కహరతీక మాషం - విశిశట త

భగఴంతుతుకి ఎకకుఴ ీతితృహతీమైన మాషం కహరతీక మాషం. ీతి ఏటా
దీతృహఴళి లెళిిన మరుషటి రోజు న఼ంచి ఄతి వితీమైన కహరతీక మాషం
తృహీరంభమఴుతుంది . ఇ మాషంలో భకకీలంతా తుతయం శిఴ నామాతున
షమరిషీ ఽ ఈంటారు. ురహణ కహలంన఼ంచీ ఇ మాషం ఓ ీతయయకతన఼
షంతరించ఼కకంది. సరిసరహద఼లకక ీతితృహతీమైన ఇ మాషంలో భకీ కోటి యాఴతత
ీ కఠిన
తుశఠ తో చయటటట నోములకక ఎంతో తృహీధానయం ఈంది. ఇ మాషంలో తృహఢ్యమి, చవితి, తృౌరణ మి,
చతురదశి, ఏకహదశి, దాాదశి తిధ఼లోో శిఴ తృహరాతుల ఄన఼గరసం కోషం మశిళలక ూజలక
చయషీ ఼ంటారు. టట ణాలోోనే కహకకండా గ్హరమాలోో వైతం మశిళలక ఇ మాషంలో విళేశ ూజలక
జరుుకకంటారు.
ఈతాాన ఏకహదశి
ఇ మాషంలో ఴచయే కహరతీకశుదధ ఏకహదశి ఎంతో లెైశిశట యం ఴుంది.ఇ రోజు శ్రర మహాలక్ష్మమకి విలహసం
జరిగ్ిన రోజుగ్హ భావిస్హీరు.దీనేన కొతున తృహీంతాలోో ఈతాాన ఏకహదశిగ్హ లకష఼ీంటారు. ఈతాాన
ఏకహదశినాడయ దయఴదానఴులక తృహలషముదాీతున చిలికినటటట ురహణాలక ేరకునానయ. ఇరోజు
ఈలహషం ఴుండమ మరుషటిరోజు దాాదశి తృహరయణం చయవేీ ఎంతో మంచిది మంచిది.ఇ
కహరతీకమాషంలో దాాదవ జయయతిరిోంగ్హలకగ్హ ఴునన శిఴుడు ఄతయంత లెైబో లోేతంగ్హ
ూజలంద఼కకంటారు ీధానంగ్హ భకకీలక కహరతీకమాషంలో శిలహలయాతుకి లెళిి తృహరాతీషమేత
రమేవారుతుకి భషమలేనం, బిలాతాీలక, ఄవివే ూలతో ూలతో ూజలక చయవేీ కైలాష తృహీీ
కలకగుతుందతు నమిమక.
కేదారేవార ఴీతం
చంద఼ీడు కాతిీ క నక్షతీంతో కలివ ఴుననరోజు కహరతీక తృౌరణమి ఴష఼ీంది. ఇ రాదినాన నోము
నోచ఼కకనే ఆంట కేదారేవారుతుకి మరిర చెటట ట ఉడలన఼ తోరణాలకగ్హ, మరి
ర ండో న఼ బూరలకగ్హ,
మరిర అకకలకన఼ విషీ రుోగ్హ టిట ూజలక చయయడం ురహతనకహలం న఼ంచి షంీదాయంగ్హ
ఴస్్ీ ంది. మశిళలక, ురుశులనే భేదం లేకకండా ఇ రోజు ఆంటిలిో తృహది కఠోర ఈలహస్హలకండమ
శిఴుడమతు ధాయతుస్హీరు. నోములక నోచ఼ కకంటారు. ఇ నోము నోచ఼కకననలహరికి వరిషందలకక,

ఄననఴస్హీలకక లోటటండదతు భకకీలకక ఄతృహరమైన నమమకం. వితీ మనష఼ులతో
రిశుభీమైన తూరు, అఴుతృహలక, చెరుకక, కొబబరికహయలక, తమలతృహకకలక, ుఴుాలతో
ూజలక చయవ కరపర తూరహజనం చయస్ీ హరు. ఄనంతరం నక్షతీదరశనం చయష఼కకతు స్హామికి
తులేదించిన లహటినే ీస్హదంగ్హ తీష఼కకంటారు.
కోరికలన఼ తీరేే దీు కహంతులక
తృౌరణమిరోజు లేకకఴజామున గ్హరమాలోో చెరుఴులక లేదా నద఼లోో మశిళలక ఄరటిదొ లతో
దీతృహలన఼ టిట తూటిలోకి ఴద఼లకతుంటారు. ఇ షమయంలో కోరుకకనన కోరులక
నెరలేరతాయనే షంకలంతో విలహసం కహతు యుఴతులక భకిీవద
ర ధ లతో
కహరతీకదీతృహలన఼ నద఼లోో ఴద఼లకతారు. ూరాం ళౌనకహది మసరుులతో
కలివ అవరమం తురిమంచ఼కకతు నెైమి ళహరణయంలో తుఴవషీ ఼నన ఄదిగురుఴు
షఽత మసరిు కహరతీకఴీత మసతమయం, దాతుతు అచరించయ విధానం గురించి
ఊశులకక బో ధించాడు. ఆలాంటి ఴీతమే కహలహలతు తృహరాతీదయవి కకడా
ఇవారుతు తృహీరిాంచినటటట ురహణాలక చెబుతునానయ. బీసమదయఴుడు నారదతుకి, మహావిశు
ణ ఴు
లక్ష్మమదయవికి ఇ ఴీతవిధానం చెతృహరు. దీతు గురించి షుందురహణంలో కూడా విఴరించడం
విళేశం.కహరతీక తృౌరణమిరోజు రహతిీ 12 గంటలకక తృహలలో చంద఼ీడమతు చఽవ అ తృహలన఼ తాగ్ితయ ఎంతో
అరోగయమతు ండమతులక చెబుతుంటారు. ఇ రోజు బాీశమమ షమయంలోనే తులవతు ూజిస్హీరు.
తృౌరణమిరోజు అఴు నెయయతో తడమన దారుఴతు
ీ ల దీతృహలక లెలిగ్ించి తులవకోట చ఼టట
ట
దకొండు ీదక్ష్మణలక చయవ రమాననం నెైలేదయంగ్హ టిట 365 ఴతు
ీ లతో హారతి ఆలహలి.
నక్షతాీలక కన఼మరుగు కహకముందయ ఇ ూజ చయవేీ చాలా మంచిది .
కహరతీక స్్ మలహరహలక - నదీస్హననాలక
కహరతీకమాషం ఴచిేన లెంటనే నదీస్హననం ఄతయంత ీధాన మైనదతు భకకీలక నముమతుంటారు.
లోకరక్షకకడెైన షఽరయభగలహన఼డు కహరతీకమాషంలో లేకకఴలేళలోో తులారహశిలో
షంచరిషీ ఼ననుడు నదీ స్హననం చాలా మంచిదతు ఊశులక ేరకునానరు. మనఃకహరకకడెైన
చంద఼ీతు ీభాఴం దయసంైన, మనష఼ుైనా ఴుంటటంది. మానవక దయహారోగ్హయతుకి కహరతీక

మాషంలో కొంత ఆబబంది ఏరడుతుంది . దీతుతు తులహరించడాతుకి ీతి స్్ మలహరం
లయకహరకకడెైన శిఴుడుతు ధాయతుంచాలనే ఈదయదవంతో ూరాం న఼ంచి ఇ ఄనలహయతీ
కొనస్హగుతోంది . ముఖ్యంగ్హ కహరతీకమాషంలో శిఴభకిీతో శ్రతల స్హననమాచరించడం అరోగయతుకి
మంచిదతు చెబుతారు. దీంతోతృహటట ఇ నెలరోజులక భకకీలక స్హతిాకహహారం రి మితంగ్హ
తీష఼కోఴడం ఴలో కూడా అరోగ్హయతుకి మేలక చయకూరుతుందతు చెతృప చ఼ే. ఇ మాషంలో
ముక్షయంగ్హ స్్ మలహరహలోో లక్షతులవ దఱాలక లేదా బిలాతాీలక, మారేడు దఱాలతో గ్హతు
శిఴూజ చయవన భకకీలకక మసతీ రవకిీ కలకగుతుందతు చెబుతారు.
కహరతీక తృౌరణమి
కహరతీకమాషంలో ఴచయే తృౌరణమికి విశిశట త ఎకకుఴ. కహరతీక తృౌరణ మినాడు నమక, చమక,
మహానాయష ఏకహదవ రుదాీభిఴేకం చయవేీ శిఴుడు ీషన఼నడౌతాడతు ురహణాలక చెబుతునానయ.
కహరతీకతృౌరణమి రోజు తులవకోటలో తులవ మొకుతోతృహటట ఈవరికొమమ(కహయలతో) టిట తులవ
చెటట టకున రహధాకాశు
ణ తు విగరహాతున ఴుంచి ూజివేీ యుఴతులక కోరుతునన ఴయకిీ భరీ గ్హ
ఴస్హీడతు ీతీతి. ఇ కహరతీకతృౌరణమి రోజున ఈవరికదానం చయయడం ఴలో దారిదయం తొలగ్ితృ్ తుంది .
ఇ రోజు లలితాదయవితు షసషీనామాలతో ూజివేీ అ దయవి మనకక షకల ఐవారహయలక కలిగ్ిషీ ఼ంది.
ఇ కహరతీకతృౌరణమి రోజున దీతృహరహధన చయయడంఴలో శిఴుతు ఄన఼గరసం కలకగుతుందతు,
అరితృ్ యన దీతృహతున లెలిగ్ించినా ుణయం కలకగుతుందతు ూరతాకకలక చెబుతుంటారు.

