మహశిఴరహత్రి

మనకు సహధారణంగహ ప్ిత్రనెల కాశణ చతురదశి
రోజున 'శిఴరహత్రి ' ఴషఽ
ూ నే ఉంట ంది. దానిని
'మాషశిఴరహత్రి' గహ భావంచి శివహన఼గ్రసం
ను ంద఼టకు ఆ రోజు ఈవఴరునకు వశేశ
ప్ూజలు చేయషఽ
ూ ఉంటారు. అంద఼లో
అతయంత వశిశట మైనది, మాఘ బసృళ
చతురధశినాడు ఴచేేది 'మహశిఴరహత్రి'
ప్రఴదినం. ఇది శిఴనుహరఴతులకు ఎంతో
ిత్రకరమైనది .
శివహయ గౌరీ ఴదనాబజ భాంగ్ షఽరహయయ
దక్షాధ్ఴర నావకహయ
శ్రర నీలకంఠహయ ఴాశధ్ఴజాయ తస్మమ శ్రరకహరహయ నమశివవహయ|| (శిఴప్ంచాక్షరీ సతూ తిం)
ఇటటట మహేవఴరుడు నిరుుణ నిరహకహర ప్రబిసమ షరఴవహయప్కుడు. షరహఴంతరహయమియై ఈ చరహచర
ప్ిప్ంచం అంతట వహయంచి ఈ షసజ లక్షణాలతో ఆయన నిరహకహరుడయాయడు. కహని భకుూలన఼
అన఼గ్రహంచేంద఼కు, ఆశ్రరఴదించేంద఼కు, షగ్ుణాకహర, నిరుుణాకహరహల ప్ిత్రరూప్మే ఈ శిఴలంగ్
రూప్మని, మిగిలన దేఴతలఴలె 'శిరము' ముదలెమన ఇతర అఴయఴములు లేఴు కహబటటట ఈ
దేఴదేఴునకు లంగ్మే ప్ితీకగహ, లంగ్ప్ూజన఼ నిరహకహర ఆరహధ్నగహ చేషూ ఽ ఉంటారని దమఴజుు లు
చబుతారు. ఇక ఈ 'ఈవఴరుడు' లంగోదభఴమూరిూగహ అఴతరించ఼టకుగ్ల కహరణం ఏమిటో
తలుష఼కుందాం. దీనికి ఒక ప్ురహణగహధ్ కలద఼.
ఒకసహరి బిసమ, వశు
ణ మూరుూల మధ్య అసంకహరం తలెత్రూ అది చిఴరకు ఎఴరెఴరు ఎంతటట
గొప్వహరో తేలుేకోవహలనే సిత్రకి నుత టటప్డసహగినారు. వహరిని గ్మనిష఼ూనన ప్రమశిఴుడు వహరిి
కలగిన అసంభావహనిన అణగ్దొ కిి వహరి ఇదద రికీ చకిని గ్ుణనుహఠం చనుహలనే ఉదేదవయముతో

"మాఘమాషం చతురదశినాడు" వహరి ఇరుఴురకు మధ్య 'జయయత్రరిలంగ్ం'గహ రూప్ుదాలాేడు. వహరు
ఇరుఴురు ఆలంగ్ం యొకి ఆది అంతాలన఼ తలష఼కోవహలని వశు
ణ మూరిూ ఴరహస రూప్ందాలే
జయయత్రరిలంగ్ం అడుగ్ుభాగహనిన వెతుకుతూవెళళగహ; బిసమదేఴుడు సంష రూప్ందాలే ఆకహవం
అంతా ఎగిరహడు. చిఴరకు కన఼కోిలేక ఓడినుత య ప్రమేవఴరుని వరణువేడుకుంటారు. అప్ుడు
ఆ ప్రమశిఴుడు తన నిజరూప్ంతో దరవన మిచిే అన఼గ్రహంచి వహరి అసంకహరహనిన
నుత గొటటటనాడు. దానితో బిసమ వఘ్ు
ణ ఴులు ప్రమేవఴరుని ఆధికయతన఼ గ్ురిూంచి వహనిని వశేశ
ప్ూజలతో సేవంచి కీరూ ంి చినారు. ఆ ప్రఴదినమే 'మసశిఴరహత్రి ' అయయంది.
శిఴప్ద మణిమాలలో 'శి' అనగహ శిఴుడనియు 'ఴ' అనగహ వకిూ రూప్మని చప్బడియుననది .
ఈ 'శిఴరహత్రినాడు' వశేశమైన కహలం 'లంగోదబఴకహలం'. ఈ కహలం రహత్రి 11-30 న఼ండి 1 గ్ంట
ఴరకు ఉంట ందట! ఆ షమయంలో నిరమల మనష఼ుతో శిఴప్ంచాక్షరీ జషూ ఽ ఉప్వహష దీక్షతో
'నుహరిధఴ లంగహనికి ' ప్ుజాభిషేకహలుచేస ముదటట జాములో నుహలతోన఼, నాల్గ్ఴ జామునంద఼
తేనెతోన఼ అరిేంచిన ఉమావంకరులకు అతయంత ిత్రకరమని, అలాగ్ునే లక్షబిలాఴరేన
ఆచరించిన వహరికి వశేశ ప్ుణయఫలం సదధ ష
ి ూ ఼ందని, శిఴునిచే వషరిజంచబడిన 'ముగ్లప్ూఴులతో'
శివహరహధ్న కన఼క చేసేూ ఆ రోజు వశు
ణ మూరిూ ిత్రకొరకెై సఴకరించి వహరిి షససహివఴమేధ్ ఫలము
లభించి శిఴసహయుజయము లభిష఼ూందని ప్ండిత శేశ
ర ు ులు 'శిఴరహత్రి మసతయం' గ్ురించి వఴరిషూ ఽ
ఉంటారు.
ఇంతటట వశిశట మైన 'మసశిఴరహత్రి' ప్ుణయదినం రోజున షమీప్
శిఴక్షేతాిలెమన శ్రరశైలం, అమరహఴత్ర, కోటప్కొండ, శ్రర కహళససూ , దాిక్షారహమం ముదలెమన వహటటలో
వశేషహరేనలు జరుగ్ుతాయ వహటటని దరివంచి మనమంతా ప్ునీతులౌదాము.

