దీపహఴళి

భారతీయ ఆధ్యయత్మమకహచయరహలలో ండుగలకునన పహాధ్యనయత ాత్యయకమైనది.
ండుగన఼ అభిమానంచన భారతీయుడు ఉండడు. ాత్యయకంగహ ండుగన఼
చయష఼కోన నయసి కులు సైతం ండుగ దినయలన఼ మాతాం ఖచ్చితంగహ షంత్ోశంగహ
అన఼భవంచయ తీరత్యరు. అది ూజత్ో నమితి ం లేనది. షంత్ోశ ఉత్యాహాలకు
నలయమైనది. కహబట్టే ండుగ అనే భాఴన ఎట్ుఴంట్ివహరిలోనైనయ అలౌకికహనందయనన
ంచ఼త ంది. కోో ండుగ కోో ాత్యయకమైన శోభన఼ చయకూరుషఽ
ి మానసకోలల సహననషఽ
ి
గాహాలకు కొతి అందయలన఼ ఇష఼ింది. అంద఼కే చ్చనయన, పదయా అందరూ వీట్ికోషం ఎంత్ో ఆరిిగహ
ఎద఼రుచఽష఼ింట్ారు. ండుగల షంబరహలు చ్చనన పలలలవే అయనట్ికీ ఆ ముచిట్ల న఼
పద్లలు కూడయ ఎంత్ో షంత్ోశంగహ అన఼భవసహిరు. ఴరలక్ష్మమ ఴాతం, అట్ల తదిా, నయగుల చవత్మ ఴంట్ి
ండుగలన఼ సి ల
ీ ు ఇశే డిత్య , ఉగహది, వనయయక చవత్మ ఴంట్ివ ఎకుోఴ శహతం ురుశ లు
ఇశే డడం షసజంగహ జరుగుతూ ఉంట్ుంది. ఐత్య ఴయష఼త్ో నమితి ం లేకుండయ, సి ,ీ ురుశ
భేదం లేకుండయ అందరూ ఇశే డయ ఏకైక ండుగ మాతాం దీపహఴళి కోట్ట.
దక్ష్ిణ భారతదయవమంత్య మూడు రోజులపహట్ు జరుుకునే దీపహఴళి ఎంత్ో ఉత్యి జకరమైన
ండుగ. ఆవవయుజ బసృళ చత రాశి, అమావహషయ, కహరతిక శుదధ పహఢ్యమి మూడు రోజులనఽ
కలిస షమగరమైన దీపహఴళి. ఈ మూడు రోజులోల మొదట్ిది నరక చత రాశి. రండఴది దీపహఴళి.
మూడఴది బలిపహడయమి.
ఈ ండుగన఼ ఆచరించయ వధ్యనంలో అనేక గహధలునయనయ. 1. నరకహష఼ర
ఴధ, 2. బలి చకరఴరిి రహజయదయనము, 3. శ్రరరహముడు రహఴణ షంహారహనంతరం
అయోధయకు త్మరిగి ఴచ్చి భరత నత్ో షమావేవమగుట్ (భరత్ మిలాప్), 4.
వకరమారో చకరఴరి ట్ాేభిషేకం. భారత దయవమంతట్ా ాచయరమునన గహధ
నరకహష఼ర ఴధ. ఆవవయుజ కాశణ చత రాశి నయట్ి రహత్మా రండు జాములకు తరువహత శ్రరకాశణ డు
నరకహష఼రున ఴధ్ించెన఼. నరకుడి పడ ఴదలట్ంత్ో ఆనందరఴశుల ైన ాజలు అదయ రహత్మా
మిగిలిన భాగమున఼, మరుదినమునన఼ మసో తావహలు జరుుకొనయనరు. ఆనయట్ి
ఉతావహలకు చ్చసనంగహ ాజలు ాత్మ యేట్ా ఈ రండు రోజులూ గొగహ ండుగలు
చయష఼కొంట్ునయనరు. భరత్ మిలాప్ : శ్రరరహమచంద఼ాడు రహఴణ ఴధ్యనంతరం లంక న఼ండి

అయోధ్యయ నగరహనకి మరల త్మరిగిరహఴడం, ట్ాేభిషేకం జరగడం ఈనయడయ అంట్ారు. శ్రరరహముడు
భరత నత్ో మరల కలియుట్కు ఉలక్షణంగహ "భరత్ మిలాప్" అన఼ ండుగ ఉతి ర
భారతమంత్య నేట్ికీ చయషి ఼నయనరు. ఈ వశహవషం ఴలల నే రహజులు వజయదవమి నయడు
సమోలల ంఘన చయస వతా ఴులపై దయడి చయస, వజయంత్ో దీపహఴళి నయడు మరలి ఴచ఼ిట్
షంాదయమయయంది . కోో ురహణంలో, కోో ధరమ శహషి ంీ లో కోో గహధ లిఖంచబడినట్ికీ
నరకహష఼ర ఴధ మాతామే దీపహఴళి ండుగకు అంకురహరణ అనన గహధనే అందరూ
అన఼షరిషి ఼ండడంత్ో అదయ సిరడిపో యంది .
ఆవవయుజ మాష బసృళ చత రధశిన 'నరక చత రధశి' అన, ఆ మరుషట్ి
రోజున఼ 'దీపహఴళి' అమావహషయ అన అంట్ారు. ఇది పననలకూ, పదా లకూ
షరదయ ండుగ. తలసహననం చయస, కొతి ద఼ష఼ిలు ధరించడం,
పండిఴంట్లత్ో భోజనం చయస, సహయంతాం కహగహనే దీపహలిన ఴరుషగహ
వలిగించ్చ, అనంతరం ట్పహకహయలు కహలిడం ఈ ండుగకు ఆనవహయత్మ. నరకహష఼ర షహారం
జరిగినంద఼కు ఆనంద షఽచకంగ జరుుకొనే ఈండుగ, మారహవడమలకు ఇంకో వధంగహ కూడయ
ాత్యయకమైనది. వహరికిది లక్ష్మమ ూజాదినం. పహత ఖాత్యలు మూసేస, కొతి ద఼ాలు
పహారంభిసహిరు.
శ్రరకాశణ డు షతయభామ షమేత డెై లోకకంట్కుడెైన నరకహష఼రున ఴధ్ించ్చనంద఼కు షంబరంగహ
జరుుకొనే ఈ దీపహఴళి ండుగన఼ దయఴదయనఴులు పహలషముదయానన మధ్ించ్చనుడు ఴచ్చిన
దిఴయజయయత్మ ఈ జీఴకోట్ికి వలుగున఼ ాసహదించ్చన వశిశే మైన రోజుగహ మరియు శ్రరరహమచంద఼ాడు
రహఴణ షంహారం గహవంచ్చ సత్యదయవత్ో అయోధయకు చయరి ట్ాేభిషకి ుడెైన శుభషందరభంగహ కూడయ
చెుకుంట్ారు.
దీపహఴళికి దయదీయమైన దిఴయకహంత ల దీపహలన఼ అలంకరించ్చ, బాణయషంచయ కహలుషఽ
ి , అందరూ
వహరి వహరి ఆనందయలన఼ ఴయకి రుషఽ
ి ఉంట్ారు. ఇక ాకాత్మ రంగహ ఆలోచ్చసేి , ఈ కహలమంద఼
షరవజీఴులన఼ వహయధ్ిగష
ర కీట్కహలు
ర ి ఼లన఼ చయసే కీట్కహలు, ంట్లన఼ నయవనము చయసే కిమి
అధ్ికంగహ ఉధబవసహియ. కన఼క ఈ బాణయషంచయ కహలుల ఴలల కీట్కషంహారం కలిగి ాజలకు
అననవధ్యల మేలు జరుగుట్కే ఈఆచయరం పట్ిే ఉంట్ారన పదా లు చెి ూ ఉంట్ారు.

ఏ ఇంట్ి యంద఼ దీపహలు షమాదిధగహ వలుగుత్యయో, ఆ ఇంట్ శ్రరమహాలక్ష్ిమ
ావేశిష఼ిందన మనకు ఋగేవదం చెపి ో ంది. అట్ుఴంట్ి ుణయ దిన సహయం
షంధ్యయ కహలమంద఼ లక్ష్మమషవరూమైన త లసకోట్ ముంద఼ త్ొలుత దీపహలు
వలిగించ్చ, శ్రరమహాలక్ష్ిమ అష్ోే తి రవతనయమాలత్ో కింర ద ఴరిణంచ్చన వధంగహూజ
గహవంచ్చ, ఈ షరవపహాణ కోట్ికి సాదయ త్యపహలన఼ పో గొట్ుే షరవ షంనన వకిిఴంత రహలుగహ
భావంచ్చ, నవేదన చయస, ూజానంతరం గాసమంత్య దీపహలంకాతం చయయుట్ఴలల కహలి
అందియలు ఘలుల ఘలులమన అననట్ు
ల ఆమహాలక్ష్ిమ ాషననమౌత ందట్!
శోల" చత రుభజాం చందారూపహ ఇందిరహ మింద఼ శ్రతలామ్
ఆసలద జననం ుషేం శివహం శిఴకరతం షతీమ్

