శ్రీ కృష్ణ
ు ని – దీపావళి
జ్యోతిష్ో శాస్త్ రపరంగా – దీపావళి లో పరధానంగా శ్రీ కృష్ణ భగవాన్
స్తత్ోభామ, ఇరువురు కలసి నరకాస్తురుడు, అను రాక్షస్తుని వధంచారు. ఈ
దనమే దీపావళి గ జ్నులు గొపప ఉత్సవం జ్రుపుకున్ాారు.
దీపావళిలో పరధానమైనద – నరకాస్తురుని వధ. భూమాత్ పుత్రరడు,
నరకాస్తురుడు. నరకాస్తురుడు – మేష్ రాశికి స్తంకేత్ము. “మేష్ రాశి” త్ూరుప
దకుుగా,

స్తూరాోస్త్ మయ

స్తమయాన

ఉదయంచి

(తెలలవారుస్తరికి)

అస్త్ మిస్తు్ంద. మేష్ రాశి అస్త్ మించే స్తమయానికి, “త్రలా రాశి” త్ూరుపన
క్షితిజ్ం మీదకు వస్తు్ంద. స్ాాతి నక్షత్ర అధ దేవత్ – వాయువును అధషిటంచి,
నరకుని మీదకు బయలుదేరిన శ్రీ కృష్ణ దేవుడు – శ్రీ స్తూరుోనికి పరతీక. శ్రీ
స్తత్ోభామా దేవి – చందురనికి పరతీక. నరకాస్తురుడు అస్త్ మించగాన్ే ఆకాశం
అంచుల మీద “దీప ఛాయలలో ఉనా కొనిా నక్షత్రముల వరుస్తయే “కన్ాో రాశి”.
నరకుడు అను ఈ ఉపగీహము, మికిులి వేగంగా భూమి చుట్ట
ట తిరుగుత్ూ,
భూకక్షోలోకి వచిి, వేగంగా తిరుగుత్ూ భూమిని డీకొన్ే పరమాదం ఏరపడింద. శ్రీ
కృష్ర
ణ డు, త్న పరజ్ఞతో దానిని భూమికి డీకొనకుండా, ఆకాశంలోకి పేలిగా, ఆ
ముకులన్నా, అకుడ వాతావరణం లోని రాపిడికి, అంట్ుకునావి. అవి ఆకాశం
లో అన్ేక వెలుగులు విరజిమాాయ. ఆన్ాట్ి వెలుగుల జిలుగులే ఈన్ాట్ి మన
దీపావళి.
నిజ్మునకు దీపావళి పరా దనము కన్ాో రాశిలో ఉనా- ఎన్నా నక్షతారలు,
త్మకు, విముకి్ కలిగించగ, ఇవి అనిాయు స్తూరుోని చుట్ట
ట చేరినవి. ఈన్ాడు,
దీపాలు ఎన్నా

వెలిగించి, దీపావళి పరా దనం ఆచరించారు. స్తన్ాత్న

స్ాంపరదాయంలో, స్తంస్తుృతీ పరకారం భారతీయులకు, అత్ోంత్ పుణోపరదమైన
పరా దన్ాలు దీపావళి పరాదన్ాలు.
మొదట దీపావళి ఎప్పుడు పాారంభమైనది?
1. ప్దమ ప్పరాణము:

క్షీర స్ాగరం మధంచినపుడు, శ్రీ మహాలక్షిా

ఉదభవించినద. లోకములకు దీపమే తానుగ వెలుగులు విరజిముాత్రనా
శ్రీ మహా లక్షిా దేవి కాంతి స్తారూపిణి. శ్రీ మహా లక్షిాకి ‘కాంతి’ దీప కాంతి.
మికిులి పిరయమైనద. దేవత్లు, మునులు, ఋష్రలు, కలసి, అన్ేక
ఆవున్ేయ దీపాలు వెలిగించి శ్రీ మహా లక్షిా దేవిని, ఆ దీప కాంత్రలలో
ఆహాానించారు. ఆ స్తందరభంలో, దవోమైన మత్్ ని స్తహజ్ బంగారు
కమలాలు బాట్లో పరచి, మొత్్ ం అంతా దీపాలు వెలిగించి – శ్రీ మహా
మంత్ర న్ాదాలతో ఆహాానించగ అకుడ వేల దీపాల వెలుగులతో నిండి
పో యంద. శ్రీ మహా లక్షీా స్ాక్షాత్ర
్ – బరహాండములను వెలిగించే పెదద
దీపంగా పరకాశింప స్ాగినద.స్తరే మహా లక్షీా క్షీర స్ాగరం నుంచి
ఉదభవించినపుడు, వేల వేల దీపాలు, దేవత్లు, ఋష్రలు వెలిగించి
ఆన్ాడు దీపావళి ని చేశారు. ఈ విష్యం మనకు పదా పురాణం లో
వస్తు్ంద. ఈ దనం ఎవరు శ్రీ మహా లక్షీా దేవి కోస్తం, శ్రీ మహా లక్షీా ధన
యోగం, హో మం చేస,ే్ వారికునా దారిదరయం తొలగించి, ధన యోగం
పరస్ాదస్ా్నని శ్రీ లక్షీా దేవి అభయం పరస్ాదంచినద.
శ్రీ మహా లక్షీా ని పూజించే ముఖ్ో పండుగలు. వరుస్తగా:
1.

దీపావళి ధన త్రయోదశి; చత్రరధశి, దీపావళి.

2.

నవరాతిర న్ాట్ి లక్షిా పూజ్

3.

శాీవణ మాస్తం – శ్రీ వరలక్షిా వరత్ం

ఇందులో మొదట్ి శరీష్టమ
ర ైనద, దీపావళి స్తందరభంగా మొదట్ి దనం, శ్రీ
మహా లక్షీా త్నను పారరిధంచే భకు్ల ఇండల కు, స్తాయంగ విచేిసే దనం,
ధన త్రయోదశి. ఈ న్ాట్ి శ్రీ లక్షీా హో మమునకు, శ్రీ లక్షీా దేవి మికిులి
పిరయురాలు అవుత్రంద. స్తరా కారోములందు విజ్యము, సిదధ
పరస్ాదస్తు్ంద.
పరిపూరణ విశాాస్తంతో చేసే ఈ హో మం తో శ్రీ మహా లక్షిా దేవి “ధన యోగం”
వారికి పరస్ాదస్తు్ంద. శ్రీ ధన లక్షీా యోగం ఇంట్లల పరవేశించగాన్ే, ధనం flow
ఆగిపో యన్ా దో ష్ం తొలగి, ఆ ఇంట్లలకి ధనం వచేి విధంగా చేసేవే,
దీపావళి ధన త్రయోదశి, నరక చత్రరధశి, దీపావళి, 3 రోజుల శ్రీ మహా లక్షీా
ధన యోగ వరత్ – హో మములు. ఈ ధన త్రయోదశి “ధన యోగం”
విశరష్ంగా ఎంత్ గొపప లక్షీా యోగం పరస్ాదస్తు్ందో చెపపజ్ాలము.
జ్పశకి్ని మేళవించి, హో మం చేయుట్ దాారా శ్రీ ధన లక్షీా అనుగీహం
ప ందవచుిను. ఈ ధన త్రయోదశి న్ాడు, శ్రీ మహా లక్షీా మంతారలు
జ్పించి, హో మాలు చేయాలి. దాని వలన కలిగే ‘యోగం’ చెపపజ్ాలము.
ఎకుడ మికిులి, నియమ నిష్ఠ లతో శ్రీ మహా లక్షీా పూజ్ జ్రుగుత్రందో ,
అకుడ శ్రీ లక్షీా దేవి అపారమైన వెలుగులతో తాండవిస్తు్ంద.
ధన త్రయోదశి న్ాడు, ఈ 3 రోజుల శ్రీ లక్షీా దేవి హో మాలు, ఎంత్ట్ి
స్తమస్తోలనయన్ా, మనదరి చేరనివాకండా, కాపాడుత్రంద. దీని ఫలిత్ం
వరణన్ా తీత్ము. వేద కాలం నుండి భారత్ దేశంలో, జ్యోతిష్ోం నమేావారు
త్మ

దారిదరయ

బాధ

తో

కష్ట పడుత్రనావారు,

వారి

జ్ాత్కంలో

భాగోస్ాానంలో లక్షిా కట్ాక్షం వచుిట్కు, 3 రాత్రరలు, దీపావళి
స్తమయంలో రాతిర స్తమయంలో చేయు శ్రీ మహా లక్షీా హో మము గొపప
అదృష్ట యోగము, ధన యోగము పరస్ాదస్తు్ంద. శ్రీ మహా లక్షీా దేవి

యొకు మహానుగీహ పారపి్ కలుగుత్రంద. ఈ లక్షీా దేవి క్షీర స్ాగరం
నుండి ఉదభవించినపుడు, దేవత్లు దీపావళి చేసి, పెై వరాలు ప ందారు.
విష్ణ
ు ప్పరాణంలో దీపావళి:
నృసింహ అవతారంలో, శ్రీ స్ాామి వారి అనుగీహం ప ందన పరహాలదుడు.
ఇత్డి మనుమడు బలి. ఈ బలి, దేవత్లను యుదధ ంలో ఓడించి దేవత్ల
రాజ్ాోనిా ఆకీమిస్ా్డు. రాక్షస్తులు, అపుడు లోకంలో చాలా బాధలు
కలిగిస్త్ ూ ఉంట్ారు. దేవత్లు శ్రీ మన్ాారాయణుని శరణుప ంద, త్మ
రాజ్ోం త్మకు పరస్ాదంచమని పారరిధస్్ ారు. అపుడు శ్రీ న్ారాయణుడు,
వామన అవతారంలో వచిి, అహంకరించి యునా బలిని పాతానికి అణగ
దరర కిు, దేవత్ల వారి రాజ్ోం తిరిగి పరస్ాదంచారు. తిరిగి, ఇందురడు
దేవత్లకు రాజు అయాోరు. ఆ స్తమయంలో వారు, త్మ రాజ్ో లక్షిాని
ప ంద

నందుకు

ఆనందంగా

దీపాలు,

వేలకు

వేలు

వెలిగించి,

ఆనందో తాసహాలతో దీపాలి చేస్తుకున్ాారు. ఈ స్తందరభంలో, శ్రీ మహా లక్షీా
దేవిని, శ్రీ మహా విష్ర
ణ దేవులను పూజించారు. ఈ పరా దనం శ్రీ లక్షీా
న్ారాయణులకు స్తంబంధంచిన పరా దనంగా ఆరాధనలు చేశారు.
శ్రీ రామాయణంలో దీపావళి: శ్రీ రామచందర భగవాన్ 14 స్తం. వనవాస్తం
త్రాాత్ అయోధోకు వచిి, పట్ాటభిషేకం చేస్తుకునా స్తందరభంలో,
అయోధో లోని పరజ్లు, ఏ కారోకీమమునకు విచేిసిన వేలాద మంద
పరజ్లు, ఆనందో తాసహాలతో దీపావళిని జ్రుపుకొన్ాారు.
హరి వంశం: పారగ్ జ్యోతిష్ పురంలో, నరకుడు అన్ే రాజు ఎందరో స్్ ర లను
బంధంచి వారిని అన్ేక బాధలకు గురి చేయ స్ాగాడు. స్్ ల
ర మాన, పారణాలు
హరిస్త్ ునా నరకుని వధంచి, ఈ 16 వేల మంద స్్ ల
ర కు విముకి్
కలిగించాడు, శ్రీకృష్ర
ణ డు; అపుడు అందులో ఎందరో రాజ్ కుమారత్లు,

గొపప కుట్ుంబాల నుంచి వచిిన ఆ బాలికలు, శ్రీ కృష్ర
ణ ని శరణు
ప ందారు. ‘మా గృహాలకు మేము తిరిగి వెళళలేము, ఇకుడే మాకు ఒక
గృహ వస్తతి కలిపసే్ , జీవితాంత్ం, ఇకుడే ఉండి పో తామని వేడుకున్ాారు.
వారు 16 వేల మంద. వీరందరికీ గృహ వస్తతి, జీవన వస్తతి కలిగించిన
శ్రీకృష్ర
ణ డు, 5 వేల స్తం. కిీత్మే, హయోమన్ ట్ారఫికింగ్ ని కంట్లరల్ చేశారు.
స్్ ల
ర కు రాక్షస్త బాధల నుండి రక్షించారు. వారికి స్తాత్ంత్ర జీవిత్ం
పరస్ాదంచారు. అందుకే, దక్షిణ భారత్దేశంలో దీపావళికి, 3 రోజులు పరా
దన్ాలుగ మికిులి వెైభవోపేత్ంగా పూజ్లు చేస్్ ారు. ఈ పూజ్లు, రక్షణ
కోస్తం శ్రీ కృష్ణ భగవానుని, మరియు ధన యోగం కోస్తం శ్రీ మహా లక్షీా దేవి
ని ఈ 3 రాత్రరలు పూజ్లతో, హో మాలతో, శ్రీ ధన లక్షీా దేవిని స్తంతోషింప
చేసి, అన్ేక వరాలు ప ందే పరా దన్ాలు ఈ 3 రోజుల దీపావళి పరా
దన్ాలు. అత్ోంత్ ఆనందంతో పిలలలు, పెదదలు అందరూ అత్ోంత్
ఉతాసహంగా ట్పాకాయలు కాలుస్తూ
్ , స్ాట్సస తింట్ట స్తంతోష్ంగా
ఉంట్ారు.
మహా భారతంలో దీపావళి: కురు క్షేత్ర మహా స్తంగాీమము పూరి్ అయ,
అధరా వర్ నులగు వారందరు, ఈ భూమి నుండి వెళిళపో యారు. ఈ
దన్ాలు పరజ్లు – దేశానికి శుభ దన్ాలుగా భావించారు. ధన్ తేరస్
(ధన త్రయోదశి) న్ాడు శ్రీ లక్షీా కట్ాక్షం కోస్తం హసి్ న్ాపురమంతా
ఆనందో తాసహాలతో దీపాలు వెలిగించారు. ధరాం జ్యంచింద. ధరారాజు
పట్ాటభిషిక్ ుడెైన శుభ దన్ాన, పరజ్లు రాజ్ోమంతా పరతి యంట్ి ముందూ,
యంట్ి లోపల, అన్ేక దీపాలతో అలంకరించారు. అందరి కళళలో ఆనంద
దీపాలు వెలిగాయ. రాజ్ోంలో ధరారాజు రూపంలో ‘ధరా దీపం పెదదదగా,
పరకాశించి పరజ్లకు నిశిింత్, శాంతి, స్తంతోష్ం పరస్ాదంచినద.

శ్రీ కాళికా ప్పరాణం: శ్రీ జ్గన్ాాత్ పారాతి, శ్రీ కాళికా దేవిగా అవతారం
అపపట్ికపుపడు స్ాకరించి, అన్ేక రాక్షస్త వీరులను స్తంహరించినద.
అపుపడు, దేవత్లు, ఋష్రలు, మునులు ఆనందంతో, ఆ జ్గన్ాాత్ను
‘జ్యోతిగా’ అనగా దేవిన్ే “దీపం” గ భావించి, దీప జ్యోతి లో ఆవహంప చేసి,
ఆరాధంచారు. ఎపుపడెపుపడు ఘోర రాక్షస్తుల భాద త్లిల వలల తొలగినదో ,
అపుపడు దీపాలు వెలిగించి, పండుగ చేస్తుకున్ాారు.
దీపావళి గురించి స్ాుంద పురాణంలోనూ, భవిష్ో పురాణంలోనూ, న్ారద
పురాణంలోనూ ‘దీపానిాక’ అంట్ట దీపావళి ని పేరొున్ాారు. వామన
పురాణంలో – “దీప దాన మహో త్సవంగా’ దీపావళి వరిణంపబడినద.
శారదో త్సవంగానూ ఇలాగ ఇంకా ఎన్నా ఎన్నా గీంధాలలో దీపావళి మహా
వెైభవంగా శుభ పరా దనంగా భావించి పట్ట ణములు, గృహాలు,
ఆలయాలు దీపాలతో అలంకరించే స్ాంపరదాయం యుగ యుగాల నుండి
వస్తూ
్ ఉనాద.
శ్రీ మహా విష్ర
ణ వు దేవత్లతో ఇలా తెలియ చేశారు. “మీరు లక్షీా పూజ్
చేస్త్ ునాంత్ వరకు, లక్షీా హో మం చేస్త్ ునాంత్ వరకూ, కష్ాటలు మీ దరి
చేరవు.” అవును. ఇద పరమ స్తత్ోం. దీపావళి స్తందరభంగా ఈ 3 దన్ాలు
ఎవరు శ్రీ మహాలక్షిాని పూజిస్ా్రో, ఎవరు శ్రీ లక్షీా హో మం ఆచరిస్్ ారో
వారిని కష్ట ం స్తమీపించలేదు. ఇద స్తత్ోమై న వాకోం. ఈ 3 దన్ాలలో శ్రీ
మహా లక్షిాని సేవించినచో, అదృష్ట ం వారిని స్తదా వెంట్ నంపి
స్ాగిపో త్రంద.
దీప్ పాాధానయత- ఋగ్వేదము:
ఓం దీప మంగళ జ్యోతి నమో నమో
దీపం పరం జ్యోతి కళాద నమో నమో

తా| స్తకల శుభముల నిచేి దీపానికి, స్ాక్షాత్ మహాలక్షిా మరియు
పరంజ్యోతి అయన దీపానికి నమస్ాురము.
1. స్తృషిట 2. సిాతి 3. లయము లు 3 లోనూ దీపానికి అనుభంధం ఉనాద.
1. దీప కాంతి లో – అంత్రలలనంగా (గమనించి చూసే్ ) ఉనాద స్ాక్షాత్
పరబరహా తేజ్ము.
పరతి రొజూ భారతీయులు దీపం, ఉదయాన్ేా స్తూరోోదయానికి ముందే
వెలిగిస్్ ారు.
2. దీపారాధన – అంట్ారు, అంట్ే వెలుగును ఆరాధంచట్ం అని అరధం.
3. ఋగేాద కాలం నుండీ భారత్ దేశంలో దీపారాధన పారరంభమైనద.
4. పుణో మూరు్ల ైన ఋష్రలు, ఇవన్నా పదద త్రలు న్ేరిపంచి, జీవిత్ం
ఎలాగా పారమారిధకంగా శుభ పరదం చేస్తుకోవాలో జ్ాఞనం పరస్ాదంచారు.
కాన్న ఋగేాదంలో, వందలాద శలలకాలు దీపం గురించి, వెలుగు గురించి,
‘లోని’ వెలుగు గురించి ఎంతో తెలియ చేశారు. ఋగేాద మాత్కు కోట్ి కోట్ి
ఆతాాంజ్లులు.

