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దేవీ నవరాత్రులు
శరన్నవరాత్రులు శరద్ ఋతువు నందు మనం జరుపుకునే నవరాత్రులు

కనుక ఆ పేరు వచ్చింది. ఆ నవరాత్రులకు ఖ్యాతి, పవిత్రత దేనివల్ల కలిగాయి?
శరదృతువు నందు నల్లటి మేఘాలు ఉండవు. దూదిపింజలలా తెల్లటి మేఘాలు
ఆకాశమంతా ఆవరించి అత్యంతవేగంగా వెళ్ళిపోతుంటాయి. జగత్తుకి మేఘ
స్వరూపం చెయ్యవలసిన ఉపకారం శ్రావణ, భాద్రపద మాసాలలో విశేషమైన
వర్షాలు పడటమనే రూపంలో పూర్తయిపోతుంది. తమ దగ్గర ఉన్నదంతా వర్షించి
వెళ్ళిపోతున్న మేఘాలను చూసి ఒక నమస్కారం చేస్తాం. మీదంతా మాకిచ్చి
మా అభ్యున్నతిని అపేక్షించి మేం కృతజ్ఞత చెప్పామా, చెప్పలేదా? అన్నది కూడా
చూసుకోకుండా, ఎక్కడో సముద్రంలో ఉన్న ఉప్పు నీటిని తాగి చల్లటి నీటిని
మాయందు వర్షించి మీరు నిరాధారమైన ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు
దాహార్తిని తీర్చి పాడిపంటలను పొంది సమృద్ధిగా ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించిన
మేఘస్వరూపమా! నీకు నమస్కారం- అని శరత్కాలంలో దూదిపింజల వంటి
మేఘాల ముద్దలకు నమస్కారం చేస్తాం.
శరత్కాలం ఆకాశమంతా తెల్లటి మబ్బులతో ఉంటుంది. ఆ కాలంలో
చంద్రునికి పరిణతిచంద్రుడు అనిపేరు. శరత్కాలంలో తెలుపుదనం ఎక్కువ.
చంద్రబింబంలో నుంచి వచ్చే కాంతి విశేషంగా ఉంటుంది. ఆకాశమంతా
తెల్లటి చీర కట్టుకున్నదా అన్నట్లుగా తెల్లటి మబ్బులు గుంపులు గుంపులుగా
ఉంటాయి. శారదాదేవి కూడా తెల్లగా ఉంటుంది. మనకి శాస్త్రంలో ఒక

గమ్మత్తయిన అనుబంధం చెపుతారు. మనకి ఉంది ఒక్క పరబ్రహ్మమే. మూడు
కార్యాలు నిర్వహించేటప్పుడు మూడుగా భాసిస్తూ ఉంటారు తప్ప దాని అర్థం
ముగ్గురున్నారని కాదు. ఉన్నదొక్కటే పదార్థం.
ఏకస్త్వమేవ బహుధా భవ భాసి
నిశ్శంకధీః వృషభకేతన మల్లినాథ ।
శ్రీభ్రామరీ ప్రియ సుఖాశ్రయ లోకనాథ
శ్రీమల్లికార్జున విభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥
ఉన్న ఒక్కటే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులని సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మగా,
స్థితి చేసేటప్పుడు విష్ణువుగా, లయకారుడిగా రుద్రునివలె మూడుగా కనపడే ఒక్క
పదార్థం.
మూడు మూర్తులకును మూడు లోకములకు,
మూడు కాలములకు మూలమగుచు,
భేదమగుచు దుదినభేదమై యొప్పారు,
బ్రహ్మమనగ నీవ ఫాలనయన.

(భాగ. 8 -227)

ఆ ఉన్న ఒక్క పదార్థమే మూడుగా కనపడుతుంటుంది అంటారు పోతన.
మూడుగా కనపడే పదార్థం ముగ్గురు శక్తులను కలిగి ఉంటుంది. ఉన్న ఒక్క
పరబ్రహ్మశక్తే మూడుగా భాసిస్తుంది. బ్రహ్మగారి శక్తిగా ఉన్నప్పుడు సరస్వతి,
విష్ణుశక్తిగా ప్రకాశించినప్పుడు లక్ష్మి, రుద్రశక్తిగా ప్రకాశించినప్పుడు ఆమే రుద్రాణి.
మూడుగా కనపడుతుంది. బ్రహ్మగారి చెల్లెలు లక్ష్మీదేవి. విష్ణువు చెల్లెలు పార్వతీదేవి.
శంకరుని చెల్లెలు సరస్వతీదేవి. గమ్మత్తయిన సంబంధాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. ఇలా
ఎందుకు వచ్చింది? అంటే ఒకాయన చమత్కారంగా బొత్తిగా ఇద్దరైతే కుండ
మార్పిడి అయిపోతుందని, అందుకని ముగ్గురు మూర్తులుగా ఉంటారు అని
అన్నారు. ముగ్గురు మూర్తులలో బ్రహ్మగారి చెల్లెలు అయిన లక్ష్మి నారాయణుని
స్వీకరించింది. నారాయణుని చెల్లెలు నారాయణి పరమశివుణ్ణి స్వీకరించింది.
పరమశివుని చెల్లెలు సరస్వతిని బ్రహ్మ స్వీకరించారు. సరస్వతి, శంకరుడు
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తెలుపు. సరస్వతే శారద. ఇద్దరూ తెలుపు. ఈ కాలం తెలుపు. ఆకాశం తెలుపు.
చంద్రుడు తెలుపు. ఈ తెలుపు శాంతికీ, కాంతికీ ప్రతీక అయి భాసిస్తూ ఉంటుంది.
పరమశివుడు దక్షిణామూర్తిగా కూర్చుని ఉంటే ఎటువంటి స్వరూపంతో ఉంటాడో
సరస్వతి శారదాస్వరూపంగా అలాగే ఉంటుంది. దక్షిణామూర్తిగా పరమశివుడు
కూర్చుంటే జ్ఞానానికి ఆలవాలం.
మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం ।
వర్షిష్ఠాంతే వసదృష్టిగణై రావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ॥
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్ర మానందరూపం।
స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తి మీడే ॥
వటవిటపి సమీపే భూమి భాగే నిషణ్ణం
సకలముని జనానాం జ్ఞానదాతార మారాత్ ।
త్రిభువనగురు మీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖ చ్ఛేదదక్షం నమామి ॥

(శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం)

అని పిలుస్తాం. ఆయన జనన మరణ దుఃఖాలనుంచి పైకి ఎత్తి శాశ్వతమయిన
జ్ఞానమిచ్చి మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని పునరావృత్తిరహిత శాశ్వతశివ
సాయుజ్యస్థితిని ఇవ్వగలిగిన పరమాత్మ - పరమశివుడు. ఆయన చెల్లెలు శారద.
దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా శంకరుడు ఏం చేస్తాడో సరస్వతీస్వరూపం కూడా అదే
చేస్తుంది. శివుడు, శారద తెలుపు. దక్షిణామూర్తిగా చేతిలో పుస్తకం, జపమాల
పట్టుకుంటాడు. ఆయనని,
గురవే సర్వలోకానామ్ భిషజే భవరోగిణామ్ ।
నిధయే సర్వవిద్యానామ్దక్షిణామూర్తయే నమః ॥
శారదాదేవి కూడా అలాగే జపమాల, పుస్తకం పట్టుకుంటుంది. కాలడిలో
అటువంటి మూర్తి ఉంటుంది. జపమాల, పుస్తకం జ్ఞానసిద్ధికి హేతువులుగా
ఉంటాయి. మూకశంకరులు కామాక్షి అమ్మవారి మీద స్తోత్రం చేసారు. ఆమె
ఇచ్చిన వాక్కు చేతనే అమ్మవారి మీద స్తోత్రం చేసారు. సహజంగా మాటలు
దేవీ నవరాత్రులు
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