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పండుగలు ఆయా జాతుల సంస్కార బందువులు – సంసృతీ ప్రతిబంబాలు కూడాను. వాటి 

ఆంతరంగిక భావాన్ని నేటితరం పూరి్తగా గ్రహంచవలస్త్ర వుంది. మన జాతీయ జీవనవిధానం 

లో కూడా పండుగలకు సుదీరఘమైన చర్తత్ర ఉంది. సమాజంలో స్నిహం, సంఘటిత శక్తి, దేశభక్తి, 

ఆధాాతిిక భావనలను పంపందిస్కియి. 

హందూ స్కంప్రదాయం  ప్రకారం ప్రతి మాస్కన్నక్త ఓ విశిష్టత ఉంది. ప్రతిదీ పవిత్రమైనదే. 

ఒక్కాదాన్నక్త ఒక్కా ప్రత్యాకత. చంద్రమానం ప్రకారం పదకండోది  మాఘమాసం.  కార్తికంలో 

దీపాన్నక్త ఎంత ప్రాముఖ్ాత ఉందో, మాఘమాసంలో స్కినాన్నక్త అంత్య ప్రాముఖ్ాత ఉంది. ఈ 

నెలలోనే ఆ పరమేశవరుడు లంగ రూపంలో ఆవిరభవించడు. అలాగే జాానసవరూపిణి  సరసవతి 

జన్నించంది కూడా మాఘ మాసంలోన్న వసంత పంచమి రోజునే. అంత్య కాకుండా ఈ నెలలోనే 

ప్రతాక్ష దైవమైన ఆ సూరా భగవానుడు రథంపై సంచరాన్నక్త బయలు దేరుతాడన్న అంటారు. 

మాఘ మాసంలో పుణ్ా స్కినాలకు ప్రాముఖ్ాత ఉంది. మకర లగింలో సూరా భగవానుడు 

ఉండే సమయంలో చేస్న స్కినాలకు విశేష్ం ఉంది. గంగా యమునా సంగమసథలమున 

మాఘమాసమందు స్కినము చేయువార్తక్త క్కటి కలపములకైనను  జనిబంధము ఉండదు. ఈ 

గంగానదిలో ఎకాడ స్కినము చేస్త్రనను కురుక్షేత్ర సమానము. కాశీకంటే 

గంగాయమునాసంగమము నూరు రెట్లు పుణ్ాప్రదమన్న యరధము.    

 

ఆ జలంలో హర్త పర్తపూరుుడై ఉండటంతో ఆయన కృపకు పాత్రులవుతారన్న పేర్కానాిరు. ఈ 

మాసంలో వేకువజామునే లేచ స్కినం ఆచర్తంచడం ప్రధానం. “దుుఃఖ్ దార్తద్రానాశాయ శ్రీ 

విష్ణుస్తషి్ణాయచ, ప్రాతుఃస్కినం కరోమాదా మాఘే పాపవినాశనం" అనే ఈ శ్లుకాన్ని పఠిసూి 

నదులోుగానీ, చెరువులోు గానీ, బావుల దగగర గానీ స్కినం చేయడం విశేష్ఫలదాయకం.  

పై ప్రదేశాలోు కుదరకపోత్య కనీసం ఇంట్లు స్కినం చేసుినప్పుడు, (గంగేచ  యమునే చైవ  

గోదావర్త సరసవతీ – నరిదా  స్త్రంధు కావేర్త  జలేస్త్రిన్ సన్నిధం  కురు) అన్న   గంగ, గోదావర్త, 



కావేర్త లాంటి పుణ్ా నదులను తలుచుకుంటూ స్కినం ఆచర్తంచల. స్కినం చేస్త్రన తరావత 

ఆలయాన్నక్త వెళ్లుల. శివాలయంలో నువువల నూనెతో దీపాలను వెలగిస్ని దోష్ పర్తహారం 

అవుతుంది. ఈ మాసంలో ఆదివారం నాడు సూరా ఆరాధన ఎంతో ఉతృష్టమైంది. మాఘ 

మాసంలో సూరుాడిక్త అరఘయం ఇవావల. ఉపనయనం అయినవారు మంత్రంతో అరఘయం ఇస్కిరు. 

ఉపనయం కాన్న వారు  ప్రతి ఒకారూ సూరోాదయ సమయంలో శుచగా సూరుాడి నామాలు 

చెబుతూ అరఘయం ఇచుుక్కవాల. కనీసం ప్రతి ఆదివారం తపపన్నసర్తగా సూరోాదయ సమయంలో 

సూరుాడిన్న ఆదితా హృదయంతో పఠించడం వలు అనారోగాాలు నశిస్కియనేది శాసి వచనం.  

ఈ నెలలోన్న శుకుపక్ష తదియనాడు బెలుం, పప్పులను బ్రాహిణుడిక్త దానం ఇవావలట. తిల పాత్ర 

దానము ముఖ్ాము. హరణ్ామకారలేదు. తిలలు మాత్రమే  (తెలున్నవిగాన్న నలున్నవిగాన్న) రాగి  

పాత్రలో నుంచ, “ఇదం తిలాపాత్రం యథాశక్తి హరణ్ా  సహతం యమదైవతం  

బ్రహిలోకావాపిి కామసుిభా  మహం సంప్రదదే” యన్న యుచుర్తంచుచూ దానము 

చేయవలెను.   అలాగే స్కలగ్రామ శిలా దానము శుభమైనది.  

ఈ మాసంలో రథసపిమితోపాట్ల శ్రీ పంచమి, వరచతురదశి, వరుణ్ ష్ష్టట, భీష్మిష్టమి, భీష్ి 

ఏకాదశి, మాఘ పూర్తుమ విశేష్మైన రోజులు. 
 


