాశ�త   ప������క   
మ��య�   అందువలన,   అ�ం���య   �ాస��కత,   ���   �డ,   ఈ   ప�పంచంల��   దుర�,   ఈ   ��ా పం�కం�ా   ప��ేసు� ం��   
అత�   ప�మ��ి�ా   ప�పంచం.   "**   �ా�   �ా�ా�*   9   ���ల��    భక�� ల�   ప�జల�   �ాల�� న�����,   భజన   మ��య�   ��ర�న   
�ాడట����   మ��య�   �ా�   గ�ా�ల�   �ాల�� న�����   మం���ా��   సంద���ంచడం   ��ల�   ఆనందం�ా   ఉంట�ం��.   

    



మం��రం   మధ�ల�   త��   �క�   అంద���న   �ేవత   ప���ి�ంచబ��ం��   మ��య�   ఆ��   అంద���న   ర��ా��   
చుట�� మ�ట��టప��డ�   �ాంప���య   గ�ా�   నృత�ం   జర�గ�త�ం��.   దు�ా�    �ే�   కృష�� ��   శ����   అం��ం�ే   బ�హ�   
ఆనందం.   �వ�ల�   ఆ����ౖ   ���ినట�� �ా   �ా��   అవస�ాలను   అం��ంచడం   ����ా   ఈ   ���క   ప�పంచం   �క�   భ�మల�   
�క����వడం   ఆ��   ���.   త��   ర�పం   చుట��    నృత�ం   �ేయడం   అ����   ప�ట�� క,   వృ��� ప�ం,   �ా���   మ��య�   మరణం   
�క�   అంత�ల��   చక�ంల�   మనం   �క��క�న�ంత   �ాలం   మనం   భ��ం����   ఉంట�ంద�   ప�న�ావృతమ���   
జననం   మ��య�   మరణ���   గ�ర��    �ేసు� ం��.   ఈ   బ��సత�ం   నుం��   మమ���   �మ����   �ేయమ�   మ��కట�   ��ా ������ ,   
ఆ��   మన   కర�క�   సంర�క��ాల�   మ��య�   �యం��క   అ�నందున   ఆ��   ఆ�ావహ�లక�   దయ��   అల�ంట�   
వ�ా��   ప��ా��సు� ం��.   

    

ప��   ��   పట�    మనం   �ల���ౖన,   మం�,   ���మప�ర�క���న   మ��య�   దయ��   క���న   ������   
గడ�ప�త�న�ట���ే,   మ�   మరణ   సమయంల�   ఆ��   ఈ   ప�పంచం   నుం��   మ�క�   ఉ�త   మ�ర�ం   ల���   ����� �   
అం��ంచగలదు.   మన   దుర�� ణ�లను   ��ల��ం�   ��శనం   �ేయమ�   మ��య�   "మం�   మనుష�ల�"   �ా   మ�ర�����   
మ�క�   స�యపడమ�   త���   ��ా ���సు� ం��,   త����ా   మనం   సహజం�ా   �ై�క   వసు� వ�ల��ా   మ�ర��మ�.   మం�   
మ��య�   ఉ��త����న   ల�ణ�లను   �� ందడంల�   త��   మ�క�   స�యపడ�త�ంద�   మ��య�   అట�వంట�   ఆత�లను   
ఉద���సూ� ,   ఆయన   ప�త�   ��మ�లను   జ�ిం� ే  ప����య   ����ా   పర��శ�ర��ైన   ��కృష�� ���   �����   క����   అ���ల�   
�ే�ా� ర�   ��మ�   �ెల�సుక����మ�.   నవ�ాత�� లల�   1   వ   -   3   వ   ���   నవ�ాత�� లల�   �దట�   ���,   ఇంట�   ప�జ   
గ��ల�   ��జ�   మట��    �క�   �న�   మంచం   తయ�ర�   �ేయబ��,   అందుల�   బ����   ��ంజల�   �త�� ��ర�.   

    

పదవ   ���న,   ��మ�ల�   3-5   అంగ���ల   �� డవ�   ఉంట��.   ప�జ   త�ా�త,   ఈ   �లకల�   ��ి,   త��   నుం��   
ఆ��ా�దం   ల���   మ�   ప��ాదం�ా   భక�� లక�   ఇ�ా� ర�.   ఈ   ��ా రంభ   ���ల�   శ���   మ��య�   శ���   �క�   �ేవత   అ�న   
దు�ా� మ�క�   అం��తం   �ేయబ��� �.   ప�����   దుర�   �క�   ��న�   ర��ా���   అం��తం   �ేయబ��ం��.   ఆడ�ిల��   
సూ�ం�ే   క�మ����   పండ�గ   �దట�   ���న   ప���ా� ర�.   ఒక   య�వ�   స�ర�ప���న   �ార��   ��ండవ   ���న   
ప��ంచబడ�త�ం��.   దు�ా� మ�త   �క�   �ధ�ంసక   అం�ాల�   అ��   �ెడ�   �ోరణ�ల��ౖ   �జయం   �ా��ంచ�����   
�బద�తను   సూ��ా� �.   అందువల� ,   నవ�ా��   మ�డవ   ���న,   �ా�   �ే��   ఆ�ా���ా� ర�,   ఆ��   ప��పక�త   దశక�   
�ేర�క�న�   �ీ� ��   సూ�సు� ం��.   ��శనం   �ేయగ���న�ాడ�   �ా�   ర��ంచగలడ�,   ira�����క   వ�����   స���న   మ�ర�ంల�   
న���ించం��.   త���   ఆధు�క   య�ంట�-బ�ట��   drugషధం��   �� ల��ా� ర�,   ఇ��   అ����గ�ం��   బ�ధపడ�త�న�   
వ������   ��   క���ం�ే   బ�������య�   మ��య�   సూ�����మ�లను   ��శనం   �ేయ�����   ఇంజ���   �ేయబడ�త�ం��,   �ా�   
వ�����   సంప�ర�ం�ా   �ేసు� ం��.   ఆ��   దయ��   �ా�   దృఢం�ా   మ��య�   మన   కర�లను   �ర���ంచడంల�   �ి�ర���న��.   
నవ�ా��   4   వ   -   6   వ   ���   ఈ   ���ల�� ,   �ాం�   మ��య�   ���యసు�   �క�   �ేవత   అ�న   ల���మ�తను   ప���ా� ర�.   

ఐదవ   ���ను   ల�త   పంచ�   అ�   �ిల��ా� ర�   మ��య�   అ��   ప�స��ాల�,   ��ను�ల�   మ��య�   �ా��త�ం   
మ�ఖ�ం�ా   చదువ�త�న�   �ిల�ల   మం��రం   ల���   ప�జ   గ��ల�   ఉంచు��ర�   మ��య�   జ�� నం   మ��య�   కళ   �క�   
�ేవత   సరస��   మ�   ఆ�ాహన   ��సం   ఒక   ��పం   ������ా� ర�.   ఈ   ప�స��ాలను   �������   ��కల�దు.   ఒక   వ����   అహం,   
��పం,   �ామం   మ��య�   ఇతర   జంత�   ప�వృత�� ల   �ెడ�   �ోరణ�ల��ౖ   �జయం   �ా��ం�నప��డ�,   అతను/ఆ��   
�న�తను   అనుభ��ా� ర�.   ఈ   �న�ం   ఆ�����క   సంపద��   �ం��   ఉం��.   ప��జనం   ��సం,   వ����   ���క,   
ఆ�����క   సంపద   మ��య�   ���యసు�ను   �� ంద�����   ల����ే��   సంప���ం��డ�.   

    



నవ�ా��   �క�   ��ల� వ,   ఐదవ   మ��య�   ఆరవ   ���   ���యసు�   మ��య�   �ాం�   �క�   �ేవత   అ�న   ల���   
ప�జక�   అం��తం   �ావ�����   �ారణం   ఇ�.ే   �ెడ�   �ోరణ�ల�   మ��య�   సంపద��ౖ   వ����   �జయం   �ా��ం�నప�ట���,   
అతను   ఇప�ట���   �జ���న   జ�� ����   ��ల��య�డ�.   

    

    

���క�   9   రంగ�ల   జ����   మ��య�   �ాట�   ��ా మ�ఖ�త   

    

దు�ా� మ�తను   �ా�గ�ంచ�����   ������   ���ల   ఉత��ాల�   అ��� బ�   17   నుం��   ��ా రంభ���   అ��� బ�   26   న   
�జయదశ���   మ�గ��ా� �.   

    

ఆ�ాధక�ల�   ������   ���ల   �ాట�   దు�ా� �ే��   ��ా ����ా� ర�.   దు�ా� మ�త   �క�   ������   ర��ాల�   -   ���లప���,   
బ�హ�����ణ�,   చం��ర�ంట,   క��ా�ండ,   స�ందమ�త,   �ా���య�,   �ాళ�ా��,   మ�����   మ��య�   �ి�������.   

    

������   ���ల�   చ��త�   ప��ారం   ప�����   దు�ా� మ�తక�   అం��తం   �ేయబ��న   ������   రంగ�ల   ��ా మ�ఖ�తను   క���   
ఉంట��.   

    

1   వ-   ఎర�ప�   

���ఈ   ���ను   ప���ాద   అ�   �ిల��ా� ర�,   ఇ��   �ార��   అవ��ర���న   ���లప�����   సంబం��ం�న��.   ���లప����   మ��ా�   
ప�త��   అవ��రం�ా   ����ా� ర�.   ���   రంగ�   ఎర�ప�,   ఇ��   బలం,   �ాం�   మ��య�   ప��ాంతతను   సూ�సు� ం��.   

    

2   వ   ���   -�లం   

����యల�,   �ార��   �క�   మ��క   అవ��ర���న   బ�హ�����ణ�   �ేవత   ప��ంచబడ�త�ం��.   �ెప��ల�   ల��   �ాళ���   
నడ�సూ� ,   జపమ�ల   మ��య�   కమండల���   ఆ��   �ేత�ల��    పట�� క��,   �ార��   ఆనందం   మ��య�   ప��ాంతతను   
సూ�సు� ం��.   �లం   రంగ�   ప��ాంతతను   ఇం�ా   బల���న   శ����   వ���సు� ం��.   

    

3   వ   ���   -   పసుప�   

తృ�య   చంద�ఘంట   ఆ�ాధనను   స���ంచుక�ంట�ం��,   �వ����   ��ాహం   �ేసుక�న�   త�ా�త,   �ార��   తన   ను��ట��   
అర�చందు� ����   అలంక��ంచడం��   ఈ   ��ర�   వ��ం��.   ఆ��   అందం   �క�   స�ర�పం   మ��య�   �ై�ా����   క���   ప��క.   
పసుప�   అ����   మ�డవ   ���   రంగ�,   ఇ��   ��ౖ�య�   కల�   మ��య�   ప��ఒక���   మ�న�ిక   �ి���   ��ం�� ం��సు� ం��.   



    

4   వ   ���   -   ఆక�పచ�   

చత����   క��ా�ండ   �ేవతను   స���సు� ం��.   క��ా�ండ   �ేవత   భ����ౖ   వృ�సంపద   �క�   ��నం��   సంబంధం   క���   ఉం��   
మ��య�   అందువల� ,   ఆ   ���   రంగ�   ఆక�పచ��ా   ఉంట�ం��.   ఆ��   ఎ����   �ేత�ల�   క���   ఉన�ట�� �ా   ���క��ంచబ��ం��   
మ��య�   ప����ౖ   క�ర��ం��.   

    

5   వ   ���   -���   

పంచ�   ���న   ప��ం�ే   �ేవతస�ందమ�త,   స�ంద   (ల���   �ా�����య)   త��.   బ���ద   రంగ�   త��   తన   �డ�    ప�మ������   
గ����నప��డ�   త��   �క�   శ���   మ��������   ప��క.   ఆ��   భయంకర���న   �ింహం��ౖ   �ా���   �ేసూ� ,   ��ల�గ�   �ేత�ల�   క���   
మ��య�   తన   �డ�ను   పట�� క��   ���క��ంచబ��ం��.   

    

6   వ-   ఆ��ం�   

���ఈ   ���   �ా���యను���   ప���ా� ర�.   �ా���యనం   దు�ా�    అవ��రం   మ��య�   �ై�ా���   ప�ద���సు� ం��,   ఇ��   ����ంజ   
రంగ�   ����ా   సూ�ంచబడ�త�ం��.   �ధు�   �ేవత�ా   �ిల�వబ�ే   ఆ��   �ే�   �క�   అత�ంత   ��ం�ాత�క   ర��ాలల�   
ఒకట��ా   ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.   ఈ   అవ��రంల�,   కృ���ణ�డ�   �ింహం��ౖ   �ా���   �ే�ా� డ�   మ��య�   ��ల�గ�   �ేత�ల�   క���   
ఉంట�డ�.   

    

7   వ-   �ెల�ప�   

���ఏడవ   ���   ల���   సప��   దు�ా�    �ే�   �క�   అత�ంత   భయంకర���న   ర��ా��   స���ంచుక�ంట�ం��.   సుంభ   
మ��య�   �సుంభ   అ��   �ా�సులను   చంప�����   �ార��   తన   చ�ా���   ��ల��ం�ంద�   నమ����ర�.   ���   రంగ�   
�ెల�ప�.   సప��   ��డ�,   �ేవత   �ెల��   వస� ���రణ��,   ఆ��   మండ�త�న�   కళ�ల�   ��ల�   ��పం��   క��ిసు� ం��,   ఆ��   చర�ం   
నల� �ా   మ�ర�త�ం��.   

    

�ెల��   రంగ�   ��ా ర�న   మ��య�   �ాం��   ���క��సు� ం��   మ��య�   భక�� ల�   ��   నుం��   �ా���   ర��సు� ంద�   భక�� లక�   భ���ా   
ఇసు� ం��.   

    

8   వ   ���   -   �ిం�   

మ�����   �ె���ేటల�   మ��య�   �ాం���   ప��క.   ఈ   �����   సంబం��ం�న   రంగ�   �ిం�,   ఇ��   ఆ�ా�ా����   వ���సు� ం��.   

    



9   వ   ���   -   ల�త   �లం   

పండ�గ   �వ��   ���   నవ�   ��డ�   ప�జల�   �ి��������   ��ా ����ా� ర�.   ��మర��ౖ   క�����,   �ి�������   అ��   ర�ాల   �ి���లను   
క���   ఉంద�   మ��య�   ప��ా��సు� ంద�   నమ����ర�.   ఇక�డ   ఆ��క�   ��ల�గ�   �ేత�ల�   ఉ����.   ��ల���   �ే�   అ�   
క���   అంట�ర�.   ఆ   ���   ల�త   �లం   రంగ�   ప�కృ�   ��ందర�ం   పట�    అ�మ�����   వ���సు� ం��.   

_____________________________________________________________   
  

�ా��   �ేజ�మయ�నంద����ా   నవ�ా��   �క�   ఆ�����క   ��ా మ�ఖ�త   

�ా��   అంట�  "�ా��"  మ��య�   నవ   అంట�  "������".  నవ�ా��  ("������  �ాత�� ల�")  ల�,  అమ��ా��  ర�పంల�  ఉన�                
భగవంత����  ఆ��  ��ధ  ర��ాలల�ఆ�ా���ా� ర�   దు�ా� ,  ల���  మ��య�  సరస���ా .  �ేవత  ఒకట�  అ�నప�ట���,             
ఆ��  మ�డ�  ��న�  ��ణ�ల��   ��ా ��ధ�ం  వ��సు� ం��  మ��య�  ప��ంచబడ�త�ం��.  పండ�గల�  �దట�  మ�డ�             
�ాత�� ల�   దు�ా� �ే��   ప���ా� ర�.  ఈ  ���ం��  మ�డ�   ���లల�ల���   మ��య�   సరస��  �ే�   ,  �వ��  మ�డ�  �ాత�� ల�.                
తర��ా�  పదవ  ���నుఅంట�ర�   �జయదశ� .   �జయ   అంట�  "�జయం",  మనంఈ  మ���ంట��  ప��ం�నప��� ే           
మన   మనసు���ౖ   �జయం    దు�ా� ,   ల��� మ��య�   సరస��   అ���ా��ంచవచు�.   

    

దుర�    
   

���ష����న  సదు� ణ�లను  �� ం��లంట�,  మనసు�ల��  �ెడ�  �ోరణ�ల��  ��శనం  �ేయ��.  ఈ  �ధ�ంసం�ే�  ����ా             
��ా ��ధ�ం  వ��సు� ం��   దు�ా� .దుర�   ఉం��   durgati  హరణ� "ఆ��  ఎవర�  మ�  �ెడ�  �� కడలను  ��ల��సు� ం��.":ఈ             
ఆ��అంట�ర�  ఎందుక�   మ���ాసుర Mardini,న�ంపజ���   Mahishaasura   mahisha  అన�ా(భ�తం)"బ��ల�."        
మన   మనసు�ల�   క���   ���ె   ల���?   

    

���ె   త�గ�ణ���  సూ�సు� ం�� ,  బద�కం,  �కట�,  అజ�� నం  మ��య�  జడత�ం  �క�  ��ణ�త.  మనల�  క���  ఈ               
ల�ణ�ల�  ఉ����.  ��మ�  ����ంచ�����  ఇష�పడ��మ�.  మనల�  ��ల�  శ���  మ��య�  సం��వ�త  ఉన�ప�ట���,             
��మ�  ఏ�  �ేయట����  ఇష�పడమ�  -  �ట�  ��లనులల�  పడ���వ�����  ఇష�ప�ే  ���ె  వల�.   Puraanic   కథల�,   దు�ా�                 
�ే� �క�చంపడం   Mahisha   భ�తంప���ాత�కం�ా,��శనం   tamoguna   ��శనం  ��ల�  కష�ం  అ�          
మనల�ఉం��.ల�,   దుర�  �ే�  హ�ా��   (���గం)  ��మ�  మనల�  �ైవ  పవ�  మ�  జంత�వ�ల��ా  �ోరణ�లను  ��శనం               
�ే��   ఇ����.   

    

ల���   
   

మనల�  జ�� నం  �ా�ాలంట�,  మన  మనసు�లను  మనం  �ిద�ం  �ేసు���ా�.  మనసు�  ప���ద�ం�ా,  ఏ�ాగ�త��             
మ��య�   ఏక-��ణం��   ఉం���;   ఈ   మనసు�   �క�   ����కరణ   ల���   �ే�   ఆ�ాధన   ����ా   �� ందబడ�త�ం��.   

    

ఈ  ���  మన  సమ�జంల�,  అ��ే,  మనం   ల���  గ���ం� ఆల��ం�నప��డ�,  మనం  డబ��  గ���ం�  మ�త���              
ఆల���ా� మ�  -  బం�ారం  మ��య�  ��ల�  �ల�� లను  ల����ంచడం!  అందు��  ల���  �ే�ాలయ����  ����ే             



జనసమ�హం  క��ిసు� ం��.  ప��ఒక�ర�ఇష�పడ��ర�   ల���  ప�జ   (ల���  ఆ�ాధన)ఎందుకంట�  ఆ��  ���క           
సంపదక�  ��ా ��ధ�ం  వ��సు� ంద�  �ార�  ����ా� ర�.  �ా�  �జ���న  సంపద  అంట�  ఏ�ట�?  మనక�  ���క  సంపద              
ఉన�ప�ట���,  �ీ�య  క�మ��ణ  ల���  �ీ�య  �యంత�ణ  ల�క�� ���,  ���మ,  దయ,  ��రవం  మ��య�  �జ���              
�ల�వల�  ఉన�ప�ట���,  మన  ���క  సంపద  అం��  �� త�ం��  ల���  ��శనం  అవ�త�ం��.  �జ���న  సంపద  అ����               
మన  ��తంల�  మనం  ఆచ��ం� ే  ఆ�����క  �ల�వల  అంతర�త  సంపద,  ���  ����ా  మన  మనసు�  ����                
అవ�త�ం��.  మనక�  ఈ  ��ప�  �ల�వల�  ఉన�ప��� ే  మన  ���క  సంపదను  �ా�ాడ���గల�గ���మ�  మ��య�             
����   స�����గం   �ేసు��గల�గ���మ�.   ల�దంట�   డబ��ల�   సమస��ా   మ�ర���.   

    

  ఉప�షత�� ల� ల�,   ఋష�ల�   ప��ర�ం  సంపద  మ�త���  అ���ార�  ఎప��డూ.�క�  మం��� లల�   �ై�� �య  ఉప�ష� ,             
�ార�  �దట  అ��  ��ప�  గ�ణ�లను  ప�����ా  అ�వృ���   �ేయమ�  అ���ార�.  "���ష����న  సదు� ణ�లను  �� ం��న              
తర��ాత,  భగవంత�డ�  దయ�ే�ి  మ�క�  సంపదను  అం��ంచం��".  స���న  �ల�వల�  మ��య�  మం�  ల�ణ�ల�             
ల�నప��డ�,  మన  డబ��  అం��  వృ��  అవ�త�ంద�,  మన  చుట��   ఉన�  ప�పంచంల�  �����  ల�క�ల�న��              
ఉ��హరణల�   ఉ���య�   ishష�ల�   ఇక�డ   వ�క�ం   �ే�ార�.   

    

మన  ధ�ా�ల  సంపద  మన  �జ���న  ల���.  ���  ��ా మ�ఖ�త   ఆ��  శంక�ా��ర��డ�   ,   ���కచూడమణ�ల� ,   స�               
సంప�� ల���  ఆర�  ర�ాల  సంపదలను  (మనసు�  ప��ాంతత,  �ీ�య  �యంత�ణ,  �ీ�య  ఉపసంహరణ,  సహనం,             
��ా�సం  మ��య�  ఏ���క  ��ణం)  �వ��ం��డ�.  జ�� ����  �� ంద�����  �ాగ�  �ేయ��.  ఈ  సదు� ణ�ల�  మ�ఖ����న�              
ఎందుకంట�  మన  ల��ం  మనసు��� ౖ  �జయం  -  మన  ��తంల�  జ����  ప��  మ�ర����  మనం  కలవరపడ�  �జయం.                
మనసు�   �ిద����నప���ే   ఈ   �జయం   వసు� ం��,   మ��య�   ఈ   మ�న�ిక   తయ���ప��క    ల���   ప�జక� .   

    

సరస��   
   

మనసు���ౖ   �జయం   జ�� నం   ����ా,   అవ�ాహన   ����ా   మ�త���   �� ందవచు�;   మ��య��ే�    సరస��   

స�యం   �క�   ఈ   అత��న�త   జ�� �����   ��ా ��ధ�ం   వ��సు� న���.  
  

అ��క  ర�ాల�ౖన  జ�� నం  ఉన�ప�ట���   ����లల�   -  ధ���ాస� �ం  ఖ��ళ�ాస� �ం,  �ల��ద�,  �ాసు� �ల�ం,  ఎక�����             
మ��య�  �దల�ౖన�  -  �జ���న  జ�� నం  ఆ�����క  జ�� నంల�  ఉం��.   ��కృష�� డ�   స�యం�ాల�   భగవ��� త �ె�ా�ర�:"����             
జ�� నం  జ�� నం  ఉం��";  మ��య�  అతను,  "ఇ��  ��"  అ�  జత�ేసు� ం��   �భ�� ,  ��  �����.  మ��  మ�టల�  �ె�ా�లంట�,                 
మనక�  అ��క  ఇతర  సబ��క�� ల�  మ��య�  �ా�ా� � ల  ప��జ�� నం  ఉండవచు�,  �ా�  మన  గ���ం�  మనక�  �ె�యక�� �,ే               
అ��   ��ప�   నష�ం.   అందువల�    సర�స�త   జ�� నం   అంట��ే�   ��ా ��ధ�ం   వ��సు� న�   �ీ�య   జ�� నం    సరస��.   

    

నవ�ా��   
   

అందువలన,   నవ�ాత�� లల� ,   దు�ా� �ే��   మనసు�ల��  మ���లను  ��ల��ంచ�����  మ�ందు�ాఆ����ా� ర�.�ే��         
ల���ఆ����ా� ర�   ���ష����న  �ల�వల�  మ��య�  ల�ణ�లను  ��ం�� ం��ంచ�����.  �వర�ా,   సరస��   ����  అత��న�త            
జ�� ����  �� ందడం  ��సం  ఆ���ంచబ��ం��.  ఈ  మ�డూ  ఆ���శ�యం�ా  �� ం��నప��డ�  మ�డ�  �ాత�� ల  మ�డ�             
��� ల   ��ా మ�ఖ�త   ఇ��,   ఆ��ౖఅవ�త�ం��    �జయదశ� ,   �జ���న   �జయం   �ా��ం�న   ���!   

    



సమయంల�   నవ�ా��   �ాస   �క�నృత�  (ఆనందం  నృత�ం)   ��కృష�    మ��య�   ���ికల��   క���  �ర���ం�ే�ార�.              
మనసు�  స�చ�ం�ా,  ప��ాంతం�ా,  మ��ంత  ఉల�� సం�ా  మ��య�  ఎక��వ  అవ�ాహన  �� ం��నప��డ�,  మనం            
సం��షం�ా  అ��ించల���?  అ�ే�ధం�ా,   �ాస   నృత�ం  ఆనందం  మ��య�  �ా�����రం  �క�  నృత�ం.  �ా�,  ఈ              
���ల�� ,   ��  కృష�� డ�   మ��య�   ���ికల�   చుట��   నృత�ం  �ేయడం   �ాస�� �నట��    మన  సమ�జంల�క��ి��� ం��.  కర�              
�క�  �జ���న  అర�ం  మ��య�  ఉ�ే�శ�ం  తరచు�ా  మర��� ���,  ఎందుకంట�  ఇతర  ర�ాల  నృ���లక�  ఎక��వ              
��ా మ�ఖ�త   ఇవ�బడ�త�ం��.   

    

ఎందుక�   నవ�ా��   పండ�గను  పగట�ప�ట  �ాక�ం��  �ా��ప�టజర�ప�క�ంట�ర�?  ఇ��  మ��క  ఆస���కర���న  ప�శ�.            
�ా��  సమయం  �ా��రణం�ా  మనం  �ద��� ��  సమయం,  �ాబట��   ఆ�����క  సం�ేశం  ఏ�టంట�,  “త�గ�ణం             
గ���ం�  �ద�ల��  అజ�� నంల�  �ర�  ��ల�  �ాలం  ��ం��ర�.  ఇప��డ�  ��ల����  సమయం  వ��ం��.  దయ�ే�ి              
��ల��నం��!   "   

    

ఒక  ప�జ  ��సం,  దురదృష�వ�ాత�� ,  ��మ�  ఎప��డూ  ఆలస�ం�ా  ఉండట����  ఇష�పడమ�  మ��య�  అందుక�,  "ఇ��              
ఏ  సమయంల�  మ�గ�సు� ం��?"  �ా���  ��సం,  ��మ�  ఈ  ప�శ�ను  ఎప��డూ  అడగమ�.  �ా��  10.00  గంటలక�  �ా���                
మ������ ,  ��మ�  “ఏ�ట�!  �ా���  ప�ర��ం��  ?!  అ��  ఎల�ంట�  �ా���?!  "  ఇం�ా  ప�జ  ��సం  ��ల���  ఉండడం  మ�క�                  
కష���!   

    

ఆ���ాల   ��ా మ�ఖ�త   
   

ప��  ఒక�ర�  �ాదు,  ఇ��  �జం,  ప��  �షయ���  ����కం�ా  అ�నం��ం�ే  ���ో   రకం  ఉంట�ం��.  అందువల� ,               
తత��ాస� �ం  ల���  ఆ�����క  స�����  తప��స���ా  ఏ�ో   ఒక  ఆ��ర  ర�పంల�  ప�ద���ం���.  ఈ  �ధం�ా,  �ిల�లను               
�దట�ా  ప��చయం  �ే�ినప��డ�,  �ార�  నృత�ం  ల���  పండ�గను  ఆ�ా����ా� ర�,  ఆ��ౖ  తర��ాత  ప���ంచడం             
��ా రం��ా� ర�,  “ఈ  నృత�ం  ఏ�ట�?  మనం  ఈఎందుక�  �ేసు� ���మ�   ప�జ ?అంట�  ఏ�ట�   నవ�ాత�� ల� ?  �ాబట��   ఈ              
ప�శ�ల�   �ిల�ల   మనసు�లల�   తల�త�డం   ��ా రం�ం�నప��డ�   సం��ప�    ఆ��రం   �క�   ఉ�ే�శ�ం   ��ర��ర�త�ం��.   

    

దురదృష�వ�ాత�� ,  ��మ�  మ�  �ిల�లను  �ే�ాలయ�లల�  �ార�క�మ�లక�  �సుక�����నప��డ�  మ��య�  �ార�  చూ��            
�ాట�  గ���ం�  ప�శ�ల�  అడగడం  ��ా రం�ం�నప��డ�,  ��మ�  �ా����  సమ���నం  �ెప�ల�మ�.  ఇం�ా  �ిల�ల�             
య�క�వయసుల�  �ర�గ�బ�ట�  �ే�ినప��డ�,  ��మ�,  “�ిల�లక�  ఏ���ం��?  ఈ  �ిల�ల�  భయంకర���న�.  ��మ�            
ఎప��డూ   మ�   మ����   ప���ంచల�దు!   ”   
    
��మ�  ఎప��డూ  ఏ�  ప���ంచల�ద��  �షయంల�  ��మ�  గర�పడ�త����మ�,  �ా�  ��మ�  ప�శ�ల�  అ����             
�ెల�సుక�ంట�  మం���.  మనం  ఎందుక�  అడగల�దు?  ���ో   జడత�ం  �ారణం�ా.  జడత�ం  ��ధ  ర�ాల�.  �ా��రక              
జడత�ం  అంత  �ెడ���  �ాదు  ఎందుకంట�  ఇ��  �ా��రణం�ా  ������కం.  ��ంతమం��  వ�క�� ల�  మ�న�ిక  ల���              
�����ే��ాలక�  ల�నవ���ర�,  �ా�  ���ో   జడత�ం  అత�ంత  �ెత�   రకం  ఎందుకంట�  ���  ప���వం��,  ��మ�  అస�ల�               
ఆల��ం��లను��వడం  ల�దు.  ప�జల�  ��ండ�  ���ాల�  �ా�  ల�క�ం��,  ����  ���ల�  �ర�  ల�క�ం��,  ఒక  ��ల  �ాట�                
ఆ�రం  ల�క�ం��,  తరత�ాల��ా  ఆల��ంచక�ం��  ��ంచవచ��  అంట�ర�!  ��ందర�  వ�క�� ల�  ఆల��ంచ�����           
ఇష�పడర�.  ఇ��  మన  ల�ప�   మ��ష   (�� మ��తనం  ���)ె,  మ��య�  మన  ఆ�����క   మ���ాఇష�పడమ�   ఏ�టంట�,              
ఈ   అజ�� న   �ద�   నుం��   ��ల��న�����   ��మ�.   
    
మనం  చూడగ���నట�� �ా,  �త�ం��పథ�ం   ����ల   ప���ం�సు� ం��   నవ�ా��   పండ�గల�:  మనసు�ను  ����   �ేయం��            
మ��య�  అ��  ప��క�లతలను  ��ల��ంచం��;  �ానుక�ల  ధ�ా�లను  ��ం�� ం��ంచు��ం��;  ఆ�����క  జ�� ����           
�� ందం��  మ��య�  ప���త�లను  అ��గ�ంచం��.  ఇ��  �జ���న  �జయం  -  ఆనందం  �క�  నృత�ం  -  �ా��ప�ట               
ఆ��రబద�ం�ా  �ర���ంచబడ�త�ం��,  ఎందుకంట�  ఇ��క���   �వ�ా��   మ�  ఆ�����క  ��ల��ల�ప�ను          
సూ�ంచ�����(�భ   �ా��).   
  
  



  

  
  
  
  


