
సంక్రంతి 

సంక్రంతి రోజున సూర్యనారాయణుడు మకర్ రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆ రోజునంచే 

ఉతా్రాయణం ప్రార్ంభం. రాత్రి సమయం క్రమేపీ త్గ్గి పగటి సమయం పెరుగుతంటంది. 

అంటే చీకటి నంచి వెలుతురు వైపు సంక్రమణానికి సూూరా్త నిచేేదే మకర్ సంక్రంతి. అజ్ఞాన 

రూపమైన అంధకార్ం నంచి ప్రకాశవంత్ మైన   జ్ఞానం వైపు, హీనత్వం నండి శ్రేష్ఠత్వం  వైపు, 

అవమానం నండి గౌర్వం వైపు, నిరాశ నంచి లక్ష్యం వైపు, ఇంకా అవగుణాలన వదలివేసి 

సద్గిణాల వైపు పయనించడానికి ప్రేర్ణ నిచేేదే  మకర్ సంక్రంతి. సమాజంలో పర్సపర్ 

అభిమానానిి కలుగజేసి, అనిి ర్కాల భేద భావాలన వదలడంతో , ఏకాత్మ భావం 

స్తక్షాత్కర్తంప చేసుకునే ఉదాతా్మైన సంస్తకరానిి కలిించేది ఈ రోజే.    

మకర్ సంక్రంతికి ప్రత్యయకత్ ఉనిది. సూరుయడు రాశి మారే ప్రతి  సంక్రంతికీ  ప్రకృతిలో మారుప 

అంత్ సపష్ఠంగా గోచర్తంచద్గ. కానీ మకర్ంలోకి సూరుయడు ప్రవేశించగానే ప్రకృతిలో 

గురా్తంపదగ్గన ఒక మారుప వసుాంది. దక్షిణాయనం ఆరు నెలలు వాన, చలి, చీకటి ఎకుకవ. 

ఉతా్రాయణంలో చలి, చీకటి త్గ్గి వేడి వెలుతురు పెర్తగే కాలం. పంటలు ఇంటికి చేర్త సమృదిిగా 

ఉంటంది. సృషి్టలో మారుప సహజం. అలాగే మానవ శరీర్ం కూడా ప్రతి  క్ష్ణం మారుతనే 

ఉంటంది. అలాలంటప్పుడు సమాజంలో కూడా మారుప అవసర్ం.   మానవ జీవిత్ం ఏకత్వం  

కాద్గ. సమాజంలో ఒకర్త నొకరు ఆశ్రయంచి బ్రతుకవలసిందే. సత్వ భావం ఉంటే, వయవహర్తంచే  

తీరు వేరు. అంటే సమాజం నాది అనే భావన. పై పై మారుపలు సంభవించినా, పర్ంపర్ చెడద్గ. 

అదే ధర్మం.  అది లేని నాడు అంతా స్తవర్ిమే.   

ఏ ధర్మ కార్య మయనా సమాజ హిత్ంతో చెయ్యయలి. అది బాధయత్ కూడా. స్తవర్ి పరులూ, ధర్మ 

విచిిని శకుాలూ ఎప్పుడూ ఉంటారు. కృత్యుగం నంచి ఇదే వర్స. మహరుులు, స్తధు-

సంతులు, పీఠాధిపతులు అందరూ కూడా కేవలం త్పసుు చేసుకుంటూ కూరోే లేద్గ. లోక 

హిత్ం  కోసం యజ-ా య్యగాద్గలన నిర్వహించే వారు. త్మ ప్రవచనాల దావరా సనాత్న 

ధరామనిి వాయపా్త చేసూానే ఉనాిరు. ధర్మ పరులు నిష్కకమ కర్మ చేస్తా విడుదలయ్యయ నిశేయమైన 

బలీయ శకి ా అరాచక శకుాలన అణచి వేసుాంది. కరువు కాటకాలు లేకుండా, సకాలంలో 

కావలసినంత్ వర్ుపాత్ంతో జనలు, పశు-పక్షాయద్గలు అంతా సుఖంగా జీవించ గలుగు 



తారు.  ధార్తమకమైన విష్య్యలు ఎవరో ఎవర్తకోసమో చెపాపర్ని కాకుండా త్మ జీవితాలన 

త్ర్చి చూసుకోవాలి. తాము  ఎంత్వర్కూ ధర్మ బదింగా జీవించ గలుగు తునాిమో 

పర్తశీలించు కోవాలి. తాము  ఆచర్తంచని విష్య్యలన ఎద్గటివార్తకి చెప్పప అర్హత్ లేద్గ. ఈ 

క్రమంలో అహం అడుురాకూడద్గ.  సమాజ హిత్ం త్రువాత్య సవ ప్రయోజనం. ఈ కోణంలో 

దేవాలయ్యలు, ధార్తమక సంసథలు, విదాయ సంసథలు శ్రదాి కేంద్రాలు కావాలి.  ఆ కార్యక్రమాలలో 

మమేకం కావాలి. త్మన తాము మలచుకుంటూ అందర్తనీ సంఘటిత్ం చెయ్యయలి. సంఘే శకిిాః 

కలౌ యుగే.  

లోకాిః  సమస్త ాసుఖినో భవంతు. 


