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अरुि फडके
अरुि फडके िे एक अभ्यासू लेखक म्ििून सपु ररणचत
आिेत. फ्रीिेसनरी या प्राचीन जार्हिक संघटनेचे सदस्य व
संघटनेच्या भारिािील इहििासाचे अभ्यासक, एक इंटरनॅशनल
कॉफी टेबल बक प्रकाहशि आिे. ते हवस्ििृ ीि र्ेलेल्या िराठी म्िणी
- वाक्प्रचार याचे अभ्यासक असून ६० लेखांची लेखिाला िरुण
भारि िधे प्रकाहशि झाली आिे.
त्यांचा अभ्यासाचा मख्ु य णवषय आिे हसंबॉल-हसंबॉहलझि-अॅहलर्री, अथाग ि
रूपकशास्त्र – प्रिीकशास्त्र -- हचन्ि – हचन्िसंकेि - हचन्िाथग . यािी णवषयावर दैहनक
िंबई िरुण भारिमधे ६० लेखांची लेखिाला प्रकाहशि झाली. हचह्न हनहित्त – हनहित्त
हचह्न िे पस्ु तक लवकरच येत आिे. हवलेपारल्यािील बलिेदार िी िाहसक २४
लेखांची लेखिाला अभूिपूवग या िाहसकाि प्रकाहशि. सध्या लोकमान्य सेवा
संघाच्या शिाब्दी इहििास खंडाचे लेखन सरू. बालनाट्य चळवळ, प्रायोहर्कव्यवसाहयक नाट्य चळवळींचा इहििास व हवलेपाल्याग िील रंर्किी यांचा परीचय
करून देणाऱ्या पस्िकाचे संकलन-लेखन सरु आिे.
अनेक नामवंत संस््ांच्या कायाा त त्यांचा सिभाग असतो. लोकिान्य सेवा संघ,
पारले. र्ॉहसप ग्रप िी प्रायोहर्क रंर्भूिीवरील संस््ा, नाट्यसंपदा प्रहिष्ठान, कै िो र्
रांर्णेकर जन्िशिाब्दी ििोत्सव, जार्हिक हचत्पावन ििासंिेलन, ि ल डिाणूकर
वाहणज्य ििाहवद्यालय िाजी हवद्याथी संघटना आदींचे ते आघाडीचे काया कते णवश्वस्त
आिेत. तसेच ते िोठ्या उत्सवी कायग क्रिांचे अनभवी संघटक (Event designer)
व Heritage Structure Rehabilitation & Restoration या हवषयािील अनेक
यंत्र-िंत्रांचे हवशेषज्ञ आिेत.
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णवलेपारल्यातील बलतु ेदार - भाग एक आणि भाग दोन आणि देवी दगु ाा प्राचीन
संकल्पना आणि संकेत िी तीन E book ईसाणित्य प्रकाशनातफे प्रकाणशत झाली
आिेत. “आता मी पारल्यात रिात नािी” आणि मातदृ ेवता- प्राचीन भारतीय संकल्पना
आणि रुपके , िी दोन ई पस्ु तक या वषी ईसाणित्य प्रकाशनातफे प्रकाणशत िोत आिेत.
श्री. अरुण फडके य चां ी ई स हहत्यवरील पस्ु तके
कव्हरवर हललक करत च ते ते पुस्तक उघडेल.
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लेखकाचे मनोगत
अरुि फडके
अलीकडच्या काळांत प्रणत्यश लेणखका आणि मान्यवर संपादक श्रीमती
मंगलाताई गोडबोले यांचा णवस्तारीत पररचय, माझ्या एक लेखमालेच्या णनणमत्ताने
णलणिला िोता. मंगलाताई ंच्या पररचयासाठी, त्यांनी संशोधन आणि अभ्यासाने
णलणिलेल्या; वयात येताना, दत्तक घेण्यापूवी, काय तझ्ु या मनात, आई तझ्ु याच ठायी,
सती ते सरोगसी आणि वाधा क्यणवचार या सिा पस्ु तकांचे वाचन झाले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील, भारतीय स्त्रीजीवनातील अनेक आधणु नक समस्यांचा
आणि त्यावरील उपायांचा दीघा अभ्यास, मंगलाताई ंनी या सवा पस्ु तकातून मांडला
आिे. णवनोदी क्ा णलखािासाठी लोकणप्रय असलेल्या मंगलाताई, या सिा पस्ु तकांत
त्यांच्या गंभीर शैलीत व्यक्त झालेल्या आिेत. स्त्रीजीवनातील मोकळे पिाने व्यक्त िोऊ
शकत नसलेल्या, णतच्या णचत्त-वत्त
ृ ींवर तिाव णनमाा ि करिाऱ्या, बिुधा णतला
एकटीला सिन कराव्या लागिाऱ्या समस्यांना, मंगलाताई स्पष्ट करतांना, त्या
प्रांजळ आिेत आणि त्यांनी अनभु वलेल्या वास्तवावर प्रसंगी त्या कठोर भाष्य
करतात.
मंगलाताई ंनी माझ्या या पस्ु तकावर णदलेला अणभप्राय, या पस्ु तकाच्या सरुु वातीला
समाणवष्ट के ला आिे. त्यांच्याच शबदांत सांगायचे तर .. .. मातत्ृ वातले देवत्व आणि
मािूसपि ह्ांचा सामाणजक संदभाा त अभ्यास करिारं मीिी कािी प्रमािांत णलणिलं
आिे. अरुि फडके त्याचं सांस्कृणतक संणचत तपासत आिेत. मंगलाताई ंच्या या सवा
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पस्ु तकांतील स्त्रीजीवनातील मातत्ृ व संदभाा त त्यांनी नोंदलेले अनभु व, मला अस्वस््
करिारे िोते.
प्राचीन भारतीय श्रद्धा आणि भणक्त याणतल देव-देवता संकल्पना आणि त्यांची
प्रतीके – रुपके – णचह्न – णचह्नसंकेत िा माझ्या अभ्यासाचा मूळ णवषय आिे. त्या
अभ्यासात मागे वळून पिातांना, मंगलाताई ंच्या उल्लेखातील मातत्ृ वातले देवत्व
आणि मािूसपि यांचे प्राचीन भारतीय संकल्पनातील सांस्कृणतक संणचत, मला या
पस्ु तकांत मांडता आले. मंगलाताई ंच्या णलखािातून, मला एक प्रेरिा आणि व्यक्त
िोण्यासाठी णदशा णमळाली. यासाठी मी त्यांचा ऋिी आिे.
पस्ु तकाच्या अखेरच्या पानावर संदभाा साठी मी वापरलेल्या पस्ु तकांची सूची णदली
आिे. मात्र गेल्या कािी वषाांच्या अभ्यासात, प्राचीन भारतीय संणितांचे (णिन्दी आणि
इंणललश भाषांतरे) आणि अनेक देशी – णवदेशी लेखकांच्या पस्ु तकांचे वाचन झाले
आिे. तत्वज्ञान – णवज्ञान – प्रज्ञता या पायावर रचलेल्या, कािी िजार वषाांपूवीच्या
भारतीय संणितांमधील नाट्यमय घटना आणि व्यणक्तणचत्रि, आजच्या वाचकाला
अताणकाक – अणतरंणजत – अवास्तव वाटण्याची शक्यता आिे. अशा तत्कालीन
शैलीतील अन्योणक्त – श्लेष – उपमा – अणतशयोणक्त – दृष्टान्त – णवरोधाभास अशा
अलंकारांनी समद्ध
ृ दीघा विा नातील, प्रतीके – रुपके – णचन्ि यांचा शोध - अभ्यास
आणि णवश्लेषि िे आनंदाचे क्षि िोते.
माझ्या स्नेिी, ज्ञानेश्वरीच्या अभ्यासक, माननीय डॉ मनीषा फडके यांनी या
पस्ु तकांची प्रस्तावना णलणिली आिे. या काळांत त्यांच्याशी झालेला संवाद माझा
उत्साि णिगणु ित करून गेला. माझे स्नेिी, अनभु वी वररष्ठ ग्राफीक आणटा स्ट श्री शैलेश
पान| 8

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

तेंडोलकर यांनी या पस्ु तकाचे उणचत आणि आकषा क मख
ु पष्ठृ रेखांणकत के ले आिे. या
दोघांना शतशत धन्यवाद..!
ईसाणित्य प्रणतष्ठान तफे , वषा २०२१ च्या दीपावलीणतल लक्ष्मीपूजनाच्या शभु
मिु ूताा वर प्रकाणशत िोिारे िे माझे चव्े E Book. श्री सनु ीळ सामंत आणि त्यांच्या
सवा सिकाऱ्यांच्या तत्पर – वेगवान – अनभु वी काया प्रिालीचे मला फार कौतक
ु वाटते.
आज पया न्त त्यांनी कािी िजार णवनाशल्ु क E Book वाचकांसाठी णसद्ध आणि
उपलबध के ली आिेत. त्यासवाांना शतशत धन्यवाद..!
अंणतमतः या सवा ई पस्ु तकांचे, मराठी भाषेवर प्रेम करिारे जगभरांणतल मराठी
वाचक यांना शतशत धन्यवाद..!.. तम्ु िी वाचता म्ििून प्रत्येक लेखकाला
णलणिण्यासाठी ऊजाा णमळते..!..
धन्यवाद...!

अरुण फडके ,
४ नोव्िेंबर २०२१ (लक्ष्मीपूजन शके १९४३)
हवलेपारले, पूवग, िंबई.
M: ७४००१७३६३७

पान| 9

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

अपपण पहिक

माझ्या वणडलांची मोठी बिीि, माझी आत्या श्रीमती णसताबाई रामचंद्र गांगल,
यांनी आम्िा फडके – गांगल कुटुंणबयांवर मातभृ ावनेने प्रेम के ले. त्यांना अपत्यप्राप्ती
झाली नािी. मात्र आपल्या आईच्या मत्ृ यूनंतर, सतरा वषाांनी लिान असलेल्या
आपल्या धाकट्या भावाची आणि आपल्या धाकट्या बणििीच्या बाळं तपिातील
मत्ृ यूनंतर णतच्या तान्ह्ा मल
ु ीची त्या आई झाल्या. आपल्या सवा भावंडांना आणि
नंतरच्या णपढीतील आम्िा भाचे – पतु िे यांच्या त्या आधार िोत्या. एकत्र कुटुंबात
असल्यामळ
ु े , माझे वडील, माझी आते बिीि आणि मी, त्यांच्या अणवस्मरिीय मातवृ त
मायेचा अनभु व घेतला आिे. प्राचीन भारतीय सांस्कृतीणतल मातदृ ेवतेचा अभ्यास
मांडिारे िे पस्ु तक, माझ्या कुटुंबातील या मातदृ ेवतेला मी अपा ि करतो आिे.
अरुि फडके ,
लक्ष्मीपूजन,
४ नोव्िेंबर, २०२१,
णवलेपारले, मंबु ई.
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वाचक अणभप्राय १
श्री अरुण फडके िे िाझे जने पररहचि स्नेिी आिेि. २००८ सालापासून िे हवहवध
परंपरांचा, संस्कृिींचा, त्यािील प्रिीकं , रुपकं , हचह्नं, हचह्नंसक
ं े ि यांचा अभ्यासपूणग
ऊिापोि करि आिेि. आपल्या सांस्कृहिक सिद्ध
ृ ीचा आहण हवहवधिेिील एकिेचा
िार्ोवा घेण्याची त्यांची धडपड हनहििच र्ौरवास्पद आिे.
अलीकडेच त्यांनी िािदृ वे िा: प्राचीन भारिीय संकल्पना आहण रुपके िी वीस
लेखांची लेखिाला पूणग के ली आहण ई साहित्य प्रहिष्ठानिफे ई पस्िकाच्या रूपाि
लक्ष्िीपूजनाच्या शभििूिाग वर हिचे संकलन वाचकांच्या भेटीला येि आिे.
िा हवषय व्याहिश्र वाचनाची, हववेचनाची अपेिा करणारा आिे. िेवढं िजजवळ नािी.
म्िणून या लेखनप्रयत्नांचे िूल्यिापन िी करू शकणार नािी. पण याचं िानवी
हजवनािलं सनािन स्थान आहण िित्व िला नक्कीच कळिं. िाित्ृ वािले देवत्व
आहण िाणूसपण ह्ांचा सािाहजक संदभाग ि अभ्यास करणारं िीिी कािी प्रिाणांि
हलहिलं आिे. अरुण फडके त्याचं सांस्कृहिक संहचि िपासि आिेि. त्यासाठी
अनेक धिाांिधले, हनसर्ाग िले, देशोदेशांच्या परंपरांिधले संदभग प्रयत्नपूवगक
हिळविािेि, िांडिािेि. एक सांस्कृहिक दस्िावेजच जणू ियार करिािेि. िी
त्यांच्या या प्रयत्नाला िनःपूवगक शभेच्छा देिे आहण आहण वाचक याला चांर्ला
प्रहिसाद देिील अशी खात्री बाळर्िे..!
मंगला गोडबोले,
पुिे,
१३ ऑक्टोबर, २०२१.
--००--
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वाचक अणभप्राय २
हप्रय अरूण,
अत्यंि अभ्यासू व िाहििीपूणग लेख वाचले. घरची िािदृ ेविा जशी असेल व संस्कार
करिे िशी नहवन हपढी ियार िोिे.
िे सर्ळे लेख नहवन हपढी वाचेल का? िा िोठा प्रश्न आिे. ह्ा सर्ळ्या लेखांचा
सारांश िराठी व इंग्रजीि कािी वाक्याि करून, िोपण प्रहसध्द करावा.
नहवन हपढीला ऊत्सकिा वाटेल असे हलहिल्यास िे अहधक वाचले जाईल व
त्यांच्यावर संस्कार पण िोिील.
डॉ श्रीश उपाध्ये,
माटुंगा,
१० ऑक्टोबर, २०२१.
--००--
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वाचक अणभप्राय ३
िािदृ ेविा- प्राचीन भारिीय संकल्पना आहण रुपके िी श्री अरुण फडके यांची
लेखिाला श्रावण िहिन्यािील हपठोरी अिावस्ये पासून हवजयादशिी पयांि या
कालावधीि वीस भार्ाि वाचली. लेखकाचा व्यासंर्, संबंहधि काल वाचकासिोर
साकारणारी प्रवािी भाषा यािळे प्रत्येक भार् वाढत्या उत्सकिेने वाचला.
हनसर्ग चक्राशी अनरूप अशी दैनंहदन जीवनशैली जर्ि असिाना, सिजपणे रुढ
झालेली िािस
ृ त्ताक पध्दि यांचा फार अभ्यासपूणग ऊिापोि लेखकाने घेिला आिे.
पढे कटंब व्यवस्था व सिाज रचना यांची बांधणी िोऊ लार्ल्यावर आचारहवचार,
पूजाहवधी यांचा धिाग शी संबधं जोडला र्ेला आहण धाहिग क ररिीररवाज अहस्ित्वाि
आले असावेि याचा दाखला हवद्वान अभ्यासकांच्या संशोधनािून लेखक देिाि.
बिुआयािी व्यहक्तित्त्वाची देवी अहदिी, हिचे हवश्वजननी पावग िीचे रुप, हिचे िािदृ ेविा
म्िणून असलेले अग्रीि स्थान, लेखक आकषग क रुपाि िांडिाि आहण ओघािच
िूिीपूजेिळे सािान्य जनांची देवदेविांप्रि हनिाग ण िोणारी हनस्सीि श्रद्धा िकगशद्ध
वाटू लार्िे.
पथ्ृ वीदेवी अथाग ि भूदेवी िी सािाि लक्ष्िी आिे, या िांडणीला पूरक असलेल्या
लोकश्रद्धा आपल्याला चहकि करिाि. कला, साहित्य, संस्कृिी या संहचिािून
देवीस्वरुपाचा वेध घेिाना हचत्रकला, हशल्पकला यािून अथग वािी झालेल्या या प्रहििा
दाखल्याहनशी आपण अनभविो!
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संस्कृिी, हचन्िे, प्रहििा याबाबिचा लेखकाचा सखोल अभ्यास येथेिी अनभवास
येिो. ििाकाली, ििालक्ष्िी, ििासरस्विी या देवी पावग िीच्या िीन प्रिख प्रहििा,
िािस-राजस-सत्व र्णांची रुपके असलेल्या िािदृ ेविांबद्दलच्या जनसािान्यांिील
आख्याहयका, ऋग्वेदािील सप्तशिी संहििेिील िांडणी यांचे अभ्यासपूणग हववरण
प्रत्ययास येिे.
संबंहधि लेखांसिवेि असलेले फोटो, हचत्रे यािळे के वळ आकषग किेि भर पडली आिे
इिके च नसून त्यािून कािी अनोखी, रोचक िाहििीिी वाचकाला हिळिे. उदा. देवी
सरस्विी सिवेि असलेले िोर आहण िंस यांच्या बद्दलची िकगशद्ध हटपण्णी.
खरोखरच िािदृ ेविांची िी लेखिाला म्िणजे अभ्यासकांसाठी आदशग वस्िपाठ आिे!
सूक्ष्िािीसूक्ष्ि संदभग , सरेख फोटोंची जोड, आजच्या काळाशी जोडलेली नाळ िे सारे
लेखकाचा व्यासंर् िर दशग हविेच पण िी रुि, कं टाळवाणी िोि नािी...उलटपिी
उत्सकिा आहण रंजकिा कायि हटकविे!...िे पस्िक स्वरूपाि घरोघरी संग्रिाि
व्िावे िीच अपेिा!...
वषाग ओक,
२० ऑक्टोबर, २०२१.
--००--

ठाणे,
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वाचक अणभप्राय ४
स्नेिी श्री अरुण फडके यांची िािदृ ेविा: प्राचीन भारिीय संकल्पना आहण रूपके िी
२० लेखांची लेखिाला, संकहलि स्वरूपाि ई पस्िक रुपाने प्रकाहशि िोि आिे.
त्याबद्दल सवग प्रथि त्यांचे िनःपूवगक अहभनंदन!
िािदृ ेविा, त्यांचा उर्ि, त्यांच्या संदभाग िील रूपके , त्या रूपकांिार्े असणारा आशय
आहण विग िानाशी त्यांचा संबधं िे लेखकानेअहिशय नेटक्या आहण ओघवत्या शैलीि
िांडले आिे. त्यािळे िे कठेिी कं टाळवाणे िोि नािी िसेच या लेखिालेिील िजकूर
िा आबालवद्ध
ृ ांचे शंका सिाधान हकं वा त्यांच्या िाहििीि भर घालणारा आिे. िी
लेखिाला हलहिण्याकररिा त्यांनी बरेच संशोधन आहण संदभाांचा उपयोर् के ला आिे
.त्यािळे िी सवग िाहििी अत्यंि अभ्यासपूणग झाली आिे. िी सवग िाहििी (िाझ्या
िाहििीप्रिाणे) प्रथिच एकहत्रिपणे उपलब्ध िोि आिे. म्िणूनच त्यांची िी िेिनि
बिुसंख्य वाचकांना उपयोर्ी पडावी िीच सहदच्छा!!
प्राचायय डॉ गीताली पडुं े,
अकोला,
२० ऑक्टोबर, २०२१.
--००--
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प्रस्त वन
णनगा िु णनराकारे आणदमाते मूळाधारे वो |
अलक्ष सवेश्वरी णचदानंद अपरंपार वो |
संत एकना् –
आणदमातेचं आनंददायी रूपविा न संत करतात. िी णनराकार आणदमाता अनेक
प्रणतमांच्या रूपात साकार िोते. णवश्व प्रसविारी आणदमाता आपल्या णजज्ञासू, भक्त,
साधकांना अनेक रूपात प्रतीत िोतं. िे णतचं रूप शबद, णचत्र, मूती, णचन्ि अशा
माध्यमांतून प्रगटतं.
आणदम काळापासून ऐ ंणद्रय अनभु व आणि मानणसक घटना यांचा मेळ साधताना
ह्ा प्रणतमा णनमाा ि िोत गेल्या. संवेदना आणि संकल्पना ह्ांचा एकणत्रत आणवष्कार
ह्ा प्रणतमांच्या माध्यमातून साकार झाला.णपढ्यांणपढ्या ह्ा प्रणतमा समाजात, खरंतर
समाजमनात रुजत जातात. व्यक्ती-समूि-समाज-संस्कृती असा प्रवास ह्ा प्रणतमा
प्रतीकांच्या रूपानं साकारत जातो. त्यामळ
ु े भौणतक, सामाणजक, अध्याणत्मक
णवकासाची अंग ह्ा प्रतीकांत आणि त्यांच्या क्ांत सामावलेली असतात.
िी प्रतीकं कािीवेळा ठराणवक समाजाच्या समजतु ी, चालीरीती, परंपरा ह्ांचे
णनदेशन करतात तर कािी प्रतीकं साऱ्या णवश्वातील मानणसकतेला कवेत घेतात.
सष्टृ ीचे गूढ उलगडून णवश्वणनणमा तीच्या मळ
ु ापयांत जाताना ह्ा प्रतीकांचे संकेत
जािण्याचा प्रयत्न अणवरतपिे सरू
ु असतो.
मातदृ ेवता िा असाच एक आणदबंध,मातस
ृ त्ताक ते णपतस
ृ त्ताक अशा समाज
णस््त्यंतरात कायम राणिलेला!! जन्मदात्री, पालनपोषि करिारी, ज्ञान देिारी,
संरक्षि करिारी, दज
ु ा नांचा नाश करिारी अशी णतची अनेक रूपं णवणवध प्रणतमांतून
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साकारली. सौम्य, प्रेमळ, सौंदया पूिा ते भयावि संिारक प्रणतमा त्या त्या भावनेचं
प्रतीक िोऊन सामोऱ्या येतात.
प्रस्ततु पस्ु तकात लेखकाने मातदृ ेवता संदभाांतील प्राचीन भारतीय संकल्पना
आणि रूपके यांचा णवचार मांडला आिे. आणदम काळापासून लोकमानसात रुजत
गेलेल्या मातदृ ेवतेची णवणवध रूपे मूती, णचत्रं माध्यमातून साकारली गेली, ह्ा
प्रतीकांचा अ्ा इ्े समजून सांणगतला आिे.मातदृ ेवता अणदती पासून सरुु वात करून
णतच्या तेजस्वी, जगाला उपकारक अशा पत्रु ांची ओळख िोते. ह्ाच अणदतीची रूपं
म्ििजे मिालक्ष्मी, तळ
ु जापूर भवानी असं आताच्या काळाशी त्या रूपाचं अनस
ु धं ान
दाखणवलं जातं.
देवीची नऊ रूपं, त्यांचं पंच मिाभूतं आणि अंतःकरि चातष्टु ् याशी साधम्या
त्यांच्या साकार प्रणतमांच्या रूपातून स्पष्ट करून सांणगतलं आिे. प्रकृती िी साऱ्या
णवश्वाची जननी, णत्रगिु ाणत्मका आिे. म्ििनू च साणववक, राजस, तामस अशा णतन्िी
गिु ाचं प्रकाशन करिारी मिासरस्वती, मिालक्ष्मी, मिाकाली ह्ा रूपाचं मिवव आणि
तरीिी त्यांचं मातस्ृ वरूप कायम रिािं िा णवशेष भावतो. कािी देवतांच्या प्रणतमा
भयावि असल्या तरी त्या असरु , राक्षस तसेच सष्टृ ीचे अणित करिाऱ्यासाठी संिारक
रूपात प्रगट िोतात. िी देवता प्रत्येक रूपात आपल्या भक्तांचं, साधकांचं णित
साधिारी, संरक्षि करिारी आिे.
ह्ा मातदृ वे ातांच्या प्रणतमा, मूती, णचत्रं साधकाला कािी सांगू पिातात. त्यांच्या
िातातील आयधु णकं वा वस्तू कशाचं प्रतीक आिेत, कोित्या िातात त्यांनी ती आयधु ं
धारि के ली आिे त्यानस
ु ार त्याचे संकेत बदलतात.कोित्या वािनावर देवी
णवराजमान आिे ह्ातूनिी कािी संकेत णदले जातात. म्ििजेच त्या प्रणतमेच्या
सवाांगीि णवचारातून त्याची प्रतीकात्मकता णसद्ध िोत असते. णचत्रातील रंगिी कािी
सांगत असतात. णवशेषतः पांढरा रंग शद्ध
ु तेचं प्रतीक म्ििून णवश्वमनात रुजलं आिे.
मूतीचं, णचत्राचं सौंदया जसं आखीव-रेखीवतेत आिे णततकं च ह्ा संकेतांतिी आिे.
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जेव्िा णशल्प, मूती, णचत्रातील भाव मनाला णभडतो तेव्िा कलात्मक सौंदयाा ची अनभु ूती
आनंददायक िोते, सख
ु ावि िोते ह्ाची प्रणचती येते.
देवी सरस्वती णवद्येचं प्रतीक म्ििून साऱ्या जगाने स्वीकारले आिे. सरस्वतीची
प्रतीकात्मता ह्ा लेखांतून णवस्ततृ पिे मांडली गेली आिे. िी सरस्वती व्यासांच्या
आवािनाचा स्वीकार करून शारदेच्या रूपात प्रगट झाली. णवश्वाचा खेळ मांडिारी
शारदा मातदृ ेवतेच प्रतीक आिे.शंगृ ेरी मठातील शारदा न्बेच्या म्ििजे देवी
सरस्वतीच्या, अक्षमाला धारि के लेल्या उजव्या िातावर पोपट बसला आिे आणि
साध्वी अंडाल जी मिालक्ष्मीचे रूप मानलीजाते णतच्या डाव्या िातावर पोपट आिे.
पोपटाची प्रणतमा अशी दोन देवींच्या प्रणतमेत मानवाच्या अज्ञानाचं प्रतीक म्ििून येते,
िे साधम्या मिववपूिा आिे. अशी प्रणतमा प्रतीकांची उकल ह्ा लेखमालेचे वैणशष्ट्य
आिे.
देवीची स्तोत्रिी अनेक पातळयांवर समद्ध
ृ करिारी ठरतात. देवीचं गिु गान,
विा न सगिु रूपासोबत णनगा िु ाची जािीव करून देते, शबद-भाषा सौंदयाा ची ओळख
िोते, उच्चार-वािी शद्ध
ु िोऊन स्मरिशक्ती वाढते.
अणदती ह्ा मातदृ ेवतेपासून सरुु वात करून सप्तमातक
ृ ा, देवीची नऊ रूपं,
णत्रगिु ात्मक रूपं, रौद्र प्रणतमा, शाक्त संप्रदायातील चौसष्ट योणगनी अशी मातदृ ेवतेची
अनेक रूपं त्यांच्या प्रतीकात्मकतेसि स्पष्ट करून सांणगतली आिेत. जगत्जननी
रूपापासून सरू
ु झालेला िा प्रतीक प्रवास णशव-शक्ती समावेशान सांगिाऱ्या
नटराजाच्या मूतीपयांत येऊन पोचतो. ह्ा नटराजाच्या प्रणतमेचा सवाांगीि णवचार
मांडला आिे. णशवाणशवाय शक्तीचं अणस्तत्व नािी आणि शक्तीणशवाय णशव अपूिा आिे.
शक्तीचा अंणगकार णशवाने के ला की सष्टृ ी णनमाा ि िोते. िे णशवाचं शणक्तरूप
मातदृ ेवतेच्या रूपात स्वीकारलं गेलं आिे.
माता जशी आपल्या बालकाच्या णितासाठी कणटबद्ध असते तशीच साऱ्या
णवश्वाची माता असलेली शक्ती णवश्वाच्या सख
ु ासाठी त्याचे योलय पालनपोषि करिारी
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आिे. ती असरु , राक्षसांचा वध करते. असरु , राक्षस िे बािेरच नािीत तर ते मनामधेिी
दडलेले असतात. ह्ा दष्टु प्रवत्त
ृ ींचा नाश करण्यासाठी ती मिाकालीचं रूप धारि
करते. व्यविारात स््ैया देण्यासाठी मिालक्ष्मीचं रूप घेते आणि कला, णवद्येच्या
माध्यमातून अंणतम ज्ञानापयांत घेऊन जाण्यासाठी सरस्वतीच्या रूपात प्रगट िोते.
असरु प्रवत्त
ृ ींचा पराभव करून णवश्वाचा पसारा सांभाळत सख
ु ाचा मागा दाखणविारी ती
मातदृ ेवता.
अशा मातदृ ेवतेची साधना कशी करावी ह्ाचं णनदेशन मूती, प्रणतमा, णशल्प,
णचत्रं, साणित्य ह्ा माध्यमांतून िजारो वषां के लं गेल.ं त्यातूनच जनमानसात प्रतीकं
रुजली. ह्ा प्रतीकांनी मानव वंशाची संस्कृती साकार झाली.
भारतीय संस्कृतीतील मातदृ वे तेच्या प्रतीकांचा अभ्यास ह्ा लेखांतून
मांडण्यात आला आिे. ह्ा मूतीचं ी साधना िी णनव्वळ मूती पूजेपरु ती मयाा णदत नसून
त्यातून ज्या शक्तीचं प्रगटीकरि आिे त्या शक्तीची पूजा आिे. ह्ा शक्तीची उपासना
करिारे साधक आणि त्यांच्या साधनेचा णवचारिी के ला गेला आिे.
मूती, णशल्प, णचत्रं बघताना ती प्रमािबद्ध आिेत का एवढ्यावरच त्यांचं सौंदया
अवलंबून नािी, तर त्यातून संक्रणमत िोिारा भाव काय आिे िे जािून घेिंिी जास्त
मिववाचं आिे. ह्ा कलाकृती आपल्याशी कािी बोलू पिातात, आणि त्यांचे बोल
मनाच्या कानांनी ऐकावे लागतात, बद्ध
ु ीच्या सिाय्याने जािावे लागतात. मन आणि
बद्ध
ु ीची एकाग्रता झाली की वैणश्वक संकल्पना उलगडू लागतात. एकात्मतेचा प्रवास
सरू
ु िोतो.
अनेक कारिांनी नजरेआड िोत चाललेल्या ह्ा प्रतीकांचा मागोवा अरुि
फडके णलणखत ‘मातदृ ेवता : प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रूपके ’, ह्ा प्रस्ततु
लेखांतून आपल्या समोर उलगडत जातो.सोबत असलेली छायाणचत्रं प्रतीकांची
समपा कता समजून घ्यायला मदत करतात. असा अ्ा समजून घेिं िे आपल्या
भावणवश्वाला समद्ध
ृ करिारं ठरतं...
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िी णशवरूप शक्ती अनेक अवतार घेऊन येते... दशावतारांचं ममा सांगताना
एकना् म्िितात.....
एकहच म उली दह अवत र खेळली वो |
प हत गरु
ु वचनी मज म जीच हबांबली वो |
हरुनी हिहवधत प स धुजन ल उद्धरी वो |
एक जन दपनी सहजी सहजे ऐलय आली वो |
उदो म्हण उदो दसहवध म उलीच वो ||
डॉ िनीषा फडके ,
िंबई,
२१ ऑक्टोबर, २०२१.
--००--
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मातस
ुं
ृ त्ताक कुटुब

श्रावण िहिन्यािील दशग अिावस्या – सोिविी अिावस्या अथाग िच हपठोरी
अिावस्या िा हदवस भारिीय परंपरेि िािहृ दन म्िणून संबोहधि के ला र्ेला आिे.
आपल्याला जन्ि देणाऱ्या िािेप्रिी कृिज्ञिा व्यक्त करणारा िा हदवस. िात्र आपल्या
प्राचीन भारिीय संस्कृिीि, जन्ि देणाऱ्या आईबरोबरच पथ्ृ वी – जन्िभूिी –
पालनकिी – रिणकिी – हशिण देणारी अशा प्रत्येक स्त्रीला िािेसिान िानले र्ेले
आिे. हपठोरी अिावस्या अथाग ि यावषीच्या ६ सप्टेंबर २०२१ पासून, िािदृ वे िा –
प्राचीन भारिीय संकल्पना आहण रुपके िी नवी लेखिाला वाचकांसाठी सादर करिो
आिे. हवजयादशिी म्िणजे १५ ऑक्टोबर २०२१ पयग न्ि िी लेखिाला संपन्न िोईल.
त्याच हदवशी E Book स्वरूपाि िी लेखिाला प्रकाहशि िोईल. िे E Book सवग
वाचकांसाठी हवनािूल्य उपलब्ध िोईल.
िािदृ ेविा िी संकल्पना आहण त्यांची असंख्य रुपके आहण प्रिीके , हकत्येक
सिस्त्र वषाांपासून प्राचीन भारिीय संस्कृिीि खोल वर रूजली आिेि. यािील
सूयाग ची जन्िदात्री अहदिी .. पथ्ृ वी .. सरस्विी .. श्री लक्ष्िी .. ििाकाली .. रात्री ..
अंहबका .. उिा .. दर्ाग .. जन्िभूिी भारििािा अशा िािदृ ेविा - शहक्तित्व ित्वज्ञान
- वैष्णव आहण शैव संप्रदायािील िािदृ वे िा - हशव आहण शहक्त संयोर् - पराणािील
चंडी सप्तशिी – सप्तिािक
ृ ा – चौसष्ट योहर्नी – वैहदक आहण िांहत्रक संप्रदायािील
िािदृ ेविा - शाक्त संप्रदायािील िित्वाचे िािदृ ेविा साधक..... असा िािदृ ेविा
आहण िािभृ हक्त संदभाग िील हवस्ििृ अभ्यास, या लेखिालेि िांडला आिे.
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कािी सिस्त्र वषाांपासून हनसर्ग चक्राशी जोडलेल्या भारिीय दैनंहदन
जीवनशैलीिधे भारिीय ित्वज्ञान – भारिीय हलहखि साहित्य – हचत्रकला –
हशल्पकला – िूहिग कला – नत्ृ य – नाट्य – संर्ीि – स्थापत्य या सवग अहभजाि कला
हनहिग िीि, िािदृ ेविा िी िूळ प्राचीन भारिीय संकल्पना, असंख्य िाध्यिे – रुपके –
प्रिीके आहण संकेि यािून, कािी सिस्त्र वषाांपासून उन्नि आहण हवकहसि िोऊन
व्यक्त झालेली हदसिे.

^ सूयाग ची जन्िदात्री अहदिी

^ पथ्ृ वी देविा

कटंब आहण सिाज या प्राथहिक व्यवस्थांची िांडणी िोि िोिी अशा अर्दी
आहदि काळांि, िािस
ृ त्ताक कटंब व्यवस्था प्रािख्याने प्रचहलि िोिी. त्या
काळांिील व्यवस्थेि, जन्ि देणारी स्त्री कें द्रस्थानी िोिी. पढच्या काळांि, जन्ि
देणाऱ्या िािेचे िित्व आहण नेित्ृ व, दोन कारणांिळे कटंबाि स्वीकृि झाले िोिे.
प्रथििः कठल्यािी हववाि संस्थेची हनहिग िी झालेली नव्ििी आहण त्यािळे पयाग याने
कटंबािील परुषप्रधान संस्कृहिचा उर्ि झालेला नव्ििा. यािळे कासवाच्या र्िीने
िोणाऱ्या सिाज व्यवस्थेच्या बांधणीिध्ये, परुषांचा पररचय, अिक एका स्त्रीचा िलर्ा
हकं वा अिक एका स्त्रीच्या कटंबाचा सदस्य असाच िोि असे. दसरे कारण असे की
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अशा कटंबाचे पालन – पोषण – रिण – शेिी याची जबाबदारी या स्त्रीचीच िोिी.
कटंबािील हिचे स्थान अहद्विीय िोिे. त्यािळे च प्रत्येक कटंबािील परुष, हवधी आहण
सिारंभ याच्या िाध्यिािून आपल्या जन्िदात्रीचे िित्व आहण हिच्या नेित्ृ वाचा
स्वीकार, सिाजाि व्यक्त करि िोिे. या आहदि काळांिील िािस
ृ त्ताक
कटंबव्यवस्थेि, िािदृ ेविा या संकल्पनेचे बीज आपल्याला र्वसिे.
नंिरच्या काळांि पराहणक परंपरेिील या िािदृ ेविा संकल्पनेला, वेर्ळे घटक
असलेल्या, कािीशा िकाग वर आधाररि ररवाज आहण कथा जोडल्या र्ेल्या िोत्या.
िूल्यप्रधान नैहिक सल्ला देणारे िे ररवाज आहण कथा, ित्वज्ञानहनष्ठे पेिािी
धिग शास्त्रीय हवचार धारणेला जास्ि जवळच्या वाटल्या असाव्या. कुटुंब आणि समाज
या व्यवस्था याची प्राथणमक बांधिी सरू
ु झाली तेंव्हा पासूनच णवश्वाची णनणमयती
– णनसगयचक्र – आरोग्य – मूल्य णवचार – कुटुंब या गोष्टींची सांगड, उपासना –
पूजा – णवधी – समारंभ या माध्यमातून धमायशी घातली गेली होती असे आधुणनक
मानववंशशास्त्र आणि समाजशास्त्राचे अभ्यासक स्पष्ट करतात. हलहप आहण
लेखन याचा शोध लार्ण्याच्या आधीच्या काळािल्या अनेक घडािोडी, नोंदवून
ठेविा येि नव्ित्या. िर् अशा घटनांच्या आठवणी एखाद्या ररवाजािून, कथेिून
जपल्या जाि िोत्या. िािेवरच्या आंिररक श्रद्धेिळं आहण पूजनीय भावनेिळं अशा
ररवाजांना, कथांना नंिरच्या काळांि धाहिग क स्वरूप येि र्ेलं आहण िर् अशा धाहिग क
ररिी पाळल्या र्ेल्या नािीि, िर देविेचा कोप िोईल, अशा काल्पहनक भीिीिून िे
ररवाज बंधनकारक िोऊन र्ेले.
या ररवाज आणि कथा याच्या कल्पना वेगळ्या असल्या तरी जनमानसाचा
त्यावरील णवश्वास, यामळ
ु े जन्मदात्री माता आणि णतची सवय रुपके – प्रतीके याला
परंपरेने णमळालेली मान्यता णनरंतर होती आणि रहािार आहे. नेमके यामळ
ु ेच
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मातृदेवता भणि आणि मातृभि साधक यांची भारतीय लोकजीवनातील या
संकल्पनांवरील श्रद्धा, काही सहस्त्र वर्ाांपासून अढळ आणि णचरंतन राणहली
आहे.
सेहिटीक अथवा यिुदी संस्कृहि – िेहलहनक अथवा ग्रीक संस्कृहि – ट्यूटहनक
अथवा जिग न वंश संस्कृहि – नॉडीक अथवा स्कॅ नडीनेहवयन संस्कृहि अशा
जर्भरािील प्राचीन सिाज संस्कृिींिध्ये, िािदृ वे िा भहक्त आहण िािभृ क्त साधक
प्रचहलि िोिेच. िात्र परंपरेने भारिीय लोकिानस – लोकश्रिी – लोकश्रद्धा यािध्ये
िािदृ ेविा आहण िािभृ हक्त या प्रत्येक व्यक्तीच्या धारणा आहण भावना, धिग हनष्ठेशी धिग किग व्याशी आहण कटंबकल्याण किग व्याशी जोडल्या र्ेल्या आिेि. अन्य
संस्कृहिशी िलना करिा, आहण भारिीय सिाजिनािील िािदृ ेविा संकल्पना दृढ
िोण्याि नेिका िाच िूलभूि फरक आिे. आपला जन्ि – आपले अहस्ित्व याहवषयी
आपल्याला वाटणारे आियग , हवस्िय, प्रसंर्ी हनसर्ाग चा धाक, दरारा अशा आहदि
भावना असोि - िोकडी सिजूि हकं वा सािर बद्धी असो, िानववंशशास्त्रज्ञांच्या ििे,
व्यक्तीच्या अशा धारणा आहण भावना या अनवंशीकिेने त्याला जन्ििः हिळालेल्या
असिाि.
आजच्या काळांि आयाांचे भारिािील आर्िन या संकल्पनेवर नव्याने चचाग
सरू झाली आिे. अनेक भारिाचायाांनी, आयग बािेरून भारिाि आले या संकल्पनेला
फे टाळून लावले आिे. िात्र आधी उल्लेख के लेल्या आहदि काळांिील िािस
ृ त्ताक
कटंब व्यवस्थेचे पररविग न कालांिराने झालेच िोिे िात्र या पररविग नाला कािी
शिकांचा काळ हनहििच लार्ला असावा. यांचे कारण आपल्या खंडप्राय देशािील
हभन्न आहण हवषि पाश्वग भूिी असलेल्या कटंबािील चालीरीिी संदभाग ि, एकिेकांशी
संपकग – संघषग – सिझोिा या प्रहक्रया हनयहिि घडि िोत्या आहण त्यािूनच णवधीपान| 24
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समारंभांच्या माध्यमातून मातृदेवता आणि मातृभणि या पररवतीत संकल्पना,
धमय आचरिाशी आणि कुटुंब कतयव्याप्रती जोडल्या गेल्या असाव्या.
याला दसरा संदभग असा की आहदि काळानंिर भारिाि वैहदक संस्कृिीचा
प्रभाव वाढला. प्राचीन भारिीय पौराहणक इहििासाचे नािवंि संशोधक श्री नीलेश
ओक यांच्या अभ्यासानसार, णिस्तपूवय चोवीस हजार वर्ाांपूवी, उत्तर भारतातल्या
मैदानी प्रदेशात, म्हिजेच णसंधु आणि सरस्वती नदीच्या खोऱ्यात वैणदक
संस्कृतीचा उगम झाला होता. (पढच्या कािी लेखांि त्यांच्या पस्िकांचा संदभग हदला
आिे.) आहदि काळािील िािस
ृ त्ताक कटंब व्यवस्थेि, वैहदक संस्कृिीच्या
प्रभावानंिर िोठाच बदल झाला िोिा. कटंबाि आहण सिाजाि हववाि संस्थेच्या
स्वीकृिी नंिर, िी वैहदक संस्कृहि परुषप्रधान आहण हपिस
ृ त्ताक झाली िोिी.
देविांच्या ििी आहण हशल्प यािून आपल्याला या परुषप्रधान संस्कृिीच्या प्रभावाचा
नेिका अभ्यास करिा येिो. वैहदक संस्कृिीच्या देविांिध्ये परुष देविांचा प्रभाव
िोठा आिे असे कािी अभ्यासकांचे िि आिे. त्यािळे बिुिांशी स्त्री देविा या परुष
देविांच्या पत्नी या स्वरूपाि हदसिाि. िात्र वैहदक संस्कृिीचे सवग च अभ्यासक या
हनष्कषग िांडणीशी सििि नसिाि.
--००--
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देवी अददती

ऋग्वेद संहििेिध्ये देवी अणदती अशी एकिेव देविा आिे जीचा उल्लेख
देवमाता असा के ला र्ेला आिे. िात्र हिचे बिुआयािी व्यहक्तित्व सिज वणग न करिा
येईल असे सोपे नािी. देवी अहदिीच्या र्णवत्तेचे र्णर्ान के ले जािे हििके च
हिच्याबद्दल हवपरीि आहण असंर्ि उल्लेखिी के ले र्ेले. इथे देवी अहदिीच्या रुपक
अथवा प्रहिकाचे दोन अथग अथवा संकेि अहभप्रेि आिेि. असीम .. अनंत .. अपार
.. अगणित अशा कुठलीही सीमा – बंधन नसलेल्या णवश्वाची – णनसगायची आणि
अथायतच णवश्वाच्या अणस्तत्वाची, देवी अणदती रुपक आणि प्रतीक मानली गेली
आहे िा पहिला संकेि आिे. याच वेळी णवश्वातील णनसगायच्या प्राकृणतक आणि
भौणतक अणस्तत्वाची ग्वाही देणारा देवी अहदिीच्या प्रहिकाचा दसरा संकेि आिे.
हिंदू श्रद्धेनसार, स्वर्ाग ि रिाणारे आहण हिथून हवश्वाचे व्यविार हनयंहत्रि करणारे
देवी अहदिीचे सवग पत्र, ज्यांना आहदत्य असे संबोहधि के ले र्ेले. देवी अणदती,
देवमाता आणि मातृदेवता म्हिून सन्माणनत के ले जाण्यामागे तशीच काही कारिे
आहेत. शतपथ ब्राह्मि संहििेिधे याचा स्पष्ट उल्लेख के ला र्ेला आिे. अणग्न देवता
– प्रकाशाची आणि ऊजेची देवता सूयय – पावसाची देवता इंद्र िे हिघे अहदिीचे
प्रिख पत्र आिेि. िे िीन आहण अहदिीचे अन्य पत्र असीि .. अनंि .. अपार ..
अर्हणि अशा कठलीिी सीिा – बंधन नसलेल्या हवश्वाचे हनयंत्रक आिेि. िानव –
प्राणीसहृ ष्ट – वनस्पहि – हनसर्ग यांच्यासाठी अहदिीच्या या सवग पत्रांचे अहस्ित्व पहवत्र
आिे कारण िे अहवनाशी – जीवनदाई – उपकारक आिे.
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देवी अहदिीच्या उदरािून अनेक पत्र जन्िाला आले. हित्र, वरुण, धािा,
अयग िा, अंश, भर्, हववस्वान,् आहदत्य, रुद्र, इन्द्र िी कािी प्रिख नावे आिेि.
खर्ोलीय दृहष्टने अंिररिाि बारा सूयग भ्रिण करि असिाि. िे सवग देवी अहदिीचे पत्र
िानले र्ेले आिेि. या िािेिळे च सवग पत्रांना देवत्व प्राप्त झाले आिे. देवी अहदिीने
जेव्िा रािस आहण दैत्यांपासून रिण करण्यासाठी भर्वान हवष्णूची आराधना के ली
त्यावेळी त्यांच्या स्ििीने श्री हवष्ण प्रसन्न झाले. देवी अहदिीला त्यांनी आश्वासन
हदले की िी अंशरूपाने िझ्यापोटी जन्ि घेणार आिे. देवी अहदिीने वािनाविाराि
श्री हवष्णला जन्ि हदला, असािी उल्लेख कािी संहििांिधे उपलब्ध आिे.
आपल्या चिर आहण बहद्धिान पूवगजांनी हवश्वाच्या हनहिग िीचे वणग न करिांना
प्रिीके – रुपके – हचह्न – हचह्नसंकेि यांचा चपखल वापर के ला आिे. िानवी स्त्री
आहण परुष यांच्या िैथन हक्रयेिून संििी हनिाग ण िोिे याची त्यांना जाणीव िोिी.
वैहदक संस्कृिीच्या काळांि देवी आहण देविांच्या संकल्पना हनिाग ण करिांना त्यांनी
देवी-देविांना िानवी स्वरूपाि सादर के ले. हशल्प – ििी – हचत्र या िाध्यिांिून
कशल हशल्पकार आहण िूहिग कारांनी या संकल्पना सर्ण साकार के ल्या. हवश्वाची
हनिाग िी म्िणून त्यांनी िो िान अथाग िच सज
ृ नशील स्त्रीला हदला. या एकाच स्त्री
देविेची, हिच्या व्यष्टीनसार, अलौहकक र्ण वैहशष्ट्यानसार, असंख्य प्रिीके – रुपके
– हचह्न हनिाग ण के ली. देवमाता अणदती िे जन्िदात्री स्त्रीचे असेच संदर आहण संपूणग
मातृदेवता रुपक आहण प्रिीक आिे. देवी अहदिीच्या वेर्ळ्या ििी आहण हचत्र
उपलब्ध नािीि. िात्र देवी अहदिी, णवश्वजननी देवी पावयतीचेच एक रूप आिे.
हचत्र क्र. १ िधील िे देवी अहदिीचे हचत्र, र्ेल्या शिकाि छापलेल्या कािी
संहििांिध्ये उपलब्ध आिे. देवी अहदिी या हचत्राि ब्रह्मा – हवष्ण – ििेश यांची
आराधना करिे आिे असा देखावा हचहत्रि के ला आिे. िािुरर्ड हनवाहसनी श्री रेणका
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िािा – करवीर हनवाहसनी श्री ििालक्ष्िी देवी – िळजापूर हनवाहसनी श्री
िळजाभवानीिािा – वणी नाहशक येथीक श्री सप्तशंर्ृ ीदेवी या देविा, देवी अहदिीचे
अथाग ि देवी पावग िीचे स्थूल ििी स्वरूपाि प्रिीक िानल्या र्ेल्या आिेि.

^ सूयाग ची जन्िदात्री अहदिी

प्रत्येक स्त्रीच्या जन्मापासनू वृद्धत्वापयांत, वयानुसार - स्वभावधमायनुसार
होिारे शारीररक आणि मानणसक बदल - पररवतयन म्हिजेच सांकेणतक स्वरूपात
मांडलेले आणि वियन के लेले देवी दगु ेचे नऊ अवतार णकं वा णतची नऊ णवग्रह रूपे,
हे प्रथम समजून घ्यायला हवे. श्रीदुगाय सप्तशती आहण दुगाय कल्पतरू या दोन्िी
प्राचीन संहििांिधे, देवी दर्ेच्या या नऊ अविारांचे सांकेहिक अथग सांर्ून त्याचे
हवश्लेषण, हवस्िाराने के ले आिे. एकाच वेळी स्त्रीच्या व्यहक्तित्वािील शरीरधिग –
िानहसकिा – बहद्धित्ता या िीन पािळ्यांवर, िे हवश्लेषण वैहश्वक ित्वांशी िलना
करिाना, त्यािील साधम्यग स्पष्ट करिे. शैलपुत्री, ब्रह्मचाररिी, चंद्रघंटा, कुषमांडा
आणि स्कं दमाता िी देवीची पहिली पाच रूपे, स्त्रीच्या शारीररक वयानसार हिच्या
िििेचे साधम्यग अनक्रिे पृथ्वी – जल – अग्नी – वायू आणि आकाश या पंचििाभूि
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स्वरूपािील वैहश्वक ित्वांशी करिानाच हिच्या िानहसक वत्त
ृ ीचा संदभग देिाि.
कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि णसद्धीदात्री िी देवीची शेवटची चार रूपे
अनक्रिे मन – बुद्धी – णचत्त आणि अहंकार या स्त्रीच्या वास्िवािील अंतःकरि
चतुष्ट्य र्णवत्तांचे सांकेहिक हवश्लेषण करिाि.
देवी पावग िीचे अथाग िच देवी दर्ेचे यािले चवथे र्ूढ असे रूप म्िणजे देवी
कुषमांडा. गोरखपुरच्या गीता प्रेसच्या श्री दुगाय सप्तशती णहंदी आवत्त
ृ ीत (१९८०)
णतचे गभयवती स्त्री असे वियन के ले गेले आहे. देवीच्या गभायत तापयुि णवश्वाची
रचना आहे (तापयक्त
ु संसार जिनके उदरमे जथित है) असा उल्लेख आहे. ही
गभयवती देवी तेजस्वी प्रकाशग्रह असून ती णवश्वाला जन्म देण्याच्या तयारीत आहे
असे वियन णवस्ताराने के ले आहे. हीच सयू यमाता देवी अणदती.
िूहिग पूजा िी धाहिग क ररवाजािील उपासना – पूजा पद्धिी जर्ािील प्राचीन
संस्कृिींिध्ये िोठ्या प्रिाणाि प्रचहलि िोिी. भारिाि िोिें-जो-दडो व िडप्पा येथे
हसंधू संस्कृिीचे राष्र भरभराटीस आले िोिे. त्याि हशवासारखा देव आहण
दर्ाग देवीसारखी देवी वा िािदृ ेविा यांची िूहिग पूजा, हलंर्पूजािी प्रचहलि िोिी, असे
आज सापडणाऱ्या अवशेषांवरून हनहिि करिा येिे. आज हिंदू धिाग ि या िूहिग पूजेला
सावग हत्रक स्वीकृिी प्राप्त झाली. याचे कारण सािान्य जनांना सिाहवष्ट करणारी व
कलेला प्रोत्सािन देणारी हसंधू संस्कृिीपासून वारसाक्रिाने चालि आलेली
िूहिग पूजाच िोय.
देवी आहण देविांची हशल्प - हवशेषिः ििी आहण हचत्र म्िणजे त्याि त्यांची
वैहशष्ट्ये, र्णवत्ता आहण चेिना यांचे अहधष्ठान असिे, त्या िूहिग ि त्यांचा अंशिः
हनवास असिो अशी हिंदू धिीय उपासकांची हनस्सीि श्रद्धा आिे. याच
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हसद्धांिित्वावर आधाररि, या देविा सवग व्यापी आिेि म्िणून त्यांची उपहस्थिी, िूिी
आहण प्रहििेच्या कें द्रस्थानी हबंदू स्वरूपाि आिे. या चेिना स्वरूप उपहस्थि
असलेल्या देविा, सवग ज्ञानी आहण सवग शहक्तिान आिेि. पूणाांवशाने िीच, हिंदू
उपासना संकल्पनेची िलभूि बांधणी आिे. योग्य ध्यानधारणेने ज्ञानप्राप्ती साठी
के लेल्या उपासना आहण प्राथग नेचा अंहिि पररणाि, देविांच्या या चेिनेद्वारे
ज्ञानप्राप्तीिधे िोिो.
प्राचीन भारिीय िूहिग शास्त्र आहण त्याच्या हचह्नसंकेिांचा अभ्यास करिाना एका
र्ििीच्या वास्िवाकडे लि वेधले र्ेले. ब्रह्मा+हवष्णू+ििेश या हत्रिूिीसि सवग देवदेविांच्या प्रिीिांकडे आपण सवग लिान+थोर खूप र्ंभीर आदरानेच बघिो. िात्र
बाळकृष्ण – बाल िनिान – र्णपिीबाप्पा – जेष्ठा आहण कहनष्ठा र्ौरी अशा कािी
देविा िात्र, आबाल+वद्ध
ृ ांच्या लाडक्या सखा-हित्र-स्नेिी आिेि. याला कारणिी
खास आिे. त्याचा संदभग असा आिे. देविेप्रिी असलेल्या उपासक आहण साधकाच्या
नात्यानसार, देविेच्या व्यष्टीनसार, अलौहकक र्ण वैहशष्ट्यानसार, प्राचीन भारिीय
िूहिग शास्त्राि स्पष्ट हवश्लेषणासि िूिीचं े पांच प्रकार सांहर्िले र्ेले. योगमतु ी –
भोगमूती – वीरमूती – उग्रमतू ी आणि अणभसाररकामूती असे िे िूिीचं े पांच प्रकार.
हशल्प – िूहिग – हचत्र या सवग च िाध्यिांिून िािदृ वे िा सािान्यिः शांत – सौम्य
रूप, उग्र णकं वा प्रचंड रूप, कामप्रधान रूप अशा िीन रूपाि आपल्याला दशग न
देिाि. वेदांच्या हलहखि साहित्य हनहिग िी नंिर, त्यािील उपलब्ध नोंदीवरून
िािदृ ेविा संकल्पनेचा आहण त्याच्या हनहिि िरीिी हवहवध उपासना पद्धिींचा
उल्लेख हिळिो.
--००--
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देवी पथ्ृ वीमाता – आलवार सुंत – नयनार सुंत

ऋग्वेदािील १.१६८.३३ या ऋचांिधे, पथ्ृ वीचा उल्लेख मातेसमान देवता
असा हनहििपणे के ला आिे. वेद साहित्याच्या हनहिग िीि, हिच्या संदभाग िील प्रत्येक
उल्लेख, आकाश अथवा स्वर्ग या संकल्पनेला हिचा पिी िानून के ला र्ेला आिे.
शेिीची सरिा आहण उत्पन्न – अन्न धान्य सबत्ता आहण पशधनाची वद्ध
ृ ी यासाठी,
पथ्ृ वीिािा आहण हिचा पिी आकाश अथवा स्वर्ग यांची आराधना के ली जाि असे.
आपल्या कटंबाची प्रर्िी, संपन्निा, शत्रूपासून संरिण, संििी प्राप्ती, दीघाग यष्य
यासाठी प्राथग ना करिानाच, शेिी करिांना हिच्या शरीरावर िोणाऱ्या आघािांसाठी
हिची ििा याचना के ली जाि असे. हिचे औदायग – वत्सलिा – सिनशीलिा – प्रेि
– हवशालिा – हवहवधिा – साधन संपन्निा या हिच्या व्यहक्तित्वाचे कौिक आहण
हिच्याप्रिी कृिज्ञिा, आपल्या वेदकत्याांनी सिद्ध
ृ साहित्याि व्यक्त के ली आिे.
नंिरच्या काळांि अथवग वेदांिील १२.१.१-१८ या ऋचा, पथ्ृ वीिािेच्या या िािदृ वे िा
स्थानाला पष्टी देिाि.
नंिरच्या काळांि, ऐतरेय ब्राह्मि संहििेि के लेल्या हवस्िारीि उल्लेखानसार,
पथ्ृ वीदेवी अन्नधान्याची सबत्ता देणारी भाग्यहवधािी आिे याची जाणीव नार्ररकांना
झाली. म्िणून कबेरा नंिर हिची उपासना सरू झाली. पथ्ृ वीदेवी म्िणजे भदेवी. िी
जर्हनयंत्या श्रीहवष्णची पत्नी, सिद्ध
ृ ीची देविा सािाि श्री लक्ष्िी आिे अशी श्रद्धा,
लोकिानसाि आहण कालांिराने लोकसाहित्याि स्वीकारली र्ेली. याला पूरक
उल्लेख अन्य साहित्याि उपलब्ध िोिेच. जहिनीची नांर्रणी करिांना शेिकऱ्याला
सापडलेली भूहिकन्या सीिा म्िणजे प्रभू रािचंद्रांची भायाग . िी िर सािाि लक्ष्िी –
नारायणची आराध्य आदशग जोडी िोिी.
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^भूहिकन्या सीिेचा भूिीप्रवेश: हचत्रकार राजा रवीविाग

र्प्त कालीन (हिस्िपिाि चवथे शिक िे सिावे शिक) अनेक हशल्पांिध्ये
श्रीहवष्ण आहण भदेवी अशी जोडी हचहत्रि के ली र्ेली आिे. जर्हनयंिा, सष्टृ ीचा
पालनकिाग श्री हवष्ण यांना प्रकाशदेवता सवयशणिमान सयू ायचे रुपक िानले र्ेले
आिे. त्यांची सिचाररणी श्री लक्ष्मी ही भुदेवता आिे. आकाशािील वहृ ष्टिळे
पथ्ृ वीदेवी र्भग धारण करिे आहण शेिीच्या हबजाची उपज िोिे अशी िी सिस्त्र
वषाांपासून धढृ असलेली लोकश्रद्धा, या सवग िांडणीला पूरक आिे आहण अनंि काळ
रिाणार आिे.
भारतीय पौराणिक इणतहासाचे वररष्ठ संशोधक माननीय श्री नीलेश ओक
यांच्या अभ्यासानुसार, रामायि णिस्तपूवय १२२०९ या काळांत आणि महाभारत
णिस्तपूवय ५५६१ या काळांत घडले आहे. आज पयांिच्या उपलब्ध साहित्याच्या
संदभाग नसार ििाभारि यद्ध हिस्िपूवग ३०६७ िध्ये झाले िोिे. यािला वैहदक काळ,
पूवय वैणदक काळ णिस्तपूवय १५०० ते १००० आहण उत्तर वैणदक काळ णिस्तपूवय
१००० ते णिस्तपश्चात ६०० असा र्िृ ीि धरला र्ेला िोिा. श्री नीलेश ओक यांच्या
अभ्यासाला प्रिाण िानून, आिा िे संदभग लेखक या नात्याने िी बदलले आिेि.
पान| 32

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

यािील पूवग वैहदक काळांि इन्द्र, वरुि, प्रजापणत, अणग्न, सयू य यांची आराधना
आहण पूजा प्रािख्याने के ली जाि असे. या सवग देवी देविा, प्रकृिी अथवा हनसर्ाग िील
बलाढ्य शक्तीचे प्रिीक िोत्या. िार्ील लेखांि, देवमाता अणदतीचे पुत्र असा यांचा
पररचय आपल्याला झाला आहे. पथ्ृ वीवरील िानवाच्या वास्िव्याला पोषक –
उपकारक अशा सवग हनसर्ग आहण प्रकृिीची िी रुपके अहवनाशी िोिी आहण आिेि.
नंिरच्या उपहनषद काळांि अथाग ि वेदान्ि काळांि, ब्रह्मा – णवषिु – महेश या
हत्रिूिीची आराधना हवशेषत्वाने सरू झाली िोिी. यांच काळांि किग – ज्ञान –
भहक्तधिग या जीवन प्रणालींना लोकजीवनाि िित्वाचे स्थान हिळाले. िात्र यानंिरच्या
उत्तर वैहदक काळांि, धिग उपासना आहण आराधना पद्धिीि किग कांडाला फार िित्व
प्राप्त झाले. याच काळांि, वेद रचनांच्या हवपरीि व्यविार करणाऱ्या ढोंर्ी लोकांचे
प्राबल्य वाढले आहण त्याचा िोठा प्रहिकूल प्रभाव लोकजीवनावर पडला िोिा. कािी
सिस्त्र वषाांपासून, देवी देविांच्या आराधना – साधना – पूजा या श्रद्धा व्यक्तिे िध्ये
असे हनयहिि पररविग न िोि राहिले िोिे.
या पाखंडी वत्त
ृ ीचा आहण किग कांड प्रभावाचा सिाजजीवनाि हदसलेला दृश्य
पररणाि म्िणजे बौद्ध धमय प्रिाली आहण जैन धमय प्रिाली या दोन संप्रदायांच्या
हनहिग िीच्या िांडणीची सरुवाि आहण वेर्ाने झालेली वद्ध
ृ ी. जसजसा या दोन धिग
प्रणाली लोकजीवनाि स्वीकृि झाल्या िशी यािील साधकांची संख्या वाढली आहण
कालांिराने त्या संप्रदायाििी सांस्कृहिक रूढी आहण किग कांडाचा प्रवेश झालाच.
वैहदक संस्कृिीच्या प्रभाव काळापासून भर्वान बद्ध यांच्या पयांिचा भहक्तिार्ग
परंपरेचा इहििास पाहिला िर लिाि येिे की भहक्तिार्ग सूत्रांची सरुवाि, ििाभारि
काळापासून झाली आहण हिस्िपिाि सिाव्या शिकांि, या भहक्तिार्ग परंपरेचे
पनरुज्जीवन झाले.
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सिाव्या शिकांि शैव आहण वैष्णव या दोन्िी प्राचीन हिंदू धिग प्रणाहलंिध्ये,
दहिण भारिािील संि – ििंिांच्या भहक्तप्रवण कीिग न – प्रवचन – अभंर् – श्लोक या
साहित्य रचनांिळे , हवशद्ध प्रेिावर आधारलेली भहक्तिार्ग श्रद्धा परंपरा पन्िा हवकहसि
झाली. त्याकाळांि दहिण भारिाि बौद्ध आहण जैन संप्रदायांचा प्रसार, िाहिळनाडू
आहण आंध्र या हवस्िारीि भूभार्ािील सिाजाि झाला िोिा. शैव संप्रदायािील ६३
नयनार संि आहण वैष्णव संप्रदायािील १२ आलवार संि यांनी दहिण भारिाि,
हिस्िपिाि सिाव्या शिकापासून दिाव्या शिकापयग न्ि, भहक्तिार्ग आंदोलन आहण
श्रद्धा परंपरेचा प्रचार आहण प्रसार के ला. कठल्यािी भौहिक र्ोष्टींचा संचय न
करण्याचा बौद्ध प्रणाली आहण जैन प्रणाली यांचा अपररग्रि म्िणजे िूलभूि
ित्वहसद्धांि, शैव आहण वैष्णव या दोन्िी प्रणाहलनां िान्य नव्ििा, िे भहक्तिार्ग
आंदोलन आहण श्रद्धा परंपरेचा प्रचार आहण प्रसार, याचे िख्य कारण िोिे.

^ वैष्णव संप्रदाय आलवार संि

^ शैव संप्रदाय नयनार संि

याच सिाव्या शिकापासून कृषि – राधा – राम – सीता – हनुमान – भैरव
– श्रीगिेश अशा वेदकाळाि आराध्य नसलेल्या देवी – देविा, लोकिानसाने
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स्वीकारल्या आहण त्यांची िंहदरे हनिाग ण झाली आहण अथाग िच आराधना – उपासना
– पूजा ररवाज प्रचहलि झाले. अशाच दीघयकालीन प्रथा – परंपरांच्या पररवतयन
प्रणक्रयेत, पृथ्वीमातेला, णवषिुपत्नी श्री लक्ष्मी असा थोडा वेगळा पररचय प्राप्त
झाला. याच दणिि भारतात, आठव्या – नवव्या शतकांत, आणद शंकराचायाांनी,
आत्मा आणि परमात्मा वेगळे नाहीत अशी णशकवि देिाऱ्या अद्वैतवाद या
णसद्धांताचा प्रचार आणि प्रसार के ला.
या लेखिालेिील अर्दी पहिल्या लेखांि, लेखिालेच्या हवषयाचा पररचय
आहण हवस्िार सांर्िांना िी एक उल्लेख के ला आिे. नंतरच्या काळांत परु ाणिक
परंपरेतील या मातृदवे ता संकल्पनेला, वेगळे घटक असलेल्या, काहीशा तकायवर
आधाररत ररवाज आणि कथा जोडल्या गेल्या होत्या. वेदांत काळांत, मूल्यप्रधान
नैणतक सल्ला देिारे हे ररवाज आणि कथा, तत्वज्ञानणनष्ठे पेिाही धमयशास्त्रीय
णवचार धारिेला जास्त जवळच्या वाटल्या असाव्या. त्या घटना अशा संथ गतीने
लोकजीवनाला शतकानूशतके प्रभाणवत करत राणहल्या. आपल्या खंडप्राय देशांि
प्रदेशार्हणक पथ्ृ वीदेवीच्या अथाग ि िािदृ ेविेच्या उपासना – आराधना – पूजा पद्धिी
हभन्न आिेि िात्र िरीिी िािदृ ेविा संकल्पनेचा िूळ र्ाभा, हनसर्ग क्रिाशी त्यांची
सांर्ड आहण लोकधारणा िात्र कािी सिस्त्र वषाांपासून अबाहधि राहिली आिे.
महाकाली – महालक्ष्मी – महासरस्वती या देवी पावग िीच्या या िीन प्रिख
प्रहििा आिेि ज्यांची उपासना आहण आराधना के ली जािे. देवीच्या या िीन प्रहििा
अनक्रिे तामस – राजस – सत्व या हत्रर्णांची रुपके आिेि. देविेप्रिी असलेल्या
उपासक आहण साधकाच्या नात्यानसार, देविेच्या व्यष्टीनसार देवीच्या या हिन्िी
प्रहििांची अलौहकक र्ण वैहशष्ट्ये, साधकाला हनव्वळ दशग नाने जाणविाि. पूवग
भारिािील बंर्ाल –ओहडशा – आसाि या राज्याि आहण पहिि भारिािील ििाराष्र
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– र्जराि – कनाग टक या राज्याि उत्सािाने साजरे िोणारे िािदृ ेविा देवी पावग िीचे
उपासना उत्सव नेिके शरद ऋिि साजरे के ले जािाि िा कािी योर्ायोर् नािी. पूवग
भारिािील शारदीय नवरात्रािील महाकाली पूजा – अखेरीला पहिि आहण दहिण
भारिील हवजयादशिीची सरस्वती पूजा आहण दीपावली उत्सवािील श्रीलक्ष्मी
पूजन िे देवी पावग िीच्या िीन हवग्रि प्रहििांचे िीन उत्सव, िी हिंदू धिग प्रणालीिील
शरद ऋििील आहश्वन िाहिन्यांि साजरे करण्याची दीघग परंपरा आिे.
भ्रमरी अथाग ि िधिाशी या रूपािील पथ्ृ वीिािेचा अनोखा पररचय, वराि
अविारािील श्री हवष्ण आहण पथ्ृ वीिािेचे अथाग ि भदेवीचे नािे या बरोबरच आलवार
संि साध्वी आंडाल आहण हिरूपहि बालाजीचे अथाग ि श्री हवष्णूचे अलवार नािे याचा
पररचय पढील लेखांि िोईल..!
--००--
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वाराही – भ्रमरी

गिेश चतथ
ु ीच्या आधीचा णदवस, म्हिजे भाद्रपद शुक्ल तृतीया हा णदवस,
वराह जयंती म्हिून णहंदू पंचांगात मान्यता प्राप्त आहे. श्रीणवषिु यांनी धारि
के लेल्या दहा अवतारांच्या वियनात, वराह रूप हा श्रीणवषिू यांनी धारि के लेला
णतसरा अवतार. आपल्या हवद्वान वेद हनिाग त्यांनी आहण अथाग ि प्राचीन काळािील
अभ्यासकांनी.. .. जयांना ऋणर् – मणु न या संबोधनांनी सन्माणनत के ले गेले .. ..
िानवी स्वभावाचा आहण िनोहवज्ञानाचा सखोल अभ्यास हनहििच के ला िोिा. आिा
आपण ज्याला पराणकथा म्िणिो त्या प्रत्येक साहित्याि, त्यांनी काळी-गोरी, सत्यअसत्य, णववेक-अणववेक, पालन-संहार अशा परीहस्थिीच्या आहण िानवी
प्रवत्त
ृ ीच्या हभन्न बाजूचं ी रचना फार कौशल्याने के ली िोिी. उदािरणादाखल
श्रीहवष्णूच्या सवग अविार कथनाि वापरलेली प्रिीके – रुपके – संकेि िे अनेक
पािळ्यांवर िानवी प्रर्िीचा आलेख िांडिाि.
एका बाजूला सजीव सष्टृ ीची उत्क्रांिी – हवकास – वद्ध
ृ ी यांचे हवज्ञानहनष्ठ
वास्िव वणग न करणाऱ्या या कथांिून त्याच वेळी हवरुद्ध िानहसकिा असलेल्या िानवी
प्रवत्त
ृ ीचा संघषग रेखटिाि. श्रीहवष्णूच्या प्रत्येक अविाराआधी सजीवसहृ ष्ट साठी एक
सिस्या हनिाग ण के ली जािे. त्या सिस्येचे हनवारण करण्यासाठी सवग व्यापी –
सवग शहक्तिान देविा उपाय योजना करिाि. णवलिि रंजकता िे प्राथहिक वैहशष्टय
असलेल्या या कथा त्याच वेळी दोन हवरोधी िानवी प्रवत्त
ृ ींचा संघषग रंर्विाि आहण
प्रयत्नवादाचे आहण आत्िहवश्वासाचे िित्व अधोरेहखि करिाि. िानवी स्वरूपािील
िे सवग देवी – देविा – दैत्य यांना पथ्ृ वीवरील सजीव आहण िानवी शरीरधिग आहण
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िानस – अिंकार यांचे कािी हनयि पाळणे अहनवायग असिे यािील रंजकिा, आपल्या
लिाि येिे.
हिरण्याि आहण हिरण्यकश्यपू या हदिीच्या पोटी जन्िाला आलेल्या दैत्य
भावांनी ब्रह्मदेवाची िपियाग करून अजेयिेच आहण अिरत्वाचा वर िाहर्िला. हदिी
िी देविािा अहदिीची बिीण. अहदिीचे सवग बलाढ्य आहण शहक्तिान पत्र आहदत्य,
सष्टृ ीसाठी कल्याणकारी िोिे. या उलट हदिीचे सवग हििके च बलाढ्य आहण शहक्तिान
पत्र दैत्य, सष्टृ ीचे संिारक िोिे. आपल्याला श्रीहवष्ण यांच्याहशवाय कोणीिी पराभूि
करू शकि नािी अथवा िारू शकि नािी िे दोन दैत्यांच्या लिाि आले आहण त्यांनी
श्रीहवष्णूचा शोध सरू के ला. आपले वचग स्व हसद्ध करण्यासाठी त्यांनी पथ्ृ वीचे म्िणजे
भूिािेचे अपिरण के ले आहण हिला खोल सिद्राि लपवून ठेवले. श्रीहवष्णू यांनी वराि
अविार धारण के ला, त्या दोन्िी दैत्य भावांचा पराभव के ला आहण खोल सिद्रािून
भदेवीला आपल्या दोन सळयांवर िोलून हिची सटका के ली आहण हिच्याशी हववाि
के ला. िंर्ळ ग्रि िा या दाम्पत्याचा पत्र सिजला जािो.
या सवग अविार कथनाि वापरलेली प्रिीके – रुपके – संकेि, आधहनक दैनंहदन
जीवनाच्या अनभवाशी िाडून पिािांना वाचकाला हनहििच अिाहकगक वाटिील.
हवहवध कालखंडािील हलहखि साहित्याचे वाचन आहण अभ्यास करिांना, प्रिीके –
रुपके – संकेि यांच्या िूिग आहण अिूिग अशा दोन्िी पािळ्यांवरील िहथिाथग – भावाथग
– र्ढाथग – सूक्ष्िाथग याचा अनभव घेणे आहण सांर्णे िा या लेखिालेचा प्राथहिक
उद्देश आिे. भारिािील आहण जर्भरािील प्रत्येक धिग प्रणाली, पंथ, संप्रदाय आहण
त्यािील उपासक या सवाांप्रिी सौजन्य – सन्िान – आदर भावना हनहििच आिे.
लेख हलहििांना; धिग प्रणाली, पंथ, संप्रदाय यांचा उल्लेख, हनव्वळ उपलब्ध
सत्याधारीि आहण प्रिाहणि हलहखि इहििासाचा संदभग , इिकाच आिे. मातदृ वे ता
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या प्राचीन संकल्पनेचा आणि त्यातील संकेतांचा अभ्यास या िूळ धोरण आहण
धारणे व्यहिररक्त कठल्यािी धिग प्रणाली, पंथ, संप्रदाय याचा प्रचार अथवा प्रसार
करण्याच्या अथवा िलना करण्याच्या उद्देशाने िी लेखिाला हलहिलेली नािी.

^ वराि अविाराि श्री हवष्णूच्या िांडीवर पथ्ृ वीिािा भदेवी ^ वराि अविाराि श्री हवष्ण पथ्ृ वीदेवीचा िारणिार

या प्राचीन साहित्याि आपल्या पूवगजांनी; िानवी जीवनशैली, िनोव्यापार,
स्वभावधिग , कटंब आहण सिाज व्यवस्था यांची िूल्यहनहििी के ली. अशा बिुउद्देशीबिुआयािी अभ्यासाचा वापर त्यांनी दृष्टांि, उपिा, रूपक, िलना, भेद, साधम्यग ,
अन्योक्ती अशा िाध्यिािून प्रर्िी, आनंद, श्रद्धा-भक्ती आहण िानवी िूल्यवद्ध
ृ ीसाठी
के ला. संशोधन, व्यासंर् आहण अभ्यासाने प्राचीन ग्रंथाि नोंदवलेली देवी-देविांची
श्राव्य आहण अिरव्यहष्ट (फक्त त्यांची) वैहशष्ट्ये, त्यांचा िहििा, हचत्र+हशल्प+िूिी
अशा वास्िव आहण भौहिक िाध्यिािून अर्दी संहिप्त नोंद सूहचि करिाना,
सूक्ष्िाथाग चा वापर आपल्या हवद्वान पूवगजांनी हनहििपणे के ला. अशा वास्िव आहण
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भौहिक िाध्यिांच्या हनहिग िीिळे च, िे ज्ञान, िी हवद्या, िे कौशल्य ... एका हपढीिून
पढच्या हपढीकडे संक्रहिि िोि राहिले.
पिंजली योर्सूत्रािील हचत्त आहण वत्त
ृ ी यावर भाष्य करिाना स्वािी हववेकानंद
म्िणिाि...You are the only sentient being; mind is only the
instrument through which you catch the external world. इथे
त्यांनी only sentient being अशी शब्दावली हकं वा अथग पूणग शब्दसिूि वापरलाय
िो फार िित्वाचा आिे. याचा अथग आिे ज्ञानेंणद्रयांचा उपयोग करू शकिारा
सजीव...!!..ऐकलेले आहण वाचलेले शब्द आपल्या प्रत्येकाशी िनािल्या िनाि
बोलिाि. िात्र जे अथग हलहििा हकं वा सांर्िा येि नािीि िे िनाच्या म्िणजे अथाग िच
हृदयाच्या भाषेला सिजिाि. अिर – दृश्य – श्राव्य नसूनिी जे संकेि आपल्याला
अभ्यासाने उिजिाि िी असिे णचन्हांची – प्रतीकांची – रुपकांची – Symbol ची
भाषा.
असीि – अपररहिि – अनंि – अर्हणि अशा वैहश्वक संकल्पना कठल्यािी
हलपीि हकं वा शब्दांि हलहििा येि नािीि...त्यांना शब्दाथाग ि सीहिि करिा येि
नािी... कठल्यािी पररिाणाि िांडिा येि नािीि. अशा संकल्पना पाहथग व म्िणजे
ित्यग िानवाच्या सिजिीसाठी हचह्न – प्रिीकाि िांडल्या र्ेल्या. सिद्ध
ृ हशल्पशैलीि,
िूहिग कलेि आहण अथग वािी हचत्रशैलीि हचरंिन झाल्या. अशी वैहश्वक – हचरंिन हचह्न,
अशी प्रिीके कधीिी शब्दांसारखी (अथग सिजल्यावर) हन:शेष िोि नािीि...!!..हचह्ने
आहण प्रिीके ...सिि - कायि आपल्याला आव्िान देि रिािाि. “तू समजतोयस तो
अथय ठीक आहे पि माझ्यात अजूनही खूप काही समजण्यासारखे णशल्लक
आहे”...असा इशारा देि रिािाि...!!..
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^ पथ्ृ वीिािा–भदेवी

चार ित्तींनी धारण के लेल्या अंबारीि आसनस्थ भदेवीची प्रहििा, चिभग ज आहण
द्वीभूज अशा दोन्िी िस्ििद्रांिधे अंहकि के ली जािे. (वरील दोन हचत्रं फक्त सूचक
आिेि. खालील वणग नाशी जळणारी नािीि). िे चार ित्ती, चार हदशांची प्रिीके आिेि.
चिभग ज िस्ििद्रेि पढच्या डाव्या िािाि देवी पाण्याचा कलश धारण करिे िर पढच्या
उजव्या िािाि धान्य आहण औषधी वानस्पिींनी सिद्ध
ृ कलश धारण करिे. वरच्या
उजव्या िािाि देवी हनळया रंर्ाचे किलपष्प धारण करिे. िे रात्री उर्वणारे हनळे
किळ कौमदु ी अथवा उत्पला अशा संदर संबोधानांनी पररहचि आिे. िूलिः किळ
िे ज्ञानाच्या प्रकाशाचे प्रिीक आिे. देवीचा वरचा डावा िाि वरदिद्रा धारण करिो.
मी आहे .. णनणश्चंत रहा असे आश्वासन देणारी देवीची िी िस्ििद्रा. साधकांना प्राचीन
भारिीय िूहिग शास्त्र संकेिांनसार, सािान्यिः चिभग ज देव अथवा देविेचे वरचे दोन
िाि हिच्या अलौहकक दैवी शक्तीचे सूचक असिाि. पढचे दोन िाि नेिेिीच देविेच्या
लौहकक – भौहिक अहस्ित्वाचे सूचक असिाि. म्िणूनच देवीच्या पढच्या दोन िािांि
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पाण्याचा कलश आहण धान्य – औषधी वनस्पहिनी सिद्ध
ृ कलश िी धारण करिे.
हिचे असे कल्याणकारी उत्पादन, लौहकक – भौहिक जर्ाि संजीवांच्या
हवहनयोर्ासाठी उपलब्ध असिे.
प्रिीकांचा – रुपकांचा –हचह्नांचा अभ्यास करिाना एखाद्या हचह्नाचे, हवचारिग्नहचंिनशील धारणेने सिि हनरीिण के ले जािे. हचत्त आहण वत्त
ृ ी एका िालाि, एका
लयीि काि करू लार्ल्या की िन म्िणजेच हृदयाला अशा हचंिनशील अवस्थेि
हचह्नांचे अर्हणि अथग सक
ं े ि उलर्डायला लार्िाि. असे हचह्नसंकेि उलर्डणे याला
हनहििच खूप अथग आिे. अशा हचंिन-िननाि, जन्या चकीच्या संदभाांना स्ििृ ींच्या
पाटीवरून पसून टाकावे लार्िे (to unlearn) आहण नव्याने जाणवलेले संदभग
आहण संकेि, स्िरणपटलावर नव्याने हलहििा येिाि. (to relearn). िात्र
हचत्त+वत्त
ृ ी दोन्िींच्या एका लयीि येण्यासाठी, असा अनभव घेण्यासाठी, हनष्ठेने कािी
ध्यास धारण करावे लार्िाि...!!.. अशा हचंिन-िनन अनभवाअंिी हचह्नांचे संकेि;
रूपकं , दृष्टांि, अन्योक्ती म्िणजेच लपलेले सूक्ष्िाथग – र्ूढाथग जाणवू लार्िाि आहण
असे र्ूढाथग , दडवून ठेवण्यािले आहण त्याबरोबरच िे अभ्यासू हवद्याथ्याग ला प्रकट
करण्यािील आपल्या पूवगजांचे नैपण्य, कौशल्य लिाि येिे...!!..खरे सांर्ायचे िर िे
सवग श्रेय हचह्नांच्या त्या अनाहिक हनिाग त्यांना द्यायला िवे...!!..
देवी-देविांच्या िूिी आहण हशल्प िे नेििीच परंपरांची प्रिीके असिाि आहण
परंपरा अशाच हनिाग ण िोि नसिाि. त्यांच्या िार्े अनेक हपढ्यांचे, सािाहजक आहण
वैयहक्तक जीवनशैलीचे हनहिि अनभव असिाि. असे हनहिि अनभव सजग नशील
हशल्पकार आहण हचत्रकारांच्या अद्भि कालाहवष्कारािून िूिग स्वरूप धारण करिाि.
सिाजाची अनेक हपढ्यांची हनहिि जीवनशैली संस्कृिीचे रूप घेिे. अशी जीवनशैली
आहण संस्कृिीची अहभव्यक्ती हशल्प – हचत्र – ििी या वास्िव िाध्यिािून व्यक्त िोिे.
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भविी – भवनी – भवनेश्वरी – अवनी – वारािी – धरिी – धात्री – धरणी –
वसधा – वसंधरा – वैष्णवी – कश्यपी – उवी – इरा – ििी – इला – िेहदनी – वसििी
– धनहशका – िेि – हिरणियी – सत्यभािा – पिूिी – वासंिीदेवी – धान्यरूपा –
शाकं बरी आहण भ्रिरी अथवा भ्रािरी अशा असंख्य नावांनी पृथ्वीमाता अथवा भुदेवी
आपल्याला पररहचि आिे. यािले भ्रमरी िे संबोधन हिची हवशेष ओळख आिे.
िैत्तररय ब्राह्मण संहििेि भ्रमरी म्िणजे मधमाशी असा हिचा पररचय हदला आिे.
पथ्ृ वीमातेचे हे रुपक खूप तकय संगत – सदुं र – स्वाभाणवक आहे. णतच्या तनवु रची
सणृ ष्ट: वनस्पणत – झाडे – फळे – फुले आणि पािी याने समद्ध
ृ आहे. मधमाशी
णनरपेि वत्त
ृ ीने अणवरत मधाचा संचय करते, जयाला हवा त्याला सहज देते, अगदी
तशीच आपली पथ्ृ वीमाता, णतच्या समद्ध
ृ सष्टृ ीतील सवय णनणमयती, सजीवांना
णनरपेि वत्त
ृ ीने देत रहाते म्हिून ती भ्रमरी या सदुं र संबोधनाने पररणचत आहे.
सष्टृ ीिील हकटकांपैकी िधिाशी िा सिाज जीवन असलेला आहण िानवाला
कल्याणकारी एकिेव बहद्धिान कीटक आिे, अशी आधहनक हवज्ञान संशोधन
आपल्याला ग्वािी देिे.
िहिळ साध्वी संि अंडाल + हिरूपहि वेंकटेश्वर आहण दर्ाग देवीच्या सािव्या
रूपािील िािदृ ेविा देवी कालरात्रीचा पररचय पढच्या लेखांि नक्की वाचावा...!
--००--
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साध्वी अुंडाल – देवी कालरात्री
महाकाली – महालक्ष्मी – महासरस्वती या िािदृ ेविा, देवी पावग िीच्या या
िीन प्रिख प्रहििा आिेि ज्यांची िािदृ वे िा म्िणून उपासना आहण आराधना के ली
जािे. देवीच्या या िीन प्रहििा अनक्रिे तामस – राजस – सत्व या हत्रर्णांची रुपके
आिेि. हवश्वजननी देवी महालक्ष्मी आहण जर्हनयंत्या श्रीणवषिु या सवग सािी –
सवग शहक्तिान, हवश्वाच्या पालनकत्याग दंपिीला आपल्या पूवगजांनी अनेक रूपांिधे
सादर के ले. लोकश्रिी – लोकश्रद्धा – आख्याहयका आहण दंिकथा याच्या हशवाय
कठलािी इहििास पूणग िोि नािी असे म्िटले जािे. िध्य भारि आहण उत्तर भारिाि
राधा आहण िीरा या दोघींना कृष्णभक्ती परंपरेिील आदशग िानले र्ेले आिे. या
दोघींची हनरपेि कृष्णभक्ती, श्रद्धा आहण भक्तीिार्ग परंपरेि आख्याहयका बनली आिे.
िाहिळनाडू िधील भक्ती परंपरेि िेच स्थान साध्वी संि अंडाल हिला आिे. आठवे
वैष्णव आलवर संि हवष्णहचत्त यांना िळशीच्या बार्ेि सापडल्यािळे बालपणाि हिचे
नांव र्ोदाई असे ठेवले र्ेले. यािळे साध्वी अंडाल हिला भूणमजा – भूणमकन्या सीतेचे
रुपक िानले र्ेले िोिे.
आलवर या िहिळ शब्दाचा अथग आिे ईश्वराच्या भहक्तिधे दंर् झालेले वैष्णव
साधक आहण साहधका. ईश्वराची हनत्य उपासना – आराधना – भजन – कीिग न –
अचग ना असा हदनक्रि असलेले िे वैष्णव भहक्तिार्ी आलवार एका हठकाणी कधीच
हस्थरावले नािीि. दहिणेिली िीथग स्थाने – देवालये असा या हफरस्त्यांचा प्रवास
अहवरि सरू रािीला. यासवग बारा वैष्णव भहक्तिार्ी आलवार संिांची प्रहिभा अहद्विीय
िोिी. िरुण वयािील साध्वी अंडाल हिची हिरूपहि वेंकटेश्वर रूपािील श्रीकृष्णाप्रिी
भहक्त भावना इिकी असीि िोिी की िनोिन हिने त्याला आपला पिी िानले िोिे.
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स्विः बनवलेला फलांचा िार वेंकटेश्वराला अपग ण करण्याआधी िी िो िार स्विः
घालून बघायची. िहिळ लोकसाहित्यािध्ये साध्वी संि अंडाल आहण हिरूपहि
वेंकटेश्वर, अथाग ि लक्ष्िी नारायणाची िी जोडी हचरंिन झाली आिे. कालांिराने नाथ
मणु न – श्री संप्रदायाचे आचायय रामानुज आणि आचायय रामानंद यांच्या िळे गोदांबा
अथाग ि साध्वी संत अंडाल आहण या द्रणवडी भणिमागय परंपरेचा पररचय
जनसािान्यांना झाला. खालील डावीकडच्या हचत्राि, साध्वी संि अंडाल हिच्या
डाव्या िािांवर पोपट बसला आिे. श्री शर्ंृ ेरी िठािील देवी शारदाम्बेच्या हचत्रािील
अििाला धरलेल्या उजव्या िािावर असाच एक पोपट बसला आिे. िा पोपट,
िानवाच्या अहवद्या आहण अज्ञानाचे प्रिीक िानला र्ेला आिे. भारिािील अन्य
कठल्यािी देविेच्या संयक्त प्रहििेिधे असा पोपट हदसि नािी. यांि सिजून घेण्याचा
िद्दा इिकाच की देवी शारदाम्बेच्या रूपाि देवी सरस्विी आिे आहण साध्वी संि
अंडाल हिला श्री ििालक्ष्िीचे रूप िानले र्ेले आिे.

^ वैष्णव आलवार साध्वी संि अंडाल
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हशल्प – िूहिग – हचत्र या सवग च िाध्यिांिून िािदृ ेविा सािान्यिः आपल्याला
कधी शांत – सौम्य रूपात, कधी उग्र णकं वा प्रचंड रूपात, तर कधी कामप्रधान
रूपात आपल्याला दशग न देिाि. आलवार साध्वी संि अंडाल िी राजस र्णधाररणी
श्री ििालक्ष्िीचे रुपक आिे. या अविाराि साध्वी संि अंडाल, श्री ििालक्ष्िीच्या
शांि – सौम्य या रुपापेिा वेर्ळ्या, एका प्रेयसीच्या थोड्याशा कािप्रधान रूपाि दशग न
देिे. दहिणेिील वैष्णव भक्ती परंपरेि, सािव्या - आठव्या शिकाि बारा आलवार संि
िोऊन र्ेले. त्या बारा संिांच्या िध्ये, साध्वी संि अंडाल िी एकच स्त्री िोिी.
थीरुप्पावल आहण नचीआर थीरुमोझी िे साध्वी संि अंडाल हिने रचलेले थीरूिला
वेंकटेश्वराच्या आराधना आहण स्ििीपर भहक्तर्ीिांचे दोन संग्रि, आजिी िहिळ भक्ती
आहण लोकसंर्ीिाि र्ायले जािाि. िराठी भक्ती काव्य परंपरेिील संि जनाबाई
आहण संि कान्िोपात्रा, त्यांच्या अभंर्ांसाठी आपल्या ििाराष्राला अशाच पररहचि
आिेि.

^ शंख – वैष्णव हत्रपंड्रा र्ंध – सदशग न चक्र अंहकि थीरुिाला आलवार कोलि रांर्ोळी
साध्वी संि अंडाल हिला देवी ििालक्ष्िीचा अविार िानले आिे. िार्ग शीषग
िहिन्याि हिचा श्रीहवष्णू यांच्याशी हववाि झाला अशी आख्याहयका आिे. या
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िहिन्याि िहिळ संस्कृिीि किाररका पिाटे उठून, घराच्या अंर्णाि रांर्ोळी (कोलि)
रंर्विाि. िी रांर्ोळी िांदळ
ू ाच्या ओल्या हपठीने रंर्वली जािे. िी थीरूिाला
वेंकटेश्वराच्या रूपािील श्रीहवष्णूच्या स्वार्िाची ियारी असिे. आपल्यालािी असाच
सयोग्य नवरा हिळावा यासाठी िार्ग शीषग िहिन्याि यावेळी िली, साध्वी संि अंडाल
हिच्या थीरुप्पावल आहण नचीआर थीरुमोझी या थीरूिला वेंकटेश्वराच्या आराधना
आहण स्ििीपर र्ीिांचे र्ायन करिाि.
कालानरूप मातदृ ेवता – पथ्ृ वीमाता – भदु ेवी – देवी लक्ष्मी – श्री – देवी –
रात्रीदेवी अशा अनेक नावांनी िी िूळ मातृदेवता संकल्पना उत्क्रांि आहण हवकहसि
िोि राहिली. हवशेषिः श्रीहवष्णपत्नी लक्ष्िी हिच्या उपासना – आराधने साठी
स्िहिपर रचना हलहिल्या र्ेल्या. श्री या संबोधनाने सन्िाहनि िी देवी लक्ष्मी सिद्ध
ृ ी
आहण सौंदयाग चे रुपक म्िणून स्वीकारली र्ेली. ऋग्वेद संहििेिील पाचव्या िंडलाि
श्री सूि या नावाने पंधरा श्लोकांची िी श्रीची म्िणजे श्री लक्ष्मीची श्रवणीय संस्कृि
आराधना रचना आजिी लोकहप्रय आिे.
ऋग्वेद संहििेिील दिाव्या िंडलाि, देवी सि
ू हकं वा वाक सि
ू या
िािदृ ेविेच्या आराधना आहण स्िहिपर श्लोकांची रचना के ली र्ेली. आपण जे शब्द
उच्चारिो त्याला आहण आपल्या वाणीला (वाचेला) ऋग्वेदाि िािदृ ेविे सिान िानले
र्ेले आिे. वाक ऋषींची िलर्ी अम्भूणा, म्िणून हिचे नांव वागम्भरिी असे झाले.
हिने रचलेले िे श्लोक याच नावाच्या देविेसाठी हिने रचले. या रचनेि आपल्या वाणीचे
िित्व, उच्चारांचे वैहशष्टय आहण त्याच्या पद्धिी सांहर्िल्या आिेि. आपल्याला
बोलायला हशकवणारी – वाणी आहण भाषेचा पररचय करून देणारी – योग्य िार्ग दशग न
करणारी िी िािदृ ेविा देवी वागम्भरिी आहण देवी सूि हकं वा वाक सूि यांचा
िला झालेला हनव्वळ पररचय सद्धा हनखळ आनंदाचा िोिा. या हनिांि संदर आहण
श्राव्य देवी सूक्तािील िािदृ ेविा, शांत – सौम्य रूपात आपल्याला दशग न देिे.
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ऋग्वेद संहििेिील याच दिाव्या िंडलाि आहण दुगाय सप्तशती या संहििेि, रात्री
देवीची आराधना – स्िहि करणारी रचना के ली र्ेली. हदवसा उर्वणारा सूयग, परुष
आहण हशवित्वाचे प्रिीक िानला र्ेला आिे िर रात्रीच उर्वणारा चंद्र, स्त्री आहण
शहक्तित्वाचे प्रिीक िानले र्ेले आिे. याच शहक्त स्वरूप रात्री देवीला आदराने
मातृदेवता म्िटले र्ेले त्याला कारणिी िसेच आिे. देवी दगु ेचे सातवे रूप देवी
म्हिजे देवी कालरात्री. खरे म्िणजे हिचे दशग नच भयकारी आिे. काळोखाशी साधम्यग
सांर्णारी कृष्णवणी कांिी, अस्िाव्यस्ि हवखरलेले के स, अशा देवीच्या र्ळ्यािध्ये
हवजेसारखी चिकणारी िाळ आिे. देवीला प्रखर आहण भेदक नजर असलेले िीन
डोळे आिेि. देवीचा णतसरा डोळा णतच्या अतींणद्रय – अलौणकक दृष्टीचा संकेत
आहे. नाकािून श्वास – हनःश्वास िोिाना अग्नीच्या प्रखर ज्वाळा फे कल्या जाि
आिेि. र्दग भ िे देवीचे वािन आिे. चिभग ज शरीरिद्रेिील देवीचा वरचा उजवा िाि,
अभय िद्रेि आहण पढचा उजवा िाि, वरद िद्रेि आिे. ही देवीची शरीर मद्रु ा अन्य
देवतांच्या मतु ीपेिा खूप वेगळी आहे. देवीने वरच्या डाव्या िािाि खड्र् धारण के ले
आिे आहण पढच्या डाव्या िािाि देवीने काटा शस्त्र धारण के ले आिे. देवीची िद्रा
भयकारी असली िरी दशग क आहण उपासकासाठी िी नेििे ीच कल्याणकारी –
परोपकारी आहण शभसूचक असिे.
प्राचीन भारिीय िूहिग शास्त्राच्या िांडणीनसार, कठल्यािी चिभग ज देवी अथवा
देविेचे वरचे दोन िाि नेिेिीच हिच्या अलौहकक - अिींहद्रय शक्ती आहण िििेचे
संकेि असिाि. पढील दोन िाि आहण त्या िािाि धारण के लेली आयधे – शस्त्रे –
अवजारे – वाद्य िी नेिेिीच लौहकक – वास्िव – भौहिक – पाहथग व संदभाग ची सूचक
असिाि. या िद्रेि देवीचा वरचा उजवा िाि अभय िद्रेि आिे. सािान्यिः बिुिांशी
देवी-देविांच्या पढच्या उजव्या िािाने अभय िद्रा धारण के ली जािे. देवी
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कालरात्रीच्या वरच्या उजव्या िािाची अभय िद्रा, िी हिच्या बद्ध
ु ी तत्त्वाचे णनयंत्रि
करिारी देवता या वैहशष्ट्याशी जोडलेली आिे.

^ देवी कालरात्री
देवी कालरात्री, प्रत्येक िानवाच्या मन – बुद्धी – णचत्त आणि अहंकार या
अंतःकरि चतुष्ट्या पैकी बद्ध
ु ी तत्त्वाचे हनयंत्रण करिे आहण आपली बुद्धी,
आपल्यासाठी काळ आणि वेळेचे णनयोजन करते. कालगिना आणि वेळेचे भान
हे सजीवांच्या बुद्धीचे काम आहे. त्यािळे रात्रीच्या अंधाराची भीिी आहण ित्ृ यू रात्रीच
येिो या सिजिीचा पर्डा, िे सजीवांच्या बद्धीचे खेळ आिेि. वेळेचे योग्य हनयोजन
आहण वेळेचा योग्य पररचय आहण नेिका अंदाज िे सद्धा आपली बद्धीच हनयंहत्रि
करिे. एखादी हक्रया करण्यासाठी योग्य वेळ कठली िे ठरवणे आहण िी वेळ हनिाग ण
करणे िे सद्धा आपल्या बद्धीचेच हनयंत्रण. मात्र, आपल्या बुद्धीच्या माफयत णनयंणत्रत
होिाऱ्या आपल्या आणि भोवतालच्या काळाचे भान आणि वेळेचे णनयंत्रि या सवय
वेगवान णक्रया पूिय होण्यासाठी, सजीवांच्या िमतेत, त्याचे अज्ञान आणि अणवद्या
ही एकच कमतरता असते. देवीच्या गदयभ वाहनाचा रूपक संकेत इथे फारच
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महत्वाचा आहे. र्दग भ म्िणजे र्ाढव िा प्राणी हनरुपद्रवी - िेिनिी आिे िात्र देवीच्या
सणन्नध असलेला हा गदयभ अज्ञान आणि अणवद्येचे रूपक आहे. याला सिीप
घेऊन, देवी साधक – उपासक -- दशग काला सांर्िे...योग्य णनियय घेण्यासाठी
अभ्यास करा – अनुभव घ्या, काळ-वेळेचे भान ठेवा. मग तुमच्या बद्ध
ु ीचे णनयंत्रि
तुम्ही स्वतःच करू शकाल. या गदयभासारखे माझ्यावर अवलंबून रहावे लागिार
नाही.
देवीची वरच्या उजव्या िािाची अभय िद्रा, अभ्यास आहण अनभवाने हवद्या
प्राप्त िोऊन ििचे अज्ञान दूर िोईल असा संकेि देिे आहण पढच्या उजव्या िािाच्या
वरद िद्रेने देवी िसा आशीवाग द देिे. काळ आहण वेळेचे बद्धीहनष्ठ उत्ति हनयोजन
म्िणजे काय... त्याचे नेिके उदािरण म्िणजे अलीकडे हनवत्त
ृ झालेला आपला
आवडिा हक्रके टपटू, श्री ििेंद्रहसंर् धोणी. यष्टीरिक म्िणून यष्टीिार्े उभा असिाना
चपळाईने घेिलेले बळी आहण फलंदाजी करिाना के लेल्या अद्भि खेळी या दोन्िी
वेळी, चेंडूच्या वेर्ाच्या - हदशेच्या – सीिारेषेच्या अंिराच्या वेळेचे त्याचे र्हणि िे सारे
हवलिण िोिे. देवी कालरात्रीचे बुद्धी तत्त्वाचे णनयंत्रि असेच काही असावे..!!
प्रिीकशास्त्र – रूपकशास्त्र – हचह्नसंकेि याच्या अभ्यासानसार, सािान्यिः
कठल्यािी स्त्री देविेच्य िूहिग िील हिचे डावे शरीर, साधक – उपासक – दशग काच्या
बद्धीचे म्िणजे वत्त
ृ ीचे हनयंत्रण करिे आहण उजवे शरीर िन म्िणजे हचत्ताचे हनयंत्रण
करिे. देवी कालरात्री िी िर उपासक – साधक – दशग काच्या बद्धीची हनयंत्रक देविा
आिे. देवीच्या वरच्या डाव्या िािाि खड्र् आिे. आपल्या अलौहकक िििेने
बद्धीहनष्ठ उपासकाचे देवी रिण करिे असा िा रूपक संकेि आिे. पढच्या डाव्या
िािािील काटा वापरून, देवी बद्धीच्या अयोग्य हनणग यावर अंकश ठेविे. आपल्या
प्राचीन हिंदू संस्कृिीहिल देवी – देविांच्या संकल्पनांचा आहण त्यांच्या प्रिीके –
रुपके – हचह्न – वािने यांचा असा अभ्यास फार आनंददायी असिो...!
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उपासना – मर्ू ति शास्त्र
िािदृ ेविा संकल्पना, त्याि सिाहवष्ट स्त्री देविा, त्यांची हवहवध व्यहक्तित्व,
दृश्यिान िोणारी त्यांची हशल्प – ििी – हचत्र, त्यांच्या उपासना – आराधना –
स्िहिपर रचना या सवाांचा संहिप्त पररचय आत्तापयांिच्या सवग लेखांिून आपण करून
घेिला. यािले उपासना – णशल्प – मतु ी – णचत्र प्रतीमा िे शब्द वारंवार वापरले र्ेले
िे चाणाि वाचकांच्या नक्कीच लिांि आले असेल. सरुवािीला यािील उपासना
या शब्दाचा, या लेखिालेिील िकगसंर्ि – हवज्ञानहनष्ठ संदभग नक्की काय आिे आहण
िो हकिी पररपूणग आिे िे सिजून घेणे आवश्यक आिे. िूिी – प्रहििा आहण दशग क
यांच्यािधील िनोव्यापार, यािील आहत्िक प्रर्िीचा संदभग , यासाठी दशग काला
आवश्यक असे कौशल्य, िूिी आहण प्रहििेिील दशग नी आहण अव्यक्त संकेििूल्य
याचा हवचार आहण हवस्िाराने चचाग , पतंजली योगसत्रू आहण तैत्तरीय उपणनर्दामधे
के ली र्ेली. उप+आसन = उपासना, याचा शब्दशः अथग (आराधना – प्राथग ना
करण्यासाठी) जवळ बसणे. श्रद्धा, भक्ती, हचंिन, िनन, अभ्यास अशा िनाच्या सवग
व्यापारांसाठी, हचत्त आहण वत्त
ृ ी यांना एकाचे वेळी चैिन्यप्राप्ती िोण्यासाठी, िूिी आहण
प्रहििेसिोर बसून के लेली उपासना – आराधना – साधना िे िित्वाचे कौशल्य
िानले र्ेले.
मातृदेवता आणि अन्य देवतांच्या उपासना – आराधने – साधनेसाठी,
णशल्प – मतु ी – णचत्र प्रणतमा असे दृश्य माध्यम आवश्यक आणि अणनवायय होते
आणि कायमच असिार आहे. प्राचीन भारिीय िूहिग शास्त्राि, श्रद्धाळू दशग काच्या
अशा प्रत्येक िानवी भावना आहण धारणांचा हवचार झाला. व्यक्ती हििक्या प्रकृिी या
न्यायाने बिुआयािी – बिुउद्देशी आहण सूक्ष्ि संदभग लिाि घेऊन िूहिग शास्त्र फार
प्रर्ि-प्रर्ल्भ झाले. प्रत्येक आराध्य देवी-देविेच्या शरीरिद्रेचे लिपूवगक हनरीिण
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करिाना त्याि दशग कसापेि हचह्नसंकेिांचा हनहिि पररचय िोिो. दशग काच्या आहण
साधकाच्या हचत्त आहण वहृ त्तंना या िूिी आहण प्रहििा, प्रेरणा आहण चेिनेचा अखंहडि
परवठा करि असिाि. अशा प्रहििा िाध्यिािून, उपासना आहण साधना िार्ाग ने
देवी-देविांची िूिी आहण दशग क यांच्यािील हनःशब्द संवाद आहण वात्सल्य – करुणा
– अभय – वरद अशा भावनांिून िानसशास्त्रीयदृष्ट्या नािे हनिाग ण करणारे िे प्रर्िप्रर्ल्भ प्राचीन भारिीय िूहिग शास्त्र, हवलिण आहण म्िणूनच वंदनीय आिे....!!
हचत्रांिध्ये देवी हकं वा देविा कधी एकट्या हचहत्रि के ल्या जाि नािीि. त्या
हचत्रांि असंख्य अन्य र्ोष्टी अंहकि के लेल्या असिाि, म्िणून त्या हचत्राला संयुि
प्रणतमा - Composite image असे संबोहधि के ले जािे. प्राचीन भारिीय
िूहिग शास्त्राच्या अभ्यासाि आहण प्रत्यि िूहिग कला हनहिग िीच्या वेळी संयक्त प्रहििेिील
देवी-देविांची आसने - वािने - सजीव प्राणी आहण पिी - शरीरिद्रा - िस्ििद्रा िखिद्रा - चरणिद्रा - आयधे - शस्त्रे - वाद्ये - अवजारे – वस्त्र परीधानाचे रंर् –
पाश्वग भूिी या सवाग चा फार सूक्ष्ि हवचार झाला िोिा. प्रहििेिील देविा आहण हिच्या
साहनध्यािील अशा सजीव अथवा हनजीव प्रत्येक हचह्नाला हनहिि संकेि आिे आहण
हचह्नाथग िूल्यिी आिे.

< देवी सरस्विी – संयक्त प्रहििा
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प्रिीकशास्त्र – रुपकशास्त्र – हचह्नसंस्कृहि या ज्ञानशाखेचा अभ्यास करिाना
प्रथि याचा एक हवश्विान्यिा प्राप्त प्राथहिक दृष्टीकोन सिजून घ्यायला िवा. जर्ािील
कठल्यािी प्राचीन आहण प्रर्ि संस्कृिीिधील हचह्न आहण हचह्नसंकेिांचा अभ्यास िा
नेििीच ताणत्त्वक आणि सैधाणन्तक (speculative) स्वरूपाचाच असिो. यालािी
कािी हनहिि धोरण आहण कारण आिे. अशी प्रिीके – रुपके – हचह्नं आहण
हचह्नसंकेि, कठल्यािी हनहिि हनयिाि बांधलेले नसिाि. हिंदू धिग िान्यिाप्राप्त
उपहनषदांिधे आहण जैनधिग िान्यिाप्राप्त जीनार्ोि अथवा हलहखि साहित्यािधे,
देवी-देविांच्या या सवग प्रहििांच्या हचह्नसंकेि आहण हचह्नाथग िूल्यािधे वैहवध्य आहण
हभन्निा हदसिे. हवहवध धिग अथवा संप्रदायहनष्ठ सिाजाचा याकडे पािण्याचा
दृष्टीकोन हनहििपणे वेर्ळा असिो. या बरोबरच हभन्न व्यहक्तित्वाच्या - हभन्न
संस्कृिीिून आलेल्या दोन हवद्वान अभ्यासकांचा दृष्टीकोन सद्धा वेर्ळा असू शकिो.
अनेक देव-देविा, पद्मासनावर आसनस्थ झालेल्या हदसिाि. अशद्ध
हचखलािून हनिाग ण िोऊन स्वच्छ पहवत्रिेकडे, अज्ञानाच्या अंधारािून ज्ञानाच्या
प्रकाशाकडे, असे संकेि देणारे किळाचे फल आहण त्याचे पद्मासन, देविेच्या संपूणग
ज्ञानाची बैठक म्िणूनच स्वीकृि झाले. अशा आसनावर बसलेल्या देवी – देविांच्या
िीन शरीरिद्रा अहवभाग व, िीन वेर्वेर्ळ्या अहभव्यक्ती आिेि. िांडी घालून पद्मासन
िद्रेिील िूिी, िी देविा सवग श्रेष्ठ असण्याच्या अहभव्यक्तीचा संकेि आिेि. भूिीला
स्पशग करणारा िूिीचा खाली सोडलेला एक पाय, दशग काप्रिी संवेदना व्यक्त करिो.
अशा िद्रेिील वात्सल्यभाव असलेली करुणािय िूिी, भक्ताच्या द:ख आहण
अडचणीचे हनवारण करण्यासाठी नेििी पटकन धावून येईल अशा अहभव्यक्तीचा
संकेि देि असिे.
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उभ्या शरीर िद्रेिील िूिी, िी देवी-देविा, हवश्वािील हिच्या अर्हणि - अनंि
श्रेष्ठत्त्वाचे संकेि देिे. साधकाची साधना आहण भक्ताच्या उपासनेचं पूणग आकलन करू
शकि असल्याची िििा, िी या शरीरिद्रेची अहभव्यक्ती आिे. अंहििि: हवश्वािील
श्रेष्ठत्वाचे संकेि देिानाच कठल्यािी देवी–देविेच्या उभ्या शरीरिद्रेिधे दशग काच्या
िनािील आत्मसन्मानाची (self-esteem) आहण आत्मणवश्वासाची (selfrespect) भावना जार्ि
ृ करून त्याला कायग प्रेरणा देिे. िाऊली हवठ्ठलाची अशी उभी
शरीरिद्रा म्िणूनच चेिनादायी असिे. ििी आहण संयक्त हचत्र प्रहििेिील प्रत्येक
र्ोष्टीला, प्रिीके – रुपके यांच्या संकेिांनी असे सिद्ध
ृ के ले र्ेले.

<

िाउली हवठ्ठल – उभी शरीर िद्रा

धिग प्रणालींच्या हचह्नाहवषयी जर्प्रहसद्ध िनोहवज्ञान हवश्लेषक डॉ कालग र्स्िाव
यंर् यांच्या ििे, देव- देविां अथवा दानव-हपशाच्च अथवा िनष्यप्राणी यांच्या संदभाग ि
सजग नशील – हनहिग िीिि असा कल्पनाहवलास ज्या संस्कृिीि िक्तपणे व्यक्त झाला
त्या प्रत्येक कल्पनेची नोंद इहििासाने के ली. म्हिूनच प्रत्येक परु ािकथा-दंतकथाणमथके आणि त्यांची व्यि णचह्ने आणि रूपके यामधे आपल्याला तत्कालीन
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व्यणि आणि समाजाची मनोभूणमका, दैव, णवणधणलणखत, प्रािन या संबोधनांशी
जोडल्या गेलेल्या धारिा – आनंद आणि दख
ु व आजही णनरखून
ु ः असे अनभ
पहाता येतात. प्राचीन भारिीय दशाविाराच्या किाण्या िे यांचे सवोत्ति उदािरण
म्िणायला िवे.
डॉ कालग र्स्िाव यंर् यांनी पिंजली योर्सूत्र या ग्रंथाचा अभ्यास करण्यासाठी
वाराणसी शिरािील संस्कृि पाठशाळे ला नऊ वेळा भेट हदली िोिी. अनेक
हनबंधािून, पिंजली योर्सूत्राच्या दसऱ्या अध्यायािील प्रणतमा उपासना या िूळ
प्राचीन भारिीय संकल्पनेचे िानसशास्त्रीय िित्व जर्ाला सांर्ण्याचे काि डॉ यंर्
यांनी हनहििपणे के ले. िूहिग पूजा िी भारिीय संकल्पना म्िणजे िार्ासल्या वत्त
ृ ीची
Idol worship नसून, त्याला प्रणतमा उपासना म्िणावे असे हवश्लेषण त्यांनी सिि
आग्रिाने जर्ासिोर िांडले. या पिंजली योर्सूत्राच्या िूळ संस्कृि संहििेचे, माननीय
कै कृषिाजी के शव कोल्हटकर यांनी शिकांपूवी के लेले िराठी भाषांिर भारतीय
मानसशास्त्र अथवा साथय आणि सणववरि पतंजल योगदशयन या नावाने लोकहप्रय
आिे.
प्राचीन भारिीय पिंजली योर्सूत्रानसार, देवी-देविांच्या िूिी आहण प्रहििा िे
हवद्याथी आहण उपासकांसाठी, एखाद्या हवषयािील अभ्यासासाठी ध्यानधारणा
करिाना, हचत्त आहण वत्त
ृ ी कें हद्रि करण्याचे एक पूणग प्रर्ि साधन आिे. दशग क आहण
िूिी यांचे अनोखे नािे, दशग काची (beholder) िानहसकिा, िूहिग च्या हवहवध
शरीरिद्रांिधून स्पष्ट िोिे. िूिी आहण प्रहििेच्या सिोर योग्य त्या र्ांभीयाग ने उपासना
करिाना, देविेच्या अलौहकक-दैवी-पहवत्र-अपूवग उजेची अनभूिी दशग काला अनभविा
येिे. िूिी-प्रहििा आहण दशग काची उपासना याचा हचह्नसंकेि असा की ज्या
हवषयािील अभ्यासाठी हवद्याथी वाग्देवीची उपासना म्िणजेच त्या हवषयाची
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ज्ञानसाधना करिो आिे, त्याि त्याला हचत्त-वत्त
ृ ी कें हद्रि करून हनहिि प्रर्िी करिा
येिे.

^ लिान िोठ् यांची उपासना िद्रा

उपासक – साधक – श्रद्धाळूसाठी, िािदृ ेविेची उपासना आहण आराधना
करण्यासाठी आवश्यक िे दृश्य पररिाण ििी आहण प्रहििा या िाध्यिािून आपल्या
चिर पूवगजांनी उपलब्ध करून हदले. पि मल
ू तः उपासना शास्त्र आणि उपासना
पद्धतीला श्राव्य पररमाि जोडले गेल्यामळ
ु े पूियत्व प्राप्त झाले. आधीच्या लेखांि
वणग न के लेली िािदृ वे िेची स्िहिपर श्री सूि – देवी सूि – वाक सि
ू आणि अशी
अगणित स्तोत्र आणि सूि रचली गेली. यािल्या िीन – चार पािळ्यांवर काि
करणाऱ्या संस्कृि भाषेिील देवी सूि अथाग ि वाक सूिाचे उदािरण घेऊया.
प्रथम उद्देश - अत्यंि प्रर्ि संस्कृि भाषा. दुसरा उद्देश - देवीची स्िहि करणे,
हिच्या व्यहक्तित्वाचे वणग न करणे. णतसरा उद्देश - आपल्या वाणीचे िित्व, उच्चारांचे
वैहशष्टय आहण त्याच्या पद्धिी या हवषयी उपासकाला िार्ग दशग न करणे. चवथा आणि
पाचवा उद्देश - उत्ति र्ेयिा असलेले िे सूक्त िखोद्गि करिांना आपली वाचा शद्ध
आहण उच्चार स्वच्छ करणारे संस्कार आहण सरिे शेवटी उत्ति स्िरणशक्तीची प्राप्ती.
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यासवग दृश्य - श्राव्य आहण वाहचक पररिाणांिळे िािदृ ेविा आहण देवी देविा यांच्या
उपासनेचे शास्त्र आहण पद्धिी आपल्या प्राचीन संस्कृिीि प्रर्ल्भ आहण प्रर्ि झाल्या.
आहदि काळापासून झालेले िे हस्थत्यंिर हवलिण संदर आहण पररणािकारक आिे
आहण रिाणार आिे...!
देवी महासरस्वती अथायत देवी शारदेच्या णशल्प – मतु ी – प्रणतमेचे हेच
वैणशष्टय आहे. पढु ील लेखांत या णवर्याचा णवस्तार के ला जाईल...!
--००--
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आकडयाुंची देवी सरस्वती

देवी सरस्विी बिुधा अशी एकच िािदृ ेविा आिे हजचा पररचय आपल्याला
अर्दी पहिल्या दसऱ्या इयत्तेि, पाटीवर रेखाटलेल्या आकड्यांच्या हचह्नािळे िोिो.
प्रिीकशास्त्र – रुपकशास्त्र – हचह्नं – हचह्नंसंकेि या हवषयाच्या अभ्यासाि िाझी
उत्सकिा वाढली त्याचे कारण शाळे पासून स्िरणांि राहिलेले आकड्यांच्या देवी
सरस्विीचे हचह्नं आहण प्रिीक. देवी ििालक्ष्िी आहण देवी ििाकाली या देवी
पावग िीच्या दोन िािदृ ेविा रुपांपेिा, सत्वर्णधाररणी देवी सरस्विीचे िोर आहण
िंसासि दशग न आहण शाळे िील हिची प्राथग ना िे लिानपणीच िनापासून आवडलेले
अनभव िोिे. नंिरच्या वाचनािील देवी सरस्विीच्या ििी आहण प्रहििेिील अभ्यास
अहधकच आनंददायी िोिा.
प्रहिकशास्त्र - रुपकशास्त्र - हचह्नसंस्कृिीचा अभ्यास िे साित्याने बदललेल्या
सािाहजक पररहस्थिीच्या अभ्यासाचे उत्ति साधन आहण िाध्यि आिे. प्राचीन
भारिािील िूहिग शास्त्र, िूहिग कला या कािी िजार वषाांपासून खूप प्रर्ि झाल्या िोत्या,
त्याचा अनभव आजिी आपण घेऊ शकिो. हवख्याि िानसशास्त्रज्ञ डॉ कालग र्स्िाव
यंर् यांनी भारिीय देविांच्या िूिी, प्रहििा आहण भक्ती उपासना या संदभाग ि फार
सूक्ष्िपणे हनरीिण आहण हवश्लेषण नोंदवले आिे. त्यांच्या ििे ििी, प्रहििा यांचा
िानवाच्या िन, िानहसकिा, िनोव्यापार यावर फार सखोल दीघग कालीन पररणाि
िोि असिो याचा वेध प्राचीन भारिीय हवद्वानांनी हनदान िीन िजार वषाांपूवीच
हनहििपणे घेिला आिे.
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< आकड् यांची देवी सरस्विी

आता या सगळ्या पाश्वयभूमीवर प्राचीन भारतीय शील्प-मूती-णचत्र यांचे खास
महत्व असे की या सगळ्या गोष्टी म्हिजे पाठ्यपुस्तके होती...!!..सिोरच्या
प्रहििेची पूजा आपण करि असिो िे खरेच िात्र िी त्या हचत्राची पूजा नािी, त्या
िूिीि हदसि असलेल्या िूल्यांची आहण र्णवत्तेची िी पूजा आिे. योग्य सािरिेने िी
िल्ये आहण र्णवत्ता उपासकाला आत्िसाि करिा येिाि. िराठी िाध्यिाि
हशकलेल्या हवद्याथ्याांना पाटीवर काढलेली आकड्यांची सरस्विी आहण दसऱ्याच्या
हदवशी हिची के लेली पूजा नक्कीच आठवि असेल. ज्ञानप्राप्तीसाठी अभ्यास
करतांना णचत्त आणि वृत्ती म्हिेच आपले मन आणि बुद्धी कें णद्रत करायला
णशकविारी ही सत्व गि
ु धाररिी देवी सरस्वती, आपली णशणिका स्वरूप
मातृदेवता आहे.
जपान – इंडनेहशया – िलेहशया – थायलंड या पौवाग त्य देशांि, आहण
उत्तरेकडील आत्ताचा पाहकस्िान – अफर्ाहणस्िान – बलहचस्िान इथपयांि,
र्प्तकाळापासून म्िणजे साधारण हिस्िपिाि हिसऱ्या शिकापासून, श्री गिेश –
देवी सरस्वती – श्री णवषिु – देवी लक्ष्मी – श्री राम – सीता – बुद्ध या देविांच्या
ििी आहण त्यांची िंहदरे स्थाहपि आिेि. त्या त्या देशांिील नार्ररकांना, आपली
प्राचीन संस्कृहि म्िणून त्यांचा साथग अहभिान आिे. आपल्या लेखिालेच्या
हवषयािील िािदृ वे िा स्वरूपािील स्त्री देविांच्या ििी िी या पौवाग त्य देशांची
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स्थाहनक संस्कृहि आिे. आपल्या हवद्वान पूवगजांनी आपले ज्ञानप्रसाराचे प्रयत्न
करिांना प्रथि या संदर ििी त्या त्या प्रदेशाि स्थाहपि के ल्या. भार्ा णभन्नते मळ
ु े
आपले णवचार आणि तत्वज्ञान याचा प्रचार आणि प्रसार या मूणतयरूपातील
पुस्तकांच्या माध्यमातून के ला गेला असावा. िूहिग हवधानाची भाषा त्या िूहिग िील
प्रिीके – रुपके – हचह्न याच हलपीि हलहिली िोिी. म्िणूनच प्रत्येक ििी एक पस्िक
िानले र्ेले िोिे. िाझ्या या अभ्यासाि िला र्रुस्थानी असलेले श्री आनंद के
किारस्वािी म्िणिाि सतराव्या शतकाअखेरपयांत सवय संस्कृतीतील मानव,
प्रतीके – रुपके – णचह्नं याची णलणप आणि भार्ा जािून होता. अठराव्या शतकांत
सरू
ु झालेल्या औद्योणगक प्रगती नंतर आपि ही भार्ा णवसरलो.
अिेररके ची राजधानी वॉहशंर्टन डीसी या शिरािल्या िॅसेच्यसेटस् अव्िेन्यू या
हवशाल िार्ाग वर बिुिेक देशांच्या एम्बसी वसलेल्या आिेि. इंडोनेहशयन एम्बसीच्या
सिोरच देवी सरस्विीची पांढऱ्या संर्िरवरािील सोळा फट ऊंच ििी नार्ररकांचे
लि वेधून घेिे. ही आमची णवद्या आणि बुद्धीची देवता आहे म्हिून अणभमानाने
मणु स्लम बहुल इंडोनेणशयन सरकारने ही मतु ी अमेररकन नागररकांना भेट म्हिून
णदली आहे.

^ देवी सरस्विी - इंडोनेहशयन एम्बसी – वॉहशंर्टन डीसी – अिेररका
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देवी – देविांच्या चिभग ज शरीरिद्रेसंदभाग ि, भारिीय िूहिग शास्त्र एक सल्ला
हनहििपणे देिे. िूिी कोणाची आिे, त्या देवी – देविेची व्यष्टी वैहशष्ट्य काय आिेि,
हिची उपासना कशासाठी के ली जािे आिे, िूिीची स्थापना कठे के ली आिे, हिची
शरीरिद्रा कशी आिे, िूिीचे िखदशग न कठल्या हदशेने आिे अशा अनेक र्ोष्टींचा संदभग
घेऊनच, िूिीच्या िािांच्या हचह्नाथग संकेिांचे हवश्लेषण के ले जािे. यािील प्रत्येक
प्रहििेि वेर्ळी आयधे असल्यािळे िूिीसापेि अभ्यासाची इथे आवश्यकिा असिे.
िूिीच्या अशा वैहशष्ट्यांिळे ििीना वेर्वेर्ळी संबोधने प्राचीन भारिीय िूहिग शास्त्रािधे
हदली र्ेली. योर्िूिी – भोर्ििी – वीरििी – उग्रििी – अहभसाररकाििी अशी
िूहिग च्या व्यहक्तित्वानसार हदलेली संबोधने. देवी सरस्वतीची मातृदवे ता आणि
णशणिका या संकल्पनेतील व्यणिमत्वाला इतके आयाम आहेत की त्याची नोंद
णवस्ताराने घेिे आवश्यक आहे. पढील लेखांि आकड्यांच्या सरस्विीचा पररचय
िोईलच.

< देवी सरस्विी संयक्त प्रहििा
इिके हवहवध भावदशग न आहण शरीरिद्रा असणाऱ्या िूिीचं े चार िाि हनहििपणे
खूप हभन्न हचह्नसंकेि देि असिाि. ब्रह्मदेवापासनू णनमायि झालेली ब्रम्हदेवाची
सहचाररिीदेवी सरस्वती, पथ्ृ वीवरील सजीव+हनजीव+वनस्पिी+खहनजे यांचे
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वास्िव जीवन संिहलि ठेवणाऱ्या चार शक्तींचा संकेि हिच्या चार िािािधून देि
असिे. पहिल्या िािाि सवग सष्टृ ीचा हनिाग िा ब्रम्िाचा संकेि, दसऱ्या िािांि
पालनकत्याग ईश्वराचा संकेि. हिसऱ्या िािाि, प्रत्येक सजीवाला जन्िि: प्राप्त
िोणाऱ्या, या पथ्ृ वीलोकाि जर्ण्यासाठी आवश्यक अशी िलित्व हनसर्ग ि:
आपल्याला देणाऱ्या हिरण्यर्भाग चा म्िणे सूयाग चा संकेि. प्रकाशाचे ज्ञान िे हवज्ञानरूप
असून, प्रत्येक सजीवाला हनसर्ग िःच प्राप्त िोणारे ज्ञानस्वरूप आिे (जन्िदात्या
पालकांकडून हिळणारा DNA). देवीचा चवथा िाि आपल्या पथ्ृ वीच्या पलीकडच्या
हवराट हवश्वाच्या अहस्ित्वाचा पररचय करून देिो. देवीच्या िूिीि चार िािांच्या
संकेिािून, सजीवाला सिजेल असा या अफाट हवश्वाचा पररचय, आपल्या हवद्वान
पूवगजांनी कािी सिस्त्र वषाांपूवी आपल्याला करून हदला.
उपहनषदांिधे देवी सरस्विीच्या चार िािांचे अन्य संकेििी उपलब्ध आिेि.
जागतृ ावस्था – स्वप्नावस्था – सश
ु ूप्तवस्था – तयु ायवस्था अशा सजीवांच्या जीवन
– ज्ञान – वास्िव अशा जार्िृ ीच्या चार अवस्था, असे या चार िािांचे संकेि आिेि.
सजीवांच्या चार प्रवत्त
ृ ी हकं वा िनोधारणा, सत्य – तप – दया – दान, असेिी या चार
िािांचे चार संकेि आिेि. िेच चार िाि, मैत्री – करूिा – मणु दता (हर्य – आनंद) –
उपेिा (णतरस्कार – अवहेलना) अशा चार िित्वाच्या िनोभावनांचे संकेि देि
आिेि. सवाांच्या पररहचि परुषाथाग चे, अथय – काम – धमय – मोि या कटंबवत्सल
र्िृ स्थाची आहण र्हृ िणीची चार किग व्ये म्िणजे िेच चार िाि, असािी संकेि उपलब्ध
आिे. प्रतीके , रुपके , णचह्नं, णचह्नंसंकेत, णचह्नाथय णवर्यातील आपल्या पूवयजांचा
अचंणबत करिारा प्रगल्भ अभ्यास, असाच आणि इतकाच या सवय वियनाचा
अंणतम णनषकर्य काढायला हवा...!!
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देवी सरस्विीची हद्वभज िूिी – बाली, इंडोनेहशया.

देवीचे चार िाि, भौहिक जर्ािील हिच्या सवग व्यापक उपहस्थिीचे आहण
ज्ञान या आभासी – काल्पहनक िरीिी वास्िहवक अशा वैहश्वक संकल्पनेिील हिच्या
सवग शहक्तिान – सावग भौहित्वाचे संकेि प्रिीक आिेि. वीणा धारण के लेले देवीचे पढचे
दोन िाि हिच्या भौहिक – वास्िव जर्ािील अहस्ित्वाचे संकेि देिाि. देवीचे िार्चे
हकं वा वरचे दोन िाि...िकगसंर्ि-आहत्िक-अध्याहत्िक-पारलौहकक अशा देवीच्या
वैहश्वक अहस्ित्वाचा - ज्ञानाचा संकेि संदभग आिेि. देवीचे िे चार िाि, प्रत्येक
सजीवाच्या िूलित्व हकं वा िूळ घटकांची प्रिीके आिेि आहण यांचा सूक्ष्िाथग खूप
प्रर्ल्भ आिे. वीणा धारण करणारा पढचा उजवा िाि िे सजीवांच्या िनाचे (िानस)
प्रहिक आिे आहण िा िाि प्रत्येक सजीवाच्या िन आहण बद्धी या दोन्िीच्या हक्रयाशील
साित्याचे संकेि देिो. वीणा धारण करणारा हिचा पढचा डावा िाि सजीवांच्या
बहद्धित्तेचे प्रहिक आिे आहण िा िाि हिच्या सहृदयिेचे आहण सजीवसष्टृ ीिील
प्राणीिात्रांवरील असलेल्या हिच्या प्रेिाचे संकेि देिो.
प्रत्येकाच्या वैयक्तीक – कौटंहबक – सािाहजक व्यविारािधे ससंर्िी असावी
हि आपल्या सवाांची स्वाभाहवक अपेिा आिे. िन आहण बद्धीला म्िणजे...स्वािी
हववेकानंदांनी सांहर्िलेल्या हचत्त आहण वत्त
ृ ीनां एका िालाि-एका लयीि येण्यासाठी,
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प्राप्त झालेल्या हवद्या-ज्ञान-कला यांचा उपयोर् िक्तिस्िे करण्याचा संकेि देवीच्या
िािािील वीणा सिि देि असिे.
ओंजळीि पस्िक घेिलेला देवीचा वरचा डावा िाि, प्रत्येक सजीवाच्या –
हवशेषकरून िानवाच्या संस्कारिि आहण संस्काररि चेिना अथवा हचत्त संवेदनेचे
प्रहिक आिे. प्राप्त झालेले ज्ञान, प्रेि-कारुण्य आहण वत्सल भावनेने सवग सजीवांच्या
भौहिक आहण आहत्िक प्रर्िीसाठी वापरावे असा संकेि, देवीच्या वरच्या डाव्या
िािािील ओंजळीि धरलेले पस्िक सूचीि करि असिे.
अंर्ठा आहण चाफे कळी या दोन बोटांि धरलेली जपिाळ धारण के लेला
देवीचा वरचा उजवा िाि िे प्रत्येक सजीवाच्या अिंकाराचे आहण अहस्ित्वाचे (म्हिजे
English Ego नव्हे) प्रहिक िानले र्ेले. ज्ञानसाधनेसाठी िानवसष्टृ ीला आवश्यक
अशी एकाग्रिा, हचंिन-िनन आहण ध्यानिग्न वत्त
ृ ीचे संकेि देवीच्या जपिाळ
घेिलेल्या वरच्या उजव्या िािािून प्रसाररि िोिाि. प्रत्येक सजीवाने, श्रद्धेने आहण
सिहपग ि भावनेने हिळवलेले सत्य, योग्य आहण वास्िव ज्ञान, स्विःचा अिंकार
हवसहजग ि करून त्याला अंहिि िोिप्राप्तीचा िार्ग दाखविे असा अचंहबि करणारा
सूक्ष्िसंकेि देवीच्या िािािील जपिाळ देि असिे.
देवीच्या सहन्नध असलेल्या सजीव आहण हनजीव आयधे यांचा हवस्िारीि
पररचय पढील लेखाि अवश्य वाचावा...!
--००--
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देवी सरस्वती सुंयक्त
ु प्रदतमा

संस्कृि व्याकरणाि सरस्वती िा शब्द ‘बिुहवकल्पी’ म्िणजेच अनेक अथग
असलेला शब्द म्िणनू ओळखला जािो. िूळ संस्कृि ‘स’ृ या धािूपासून या शब्दाची
व्यत्पत्ती झाली आिे. ‘स’ृ म्िणजे वािणे – िलणे असा र्हििानिेचा संकेि सरस्वती
या शब्दांि हदला जािो. लुप्त झालेली सरस्वती नदी, णजचा णवग्रह स्वरूप स्थूलदेह
प्रणतमा म्हिून देवी सरस्वतीचा उल्लेख के ला जातो. कािी शिकांपूवी नदीच्या
उर्िस्थान प्रदेशाि (आज पाहकस्िानािील) प्रचहलि आहण उपलब्ध असलेल्या
सरस्विीच्या एका प्रहििेि देवीच्या डाव्या िािाि पाण्याचा कलश हिने धारण के ला
आिे आहण उजव्या िािाि पस्िक आिे. सिद्ध
ृ ी, औदायग , हनहिग िीिि जहिनीची
सपीकिा, पाण्याची हनिग लिा, पाहवत्र्य आहण रोर्प्रहिकारक र्णवत्ता यासवग
वैहशष्ठ्यासाठी िी नदी लोकिानसाि पररहचि िोिी. याच सिद्ध
ृ भूिीि, सरस्विी
नदीच्या काठावर वेदांची हनहिग िी झाली. म्िणूनच प्राचीन साहित्याि हिला वेदगभाय
असेिी संबोहधि के ले र्ेले. (हचत्र क्र २)

< हचत्र क्र १ देवी ििासरस्विी

तामस गि
ु धाररिी देवी महाकाली रििकरती
मातदृ ेवता आहे – राजस गि
ु धाररिी देवी महालक्ष्मी
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पालनकरती मातृदवे ता आहे तर सत्व गुि धाररिी मातृदवे ता देवी महासरस्वती
णशणिके च्या भूणमके त आहे. प्रसन्न – शांत – सौम्य – वत्सल मद्रु ेतील, मोर आणि
हंस सणन्नध असलेली देवी सरस्वती, प्रत्येकाने शाळे तील मतु ी अथवा णचत्र
प्रणतमेत नक्की पाणहलेली असते. (णचत्र क्र १).
प्राचीन संस्कृि साहित्यािील देवी सरस्विीच्या यथाथग वणग नावरून िीला
नदीदेविा – वाग्देविा – हवद्यादेविा अशा िीन प्रिख भूहिकांिधे सादर के ले र्ेले.
अशा हलखीि शब्दािील वणग नावरून देवी-देविांना िानवी रूपांि हनिाग ण
करण्यासाठी हशल्पकार-हचत्रकार आहण िूहिग कारांनी जो अभ्यास-हचंिन-िनन के ले
असेल त्याला मूणतयणवधान असे संदर संबोधन वापरले र्ेले. आपल्या हवद्वान
पूवगजांिळे च, या िूहिग हवधानावर म्िणजेच हचत्र-हशल्प-ििी या सवग भौहिक-वास्िव
स्वरुपािील देवी-देविांच्या प्रहििांचा आपण हनहिि अभ्यास करू शकिो. अशी
मूणतयणवधाने म्िणजे वैहदक संस्कृिीिून श्रेष्ठ-शास्त्रीय-हनहिि वैज्ञाहनक असा हिंदूधिग
संस्कृिीकडे झालेल्या प्रवासाचा आलेख आिे. या बरोबरच, भटके जीवन सोडून,
शेिी व्यवसाय आहण सिाजरचनेच्या प्राथहिक िांडणीची सरुवाि आिे.

< हचत्र क्रिांक २. जलकलशधारी देवी सरस्विी.
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नदीदेविा स्वरूप जलकलशधारी देवी सरस्विीची प्रहििा (हचत्र क्रिांक २).
या प्रहििेिील पाश्वग भूिी बफाग ने आच्छाहदि पवग िरांर्ेची आिे. देवीचे वस्त्र हपवळ्या
रंर्ाचे आिे. वसंि ऋिूचे आर्िन आहण देवी सरस्विीची पूजा िे वसंि पंचिी या
हदवसाचे िित्व. आजिी देशभर, िाघ िहिन्यािील शक्ल पंचिीच्या हदवशी वसंि
पंचिी साजरी के ली जािे. या हदवशी िहिला हपवळ्या रंर्ाची वस्त्र-पररधान वापरिाि,
देवीला हपवळी फले विािाि.
पारंपाररक भारिीय हशल्पकला अथवा हचत्रशैली, धाहिग क हवषयाची, श्रद्धा
आहण भक्तीरसपूणग िांडणी करिाना intuitive अथाग ि अंि:प्रेरणेवर अथवा
सिजज्ञान प्रवत्त
ृ ीवर आधाररि असिे. देवी सरस्विीच्या हवहवध प्रहििांिधे, देवी
प्रत्यि िोरावर अथवा िंसावर स्वार झालेली हकं वा बसलेली आपण जरी पिाि
असलो िरी िी एक हचत्रशैली आिे, िे हचत्रकत्याग ने घेिलेले स्वािंत्र्य आिे िे वाचक
आहण प्रेिकांनी सिजून-जाणनू घ्यायला िवे. याचे कारण असे की अशा सजीव पिीप्राण्यांची अथवा हनजीव वस्िूचं ी संयक्त हचत्रािील िांडणी, देवी-देविांशी त्यांचे
साहनध्य आहण ससंर्िी सचवि असिे आहण अनेक हचह्नसंकेिांचा संदभग देि
असिे...!! आपण जसे सायकल वर अथवा घोड्यावर बसिो िशी देवी सरस्विी, या
वािनांवर बसि नािी.

< िोर

< िंस
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देवी सरस्विीच्या या प्रहििेिील ियूर हकं वा िोर या पिाच्या हचह्नसंकेिांचे
संदभग हवलिण आिेि. ज्ञान, कला आहण हवद्येची देविा देवी सरस्विी िी संकल्पना
आहण हिचे हशल्प अथवा हचत्र िी जशी िूळ प्राचीन भारिािील वैहदक काळािील
आिे िसाच िा िोर सद्धा िूळ या भारिभूिीिला पिी आिे. सौंदयग आहण बहद्धित्ता
या नर िोराच्या व्यहक्तित्वािील प्रिख वैहशष्ट्ये आिेि. त्याच्या बाह् सौंदयाग हवषयी
नव्याने कािी हलहिण्याची र्रज नािी. िात्र या सौंदयाग िळे च िो सजीवांच्या र्वग भावनेचे
प्रिीक िानला र्ेला. अनेक राज्यकत्याांच्या अहभिानाचा िानदंड झाला म्िणून
सािथ्यग वान राजे ियूरासनावर बसिाि. िोराच्या आजूबाजूला नेििी खप साऱ्या
लांडोरी हफरि असिाि. िे त्याचे बिुपत्नीत्वाचे लिण आिे. या बरोबरच िो फार
चंचल स्वभावाचा आिे. हिरवळीवर दाणे हटपणाऱ्या िोराचे चंचल हवभ्रि आपण
अनेकदा पहिले असिीलच.
त्याची िल्लख बद्धी आहण जार्रूकिा अशी की जंर्लािील उंच झाडावर
बसलेल्या िोराला एखादा हशकारी प्राणी भि शोधण्यासाठी झडपािून बािेर पडलेला
हदसला की सावधहर्रीचा पहिला इशारा िोर देिो. िो रिािो त्या वािावरणाि
थोडासा जरी बदल झाला िरी या िोराच्या वार्णकीि पटकन फरक िोिो कारण िो
संवेदनशील असूनिी फार संशयी वत्त
ृ ीचा आिे.

< श्वेिपद्म
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या िोराचे आहण िंसाचे देवी सरस्विीशी असलेले साहनध्य याची िूळ
संकल्पना, िे फारच हवलिण हचह्नसंकेि आिेि. िोराचे पहिले नैसहर्ग क वैहशष्ट्य त्याचे
बिुपत्नीत्व आहण दसरे वैहशष्ट्य दाणे हटपिाना हदसणारी त्याची चंचल वत्त
ृ ी. देवी
सरस्विी या िोराला आपल्या जवळ घेऊन दशग काला आहण उपासकाला सांर्िे की
अभ्यास करिाना याच्यासारखे चंचल िोऊ नका, एकाच अभ्यासवर ििचे लि
कें हद्रि करा. िोर अनेक लांडोरींना बाळर्िो त्याप्रिाणे एकदा हनवडलेल्या ििच्या
ज्ञानशाखा बदलू नका. िोर हनसर्ग िः संशयी वत्त
ृ ीचा आिे. देवी सरस्विी आपल्याला
सांर्िे की ििचा संशय, ििच्या अभ्यासाप्रिी हजज्ञासा, उत्सकिा आहण उत्कं ठे िधे
पराविीि करा. िोरासारखे र्हवग ष्ठ िोऊ नका, ज्ञानसाधना करिाना हवद्याथ्याग ने नम्र
असावे आहण िरच िम्िाला ििचे हचत्त (िन), ििच्या वत्त
ृ ीबरोबर (बद्धी बरोबर)
एकरूप करिा येईल.
देवी सरस्विीचे दसरे वािन िानला र्ेलेला पिी िंस याचे व्यहक्तित्व असेच
हवलिण प्रभावी आहण िोराच्या अर्दी हवरुद्ध आिे. िोर हवहवध रंर्ी आिे िर देवी
सरस्विीच्या शभ्र वस्त्राशी स्पधाग करणारा िंसाचा शभ्र रंर् िे त्याचे प्रथि वैहशष्ट्य
आिे. िोरासारखीच बाकदार आहण लवहचक िान आहण शभ्र वणग यािळे देवी
सरस्विीचा िंस सद्धा हििकाच संदर हदसिो. पाण्याि आहण जहिनीवर, दोन्िीकडे
िंस हििक्याच डौलाने वावरिाना हदसिो. के वड्याच्या पानाला िलक्या काटेरी कडा
असिाि, अर्दी िशाच िलक्याशा दािेरी कडा िंसाला चोचीच्या आिल्या वरच्या खालच्या बाजूला असिाि. चोचीच्या अशा नैसहर्ग क अंिर्ग ि रचनेिळे िो अधी िान
पाण्याखाली घालून पाणवनस्पिीची िळे , कं द, देठ, िंिू असे खाद्य चोचीने पाण्यािून
ओढून बािेर काढून खाऊ शकिो.
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िंसाच्या या चोचीचे दसरे वैहशष्ट्य असे की पाण्याखालच्या किळाच्या देठाला
छे द करून त्या पाण्याने भरलेल्या देठािील पांढऱ्या रंर्ाचे एक प्रकारचे िंिू, ज्याला
मि
ृ ाल असे संदर संबोधन आिे, हकं वा दधी रंर्ाचा चीक, िो सिजपणे पाण्यािून
वेर्ळे काढून खाऊ शकिो. (प्रत्यिाि आपली हपसे पांढरी शभ्र ठेवण्यासाठी त्याला
आवश्यक असे िे कॅ हल्शयि आिे). आपल्या अभ्यासू, हवद्वान आहण चिूर पूवगजांनी,
या देठािील पांढरे िंिू पाण्यापासून वेर्ळे काढण्याच्या िंसाच्या खास नैसहर्ग क
र्णवत्तेला, नीर-िीर णववेकाचे प्रिीक (पाण्यािून दधू वेर्ळे करण्याची िििा) िानून
जणू त्याचा सन्िान के ला...!!..िंस कळािील या पिांचे हिसरे वैहशष्ट्य म्िणजे
त्याहिल नर िंसाचे एकपत्नीत्व. िरुण वयाि जिलेली िंसाची नर-िादीची जोडी,
सिसा ित्ृ यपयांि अहवभक्त रिािे.
िंसाला सहन्नध घेऊन देवी सरस्विी हवद्याथ्याग ला सांर्िे की िंसाच्या नीरिीर
हववेकाप्रिाणे ििची ज्ञानशाखा काळजी पूवगक हनवडा. ििच्या हनवडलेल्या
ज्ञानशाखेशी िम्िी िंसासारखे एकहनष्ठ रिा, िोरासारखे चंचल रािू नका. िंसाच्या
पांढऱ्याशभ्र कांिीसारखे ििचे ज्ञान पहवत्र, शद्ध, स्वछ आहण योग्य िार्ाग ने प्राप्त के लेले
असावे.
किळाचे फूल आहण देवी सरस्विीचे पद्मासन िा या संयक्त प्रहििेिील
िित्वाचा दवा. जसा िोर या भारिभूहििला पिी िसेच किळाचे फूल सद्धा या
भारिभूिीिलेच. या किळाच्या फलाचे हचह्नसंकेि असेच फार अथग वािी आिेि.
प्राचीन भारिीय साहित्य आहण संस्कृिीिधे या किळाच्या फलाला फार िित्वाचे
िंर्लहचह्न िानले र्ेले. र्ोड्या पाण्याच्या िळ्यािल्या िीन-चार िाि खाली दडलेल्या
हचखलािून नैसहर्ग क बीजारोपण आहण बीजधारणा िोऊन या किळाचा जन्ि िोिो.
र्ावािल्या िळ्याि छत्राकृिी दोन पानाच्या िधे उर्वलेले, पांढऱ्या हकं वा र्लाबी
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रंर्ाचे किळाचे फूल फार संदर हदसिे. िेच िे देवी सरस्विीचे आसन...आठ पाकळ्या
असलेले शभ्रकिलासन अथाग ि शाळे ि िखोद्गि के लेल्या श्लोकािील
श्वेतपद्मासन...!!..
पांढरा रंर् िे सािन्यि: ज्ञान, हवचार-आचार यांचे पाहवत्र्य, उच्च नीहिित्ता,
शहचिा, हनिग ळिा, शद्धिा, हनष्कपट हनरार्सिा या सवग िानवी भावना-धारणार्णवत्तांचे प्रिीक िानले जािे. पांढऱ्या रंर्ाच्या संदभाग िली िी संकल्पना वैहश्वक आिे.
भारिासि जर्भरािील अन्य सवग संस्कृिींिधे स्वीकृि आिे. िंस पिाचा पांढरा रंर्,
देवीचे श्वेिपद्मासन अथाग ि पांढरे किळ आसन आहण देवीचे शभ्र वस्त्र अथाग ि हिची
पंढरी साडी या हिन्िी िधे साधम्यग आिे. अज्ञानरूपी हचखलािून उर्वलेले आहण
पाण्यावर सिज िरंर्णारे शभ्र किळ फल, त्यावर हवराजिान संपूणग ज्ञानाची देविा,
देवी सरस्विी, िे हिचे स्थान हनसंशय या भौहिक जर्ाि सवग श्रेष्ठ आिे.

< देवी सरस्विी – उभी शरीरिद्रा
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किळ िे उर्वलेल्या िेजस्वी सूयाग चे आहण संपूणग ज्ञानाचे रूपक आिे. याच
संकल्पनेिून भारिीय संस्कृिीहिल प्रत्येक देवी – देविा नेिेिीच किलासनावर
आरूढ झालेल्या हदसिाि. अज्ञानरूपी हचखलािून वर येऊन...ज्ञानाच्या प्रकाशाची
हदशा दाखवणारे श्वेिपद्म...या किळाच्या हचह्नसंकेि वैहशष्ट्यािळे च ...हवद्या, कला
आहण ज्ञानाची देवी सरस्विी या शभ्रकिळावर आसनस्थ झाली आिे...!! संयक्त
प्रहििेिील िोर, िंस आहण किळ या हचह्नांची स्वाभाहवक नैसहर्ग क व्यहष्ट (फक्त
त्यांची) वैहशष्ठ्ये आहण देवीबरोबर त्यांचे साहनध्य आहण ससंर्िी याचे हचह्नसंकेि
आहण हचह्नाथग याचा पररचय फारच रंजक आिे...!!..
िोर आहण िंस या दोन्िी पिांची र्णवत्ता आहण स्वभाव वैहशष्ठ्ये, स्विंत्र
अभ्यासाि एक दृष्टांि देिाि आहण देवी सरस्विीच्या संयक्त प्रहििेिील त्यांचा
हचह्नसंकेि संदभग खूपच वेर्ळा असिो. अशी िी संपूणग हवज्ञानहनष्ठ भारिीय
हचह्नसंस्कृिी, त्याचे सिद्ध
ृ हचह्नसंकेि आहण सूक्ष्ि-र्ूढ िरीिी संपूणग प्रिीके – रुपके
आहण हचह्नाथग ...!!
पढील लेखांि देवी सरस्विीच्या शरीरिद्रा - िस्ििद्रा - आयधे - जैन
धिग प्रणाली - जैन साहित्य यािील वाग्देवी यांचा पररचय करून घेऊया...!
--००--
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जैन सरस्वती

देवी-देविांच्या िूिी आहण हशल्प िे नेििीच परंपरांची प्रिीके असिाि आहण
परंपरा अशाच हनिाग ण िोि नसिाि. त्यांच्या िार्े अनेक हपढ्यांचे, सािाहजक आहण
वैयहक्तक जीवनशैलीचे हनहिि अनभव असिाि. असे हनहिि अनभव सजग नशील
हशल्पकार आहण हचत्रकारांच्या अद्भि कालाहवष्कारािून िूिग स्वरूप धारण करिाि.
सिाजाची अनेक हपढ्यांची हनहिि जीवनशैली संस्कृिीचे रूप घेिे. अशी जीवनशैली
आहण संस्कृिीची अहभव्यक्ती, हशल्प-हचत्र-िूिी या वास्िव िाध्यिािून व्यक्त िोिे.
नवव्या-दिाव्या शिकांि राजा भोज यांची िावळ प्रांिािील चंद्रनर्री धारा (आजचे
धार शिर) िे हदर्ंबर जैन धहिग यांचे प्रिख उपासना कें द्र िोिे. म्िणूनच राजा भोज
परिार याने अनेक जैन िंहदरे आहण उपासना कें द्रांची हनहिग िी के ली िोिी. राजा भोज
याच्या धारा नर्रीिील भोजशाला या िोठ्या जैन धिग संकलाि, सूत्रधार हिरसि
िणथल याने जैन हशल्पशैली िाध्यिाि वाग्देवीची अद्भि हशल्प हनिाग ण के ली.
जैन धिग प्रणालीिधे श्री र्णेश आहण देवी सरस्विी दोन आराध्य दैविे
लोकिानसाि आहण लोकसाहित्याि श्रद्धास्थाने आिेि. जैन साहित्यािधे देवी
सरस्विीच्या प्रहििेचे हववेचन खूप हवस्िाराने के ले र्ेले. द्वादशांगवािी, णजनवािी,
जयदु सदु देवदा, वाग्देवी हकं वा श्रतु देवी आहण जैन सरस्वती अशा संबोधनाने
अनेक हवद्वान जैन साधकांनी, संस्कृि, ब्राम्िी, पाली अशा प्राचीन भारिीय भाषांिधे
अनेक शिकांपासून असे देवी सरस्विीस्ििी संदभाग िील साहित्य हनिाग ण के ले आिे.
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^ जैन सरस्विी हवग्रि प्रहििा - िेल हसथािर िंहदर – िाहिळनाडू

जैनिनी आचायग नेहिचंद्र हसद्धांिचक्रविी िे हिस्िपिाि नवव्या शिकािील
हवद्वान जैन साधक िोिे. त्यांनी रचलेला द्रव्यसंग्रह िा ग्रंथ जैन धिग बांधवांचा पहवत्र
ग्रंथ आिे. यांनी देवीच्या श्रतु देवी या हवग्रि िूिीचे आहण त्याहिल अलंकार, आयधे
आहण रुपके यांचे फार हवस्िाराने वणग न के ले आिे. आज अस्िंर्ि झालेल्या ब्राम्िीपाली अशा भाषांिील िी स्ििीवचने आहण रूपके सिजायला कािीशी हक्लष्ट असू
शकिाि. देवीच्या कपाळावरील कं कवाचे वणग न सम्यग्दशयनचा सौभाग्य णतलक असे
िर वस्त्र-परीधानाचे वणग न सम्यव्चाररत्र आणद रत्नत्रय रूपी वस्त्र धारण के लेली देवी
असे के ले आिे. सम्यग्दशयन आहण सम्यव्चाररत्र या दोन प्रणाली, जैन धिग
संकल्पनेिील सवोत्ति-सवोच्च हनिीित्तादशग क ित्व हसद्धांि आिेि. जैन धिग
संकल्पनेिील अन्य ित्व हसद्धांिाची रूपके श्रिदेवीच्या सवाांर्ाचे वणग न करिाना
आचायग नेहिचंद्र यांनी वापरली आिेि. देवीचे आचारांर् िस्िक, सूत्रकृिांर् िख
िण्डल, स्थानांर् सन्दर कण्ठ, सिवायां आहण व्याख्या प्रज्ञहप्त अशा रूपकाचे दोन
सन्दर िाि, ज्ञािक
ृ थांर् िथा उपासकाध्ययनांर् अशाने अलंकृि दोन स्िन
यर्लं, अंि:कृिदशांर् आहण अनत्तरोपपाहदकांर् अशा रुपकांनी अलंकृि सन्दर
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नाहभकिल, प्रश्नव्याकरणांर् यांनी अलंकृि दोन सन्दर हनिम्ब आहण जांघ, दृहष्टवाद
ित्व हसद्धांिाने हिचे दोन्िी पाय अलंकृि आिेि. भर्वान हजनेन्द्रांची िी सािाि वाणी
आिे अशी देवी सरस्विीची संदर स्ििी जैन धिग संकल्पना साहित्याि के ली र्ेली
आिे. दहा बारा शतकांपूवीच्या या काळातील अध्ययन-अध्यापन-आवतयनज्ञानोपासना-कलोपासना अशी णवद्यावणधयनी संस्कृती कळसाला गेली होती
याचाच पररिाम उत्तम णशल्प-णचत्र-मूणतयकला संवधयनात झाला असावा.
बिुहवध संबोधनांनी अलंकृि देवी सरस्विी, चवथ्या – पाचव्या शिकापासून
जैन धिग साहित्याि फार िित्वाची देविा िानली र्ेली. देवीची हशल्पे-हचत्रप्रहििािूिी या बरोबरच देवीची उपासना-आराधना-प्राथग ना-पूजा हवधीच्या अनेक संकल्पना,
आरत्या, स्िोत्र, िंत्र, सरस्विी चालीसा असे उत्ति साहित्य, संस्कृिसि, ब्राम्िीपाली-अधग िार्धी-हिंदी अशा ित्कालीन भाषािून हवपलिेने उपलब्ध झाले. देवीच्या
भक्तांसाठी सश्रद्ध प्राथग ना-आरत्या-र्ीिे-स्िोत्र रचली र्ेली आहण हवद्वान कवी आहण
लेखकांनी देवीच्या स्ििीकवनांच्या िाध्यिािून हिचा िहििा सांर्णाऱ्या रचना सवग
ित्कालीन भाषांिधे हलहिल्या.
देवीच्या संयक्त प्रहििेि अंहकि के लेल्या अन्य सजीव-हनजीव वस्िूंचे
हचह्नसंकेि आहण सूक्ष्ि हचह्नाथग याची सािरिा हनरिर श्रद्धाळूला सिजावी म्िणून या
आरत्या-र्ीिे-स्िोत्र रचनांिधे, देवीच्या िूिी आहण सवग हवग्रि प्रहििांिधे, देवीने धारण
के लेल्या सवग आयधे-शस्त्र-हचह्ने-अवजारे यांचा संहिप्तरूपाने आहण हवस्िाराने सद्धा
उल्लेख के ला र्ेला. देवी िहििा आहण स्ििी रचनांच्या अशा भक्तीिार्ी श्राव्य
िाध्यिािून श्रद्धाळू सिाजाला जैन सरस्विी आहण हिच्या सवग हवग्रिांचा योग्य
पररचय शिकानशिके िोि राहिला.
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^ जैन सरस्विी अरपक्कि - िाहिळनाडू

अरुण फडके

^ जैन सरस्विी पेरुम्पर्यी - िाहिळनाडू

जैन साहित्यािील अशाच स्ििीपर रचनांिून २६ प्रिीके –रुपके –हचह्नं– हचह्नसंकेिांच्या देवी संदभाग िील रूपकिल्यांचा पररचय िोिो. डोक्यापासून पायापयांि
शरीर अवयवांची व आयधे-अलंकारांची संकेििल्य श्रध्दाळू भक्ताला ऐकिा आली.
मात्र एका गोष्टीची जािीव ठेवायला हवी की जैन साणहत्यात आणि वेद-उपणनर्दे
साणहत्यातून उपलब्ध होिारे णचह्नसंकेत आणि णचह्नाथय, यांत खूप णभन्नता आहे.

^ चंद्रनर्री धारा येथील भोजशाला वार्देवी हवग्रि ििी
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हिंदू धिाग िील आराध्य प्रिख देवी-देविांच्या हशल्प - िूिी आहण प्रहििांिधे
त्यांच्या शरीरिद्रा चिभग ज आिेि. या चार िािांचे हचह्नसंकेि आहण हचह्नाथग प्राचीन
जैन साहित्याि आहण संस्कृि उपहनषदांिधे हवस्िाराने हलहिलेले आिेि. जैन िनी
आचायग सिन्िभद्र यांच्या सरस्विी देवीच्या स्ििी प्राथग नेिधे हिच्या चार
िािांना प्रथमानुयोग, करिानुयोग, चरिानुयोग, द्रव्यानुयोग अशा चार अनयोर्ांचे
प्रिीक असा हचह्नाथग संकेि हदला र्ेला आिे. िे चार अनयोर् म्िणजे जैनधिग
नीहिशास्त्राि वणग न के ल्यानसार, प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयहक्तक-कौटंहबक-सािाहजक
पािळीवरील योग्य आचरण आहण ससंस्कृि-संिहलि जीवनशैलीचे िार्ग दशग न
करणाऱ्या चार प्रिख ज्ञानशाखा आिेि. मात्र णचह्नाथय संकेतांची वर उल्लेणखत
तल
ु ना फि देवी सरस्वतीच्या प्रणतमेच्या संदभायत आहे.
भारिािील २२ अनसूहचि प्रादेहशक भाषांिील उत्ति साहित्य हनहिग िीसाठी,
भारिीय ज्ञानपीठ न्यासाद्वारे, ज्ञानपीठ परस्कार हदला जािो. अकरा लाख रुपये,
िानपत्र आहण देवी वाग्देवीची प्रणतमा असे या सवोच्च साहित्य परस्काराचे स्वरूप
आिे. यािील वाग्दवे ीची ब्रााँझ धािूिील सदं र प्रहििा, िावळ प्रांिािील धार या
शिरािील देवी सरस्विी िंहदरािील िूिीची प्रहिकृिी आिे. ज्ञानपीठ परस्कारािील
िूिी िी िूळ िूहिग ची हवग्रि प्रहििा आिे. ििाराजा भोज यांनी इसवीसन १०३५ िधे
या िंहदराची हनहिग िी के ली. िूळ ििी भऱ्या रंर्ाच्या स्पहटकापासून बनवलेली असून
१९०२ िधे हब्रहटश अहधकारी िेजर हकं के ड याने िी िूिी लंडनला नेली, आज िी
िूिी लंडनच्या वस्िसंग्रिालयाि आिे. शांि - ध्यानस्थ िद्रेिील िी ििी जर्ािील
कािी संदर िूहिग िधील एक आिे असे िानले जािे. देवीच्या पढल्या उजव्या िािाि
किळाचे फल, पढच्या डाव्या िािाि हिने किंडलू धारण के ला आिे. िार्ील उजव्या
िािाि जपिाळ म्िणजेच अििाळ आहण िार्ील डाव्या िािाि पस्िक धारण के ले
आिे. िी चार हचह्नं, अध्याहत्िक अनभूिी देिाि अशी लोकश्रद्धा आिे. वाग्देवीच्या
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िूहिग िील िी चार हचह्नं म्िणजे देवी सरस्विीच्या िूळ चिभग ज प्रहििेचा हवस्िाररि
हवग्रि (extended form) आिे. (हचत्र क्र २).
जैन धिग साहित्याि, या किंडलूला फार छान रूपक िानले आिे. चार परुषाथग
– काि - अथग – धिग – िोि या पैकी अथग – अथाग जगन याचे अत्यंि व्यविारी रूपक
म्िणजे देवीच्या डाव्या िािािील किंडलू. पाणी भरण्यासाठी किंडलूचे िोंड िोठे
असिे...िात्र अघ्यग देण्यासाठीचे िोंड लिान असिे. ििचा आय (उत्पन्न) जास्ििोठा असावा िात्र ििचा व्यय (खचग ) िात्र खूप ियाग हदि असावा असे अर्दी साधे
आहण सोपे किंडलूचे रूपक कटंबाच्या अथग कारणासाठी याि सचवले आिे. जैनिनी
आचायग नेहिचंद्र यांनी याचे वणग न फार हवस्िाराने के ले आिे.

< हचत्र क्रिांक २ देवी वाग्देवी.

देवी सरस्विीच्या पढील दोन िािाि अन्य प्रहििांिधे नेििी हदसिे िशी वीणा
या प्रहििेि हदसि नािी. देवीच्या अनेक रूपांपैकी वाग्देवी रूपािील प्रहििेचे िे खास
वैहशष्ट्य आिे. देवीच्या पढील डाव्या िािािील पाण्याने भरलेला किंडलू, वाग्दवे ीचे
पान| 78

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

िे वेर्ळे रूप स्पष्ट करिे. देवीची उभी शरीरिद्रा िे या प्रहििेचे दसरे वैहशष्ट्य. भारिीय
िूहिग शास्त्राि या देवी-देविांच्या उभ्या शरीरिद्रेला हवशेष हचह्नसंकेि आिे.
सािान्यिः दोन हकं वा िीन प्रकारच्या िूिी हकं वा प्रहििा प्रचहलि आिेि. हिंदू
धिीयांच्या िंहदरे आहण देवळाि स्थाहपि िूहिग ना मळ
ू णवग्रह ििी असे संबोधले जािे.
अशा ििी एका दर्डािून कोरून घडवलेल्या असाव्या असा उल्लेख कािी
िूहिग शास्त्रांच्या पस्िकाि के ला र्ेला आिे. हवहधपूवगक प्रहिष्ठापना झाल्यानंिर या
िूहिग ना कधीच िलवले जाि नािी. देवळािील अशा प्रहििांचा दैनंहदन पूजा हवधी
हनयहिि िोणे आवश्यक असिे. दसऱ्या प्रकारच्या ििी आहण प्रहििांना उत्सव णवग्रह
ििी असे संबोधले जािे. र्णेशोत्सवािील श्री र्णेशाच्या आहण नवरात्री उत्सवािील
देवीच्या ििी या प्रकारच्या असिाि. पंचधािूपासून बनवलेल्या अशा िूहिग ची
उत्सवकाळाि हवधीपूवगक स्थापना झाल्यानंिर अशा उत्सव हवग्रि िूहिग िधे िूळ हवग्रि
िूहिग ची प्रेरणा आहण उजाग प्रसाररि िोिे अशी लोकश्रद्धा आिे. घरी पूजेसाठी
वापरल्या जाणाऱ्या िूहिग ना प्रहििा म्िटले जािे. देवघरािील अशा प्रहििा धािूच्या
असाव्या आहण हकिान पांच िे सिा इंच उंचीच्या असाव्या (धािूच्या पािळ पत्र्यावर
छापलेले देविांचे ठसे: टांक या नावाने संबोहधि) असा संकेि िूहिग शास्त्राच्या
अभ्यासाि हदला र्ेला आिे.
अशा िूिी हनिाग ण करण्यासाठी हशल्पकारांसाठी कािी हनहिि िार्ग दशग क सूत्रे
फार प्राचीन साहित्याि हलहिली र्ेली िात्र काळाच्या ओघाि िी हवस्ििृ ीि र्ेली.
त्याला हशल्पसूत्र असे संबोधन वापरले आिे. अशी हशल्पसूत्रे साधारणपणे भूणमतीअंकगणित-खगोलशास्त्र-मानवी शरीरशास्त्र-मानसशास्त्र अशा आणि इतर
णनवडक ज्ञानशाखांच्या एकणत्रत अभ्यासाने बनवली गेली. नंिरच्या काळांि
िंडनसूत्रधार या पंधराव्या शिकािील र्जरािी - राजस्थानी स्थापत्यशास्त्र आहण
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हशल्पशास्त्र पंहडिाने १.देवतामूणतयप्रकरिं, २.प्रासादमंडन, ३.राजबल्लभ,
४.रूपमंडन, ५.वास्तुमडं न, ६.वास्तुशास्त्र, ७.वास्तुसार, ८.वास्तुमज
ं री
९.आपतत्व या नऊ संस्कृि ग्रंथाि याचे हवस्िाराने वणग न आहण हवश्लेषण के ले आिे.
--००--
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व्यासाुंची देवी सरस्वती

देवी पावग िीच्या िीन रूपांपैकी देवी ििाकाली आहण देवी ििालक्ष्िी यांनी कािी
अविार घेिले आहण त्या त्या अविारािील त्यांच्या व्यहक्तित्व व्यहष्टनसार त्यांच्या
ििी – हचत्रांसि त्यांच्या हनहिि उपासना पद्धिी – स्िोत्रे – व्रि – वैकल्ये हनिाग ण
झाली. याला अनरूप त्यांची िंहदरेिी स्थापन झाली, त्या त्या िंहदरािील हवग्रि
िूहिांची आराधना – पूजा हवधी सरू झाले. िात्र देवी पावग िीचे हिसरे रूप, देवी
ििासरस्विीने कठलेिी अविार घेिले नािीि आहण हिची फार िंहदरेिी बांधली र्ेली
नािीि. देवी सरस्विीचे दसरे वैहशष्ट्य असे की फक्त हिच्यासाठी, बालके िी हचत्रांकीि
करू शकिील, असे आकड्यांच्या सरस्विीचे रुपक हचह्न साकार झाले.
देवी शारदा – देवी सरस्विीचे हिसरे वैहशष्ट्य असे की फक्त हिच्या िूहिग
भारिाबािेरील अन्य प्रदेशांि पोिोचल्या आहण आज त्या त्या देशांच्या संस्कृिीचा
भार् झाल्या. खऱ्या अथाग ने िी वैहश्वक देविा झाली. हिचे अन्य वैहशष्ट्य असे की सवग
संिांनी, हवशेषिः ििाराष्रािील संिपरंपरेिील संिांनी, त्यांच्या भहक्तिार्ी दीघग
काव्य रचनांच्या सरुवािीला, या ज्ञानरुहपणी शारदेला - हवद्या आहण वाग्दवे िेला प्रथि
वंदन के ले आिे.
या कुन्देन्दुतुषघरहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीिावरदण्डमणण्डत करा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकर: प्रभृणतणभदैवै: सदा वणन्दता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती णन:शेर् जाडयापहा॥
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शाळा सरू िोिांना रोज म्िटल्या र्ेलेल्या या रचनेि हिच्या वैभवाचे,
अलंकारांचे, हिच्या आवडीच्या वस्िूचं े, वािनाचे असे कोणिेिी वणग न नािी. हिच्या
आराधना पूजनाने, भक्तीने उपासक – साधकाच्या कोणत्या भौहिक कािनांची पूिगिा
िोईल अशीिी अपेिा नािी. िे के वळ हिच्या शभ्र, धवल िेजाचे शीिल, आल्िादक
िसेच हवश्वाचे पालन पोषण करणाऱ्या सौम्य हशहिका स्वरूपाचे वणग न आिे. श्वेि वस्त्र
व श्वेिकिलासन यांच्याद्वारे हिच्या शध्द सत्त्वर्णयक्त स्वरूपाचा उल्लेख यांि के ला
आिे. वस्िि: वैहश्वक ऊजेचा िूलस्रोि असणारी िी देवी शारदा म्िणजे कोणी अविार
घेणारी व्यिी नािी, िर के वळ शिी आिे. मानवी मनाला अमूतय शिीवर मन
एकाग्र करिे, तशा शिीची उपासना, भिी, साधना करिे सहज शक्य होत
नाही. ते सदैव आकारांकडे धाव घेते, म्हिूनच फि णतच्यासाठी, बालके ही रेखाटू
शकतील असे आकड्यांच्या सरस्वतीचे रुपक णचह्न साकार झाले.

देवी शारदा – देवी सरस्विीच्या या रुपक हचह्नाचा अभ्यास, िी िाझ्या
प्रिीकशास्त्र – रुपकशास्त्र - हचह्नशास्त्राच्या अभ्यासाची सरुवाि िोिी. मी प्रथम देवी
शारदेला आणि मला गरु
ु स्थानी असलेले माननीय श्री आनंद के कुमारस्वामी
यांना वंदन करतो. िाझ्या अभ्यासाचा िा हवस्िार speculative म्िणजे िाहत्वक
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अथवा सैद्धांहिक स्वरूपाचा आिे. अन्य अभ्यासकांच्या या हवषयाच्या अभ्यासाि
वेर्ळे हनष्कषग असू शकिाि.

< िला र्रुस्थानी असलेले श्री आनंद के किारस्वािी (१८७७ -१९४७).
िानवाच्या हचत्रकलेची सरुवाि हटम्ब अथवा हबंदपासून झाली िे सवग िान्य आिे.
िध्यप्रदेशािील भोपाळ जवळ असलेल्या भीिबेटका या अश्ियर्ािल्या परािन
र्िांिध्ये असलेली हचत्र, हकिान िीस िजार वषग जनी आिेि. त्या र्िांिध्ये
हटम्बापासून रेषेपयग न्ि प्रर्ि झालेल्या हचत्रकलेचे आलेख उपलब्ध आिेि. रेर्े नंतर
प्राचीन मानवाने रेखटलेले सवायत पणहले भूणमतीय णचह्न म्हिजे समभज
ु णत्रकोि.
यांच दोन णत्रकोिांना, णनसगयणनणमयत णलंगभेदाची प्रतीके – रुपके बनवले गेले.
शीषग वर असलेल्या सलट हत्रकोणाला परुषित्व म्िणजे हशवित्वाचे रुपक िानले र्ेले.
शीषग खालील बाजूला असलेल्या उलट हत्रकोणाचा स्त्रीित्व म्िणजे शहक्तित्वाचे
रुपक िानले र्ेले. शीषग खाली असलेल शहक्तित्वाचा हत्रकोण, भौहिक ित्व, उजाग
आहण चैिन्य, सिज बोध आहण अंिज्ञाग न, शक्ती, जाणीवा आहण हनहिग िी िििा अशा
सवग िानवी भावना-िििा-हवचारांचे हनयंत्रण करिो.
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^ परुष – हशवित्वाचे प्रिीक हचत्र क्र २

प्राचीन भारिीय इहििासाचे नािवंि संशोधक श्री नीलेश ओक यांच्या
अभ्यासािून के लेल्या नोंदीनसार, ऋग्वेदाच्या रचनेला चोवीस िजार वषाांपूवीपासून
सरुवाि झाली िोिी. रािायण चवदा िजार वषाांपूवी िर ििाभारि साडेसाि िजार
वषाांपूवी घडले आिे. याचा अथग िी शहक्तित्व आहण हशवित्व रुपके पंचवीस िजार
वषाांपूवी हनिाग ण झाली आिेि.
आिा लिाि घ्या की णचत्र क्र १ िधला हत्रकोण िे स्त्री ित्वाचे अथाग ि
शहक्तित्वाचे प्रिीक आिे. ऋग्वेदािील सवाग ि प्राचीन िंडलािील सूक्त, सरस्विी
नदीचे भरभरून वणग न करिाि. जसे - अणम्बतमे नदीतमे देणवतमे सरस्वणत
॥२.४१.१६॥ सवोत्तम माता, सवोत्तम नदी, सवोत्तम देवी सरस्वती.! अशी णतची
स्तुती आहे. (संदभग सौजन्य डॉ नीलेश ओक िूळ इंहग्लश लेख - श्रीििी दीपाली पाटवदकर यांचे
िराठी भाषांिर).

वेदातील सरस्वती नदी ही वािी, वाचा, शब्द, भार्ा, संगीत, गायन, काव्य,
वेद...अशा सवय कला आणि णवद्यांची देवता आहे. िसेच िी नदी हििालयापासून
हसंधसार्रापयांि वाििे असेिी वणग न येिे. आपल्या हवद्वान प्राचीन पूवगजांनी या
शहक्तित्वाच्या हत्रकोणाला रेर्ांचे – भूणमतीय णचह्नांचे – संगीतातील स्वरांच्या
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णलपीचे लावण्य बिाल के ले आहण हिच्या ऋग्वेदािील वणग नाला साथग करणारे िे संदर
प्रिीक हनिाग ण के ले. थोड्याशा सरावाने िे हचह्न छोट्या िलांनािी रेखाटिा येिे.
आपल्या पूवगजांची िी हनहिग िी, आपल्याला अचंहबि करिे.
भारिािध्ये देवी शारदेची अर्दी िोजकी दोन िंहदरे आिेि. त्यापैकी एक
िित्त्वाचे स्थान म्िणजे िेलंर्णािील िैदराबादजवळचे, र्ोदावरी नदीच्या काठावरचे
र्ांव बासर. (देवी शारदेचे दसरे िंहदर, िध्यप्रदेशािील सिना हजल्ह्ािील
पवग िावरील िैिर या हठकाणी आिे). ििषी व्यासांच्या आवािनाला प्रहिसाद म्िणनू
िी येथे अविीणग झाली म्िणून िी 'बासर'ची - व्यासांची - शारदा. दहिणेिील अनेक
पालक आपल्या िलाच्या हवद्याभ्यासाला प्रारंभ करिाना, या देवी शारदेचे दशग न
घेऊन, हिच्या प्रसादाची पाटी-लेखणी िस्िकी लावून त्यांना कौिकाने देिाि.

^ बासरची देवी शारदा – देवी सरस्विी

बासर िंहदरािील सरस्विीची िी िूिी अत्यंि संदर िर आिेच, पण िीची िद्रा
खूप कािी व्यक्त करणारी आिे. हवशेष म्िणजे त्याि पररपक्व, प्रौढ स्त्रीत्वापेिा एक
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बाल्यभाव प्रिीि िोिो. हिच्या िखाची आहण डोळयांची र्ोलाई, हिची कलिी िान
अन् हिच्या िखावरचे िग्ध िास्य िे सर्ळे चार-सिा वषाांच्या बाहलके चे, भािकलीच्या
खेळाि रंर्लेले रूप असावे िसे आिे. िात्र या िास्याि र्ििीबरोबरच एक र्ूढिािी
आिे. कारण हिची िी भािकली म्िणजे एखाद्या घराि, कोपऱ्याि िांडलेली चार
बोळक्यांची भािकली नािी, िर िी अनंि कोटी ब्रह्मांडांची भािकली आिे. त्या
भािकलीचा खेळ िोठा रंर्ाि आल्याचा िो र्ूढ हििकाच िग्ध आनंद हिच्या िखावर
प्रिीि िोिो आिे असे वाटिे. अलौणकक अमतू य आणि तरीही भौणतक मतू य, अशा
ज्ञान आणि णवद्या, या संकल्पनेची ही गूढता, हा णतच्या गूढ तरीही मग्ु ध मद्रु ेचा
संकेत आहे.
जर्द्गरू श्री आदी शंकराचायाांनी आठव्या शिकांि स्थापन के लेल्या
दहिणाम्नया श्री शंर्ृ ेरी िठािील श्री देवी शारदाम्बा अथाग ि देवी सरस्विीची संदर
हवग्रि प्रहििा हनरखून पाहिले िर देवीची िी संयक्त प्रहििा आिे असे लिाि येईल.
देवीच्या संयक्त प्रहििांचा उल्लेख करिाना आपण हिच्या प्रहििेिील िोर, िंस, किळ
आहण वीणा यांच्या हचह्नसंकेिांचा संदभग आपण िार्च्या लेखांि पाहिला. या प्रहििेि,
देवी शारदाम्बेच्या िािांि वीणा धारण के लेली नािी, हिच्या साहन्नध िोर आहण िंस
नािी. देवीच्या पढच्या डाव्या िािाि पस्िक, वरच्या डाव्या िािाि किंडलू, पढचा
उजवा िाि आशीवाग द स्वरूप वरदिद्रेि आिे आहण अिमाला धारि के लेल्या
वरच्या उजव्या हातावर एक पोपट बसलेला आहे असे लिात येईल. हा पोपट, हे
या संयि
ु प्रणतमेचे वैणशष्ठ्य आहे. फि शगृं ेरी मठातील देवीची प्रणतमा अशा
वैणशष्ट्याची आहे. याचे वियनाचे कथन करिारा एक संस्कृत श्लोक सद्ध
ु ा आहे.
तवकरकमलस्थां सफाणटकीमिमालां
नखणकरिणवणभन्नां दाणडमीबीजबुद्धया
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प्रणतकलमनक
ु र्यन् येन कीरो णनणर्द्धः
स भवतु ममभूत्यै वािी ते मन्दहासः।

प्राचीन हिंदूधिग ित्वज्ञान आहण वेदांसि सवग उपहनषदांिधे, हचह्नसंस्कृिीचा,
हचह्नसंकेिांचा फार िोठा प्रभाव आिे िे या श्लोक आहण प्रहििेि अनभविा येिे.

^ शंर्ृ ेरी िठािील देवी शारदाम्बा प्रहििा आहण ििी

देवीच्या या प्रहििेिील हचह्नसंकेि हवलिण आिेि. देवीच्या उजव्या िािािील
अििालेकडे, त्याच िािावर बसलेला िा पोपट लिपूवगक पिाि असिो. प्रत्यिात
हा पोपट सजीवांच्या अज्ञानाचे प्रणतक आहे. देवीच्या बोटांच्या नखांचा र्लाबी वणग ,
त्या सौम्य आविग ने करणाऱ्या िोत्यांच्या जपिाळे वर पराविीि िोऊन, पोपटाला िे
िोिी जणू डाहळं बाचे दाणेच असावेि असा भ्रि िोिो. आपण िे दाणे कसे खावे याचा
हवचार पोपट करिो आिे िे, सवग शहक्तिान – सवग ज्ञ देवीच्या लिांि येिे आहण देवी
सिास्य िद्रेने त्या अज्ञानी पोपटाकडे पिािे. यािळे , देवीच्या शभ्र दंिपंक्तीची प्रभा,
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त्या पोपटावर पडिे. सािाि देवी सरस्विीचे सिास्य िखदशग न झाल्यािळे , त्या
पोपटाचे म्िणजेच अज्ञानी सजीवाचे अज्ञान िणाधाग ि नष्ट िोिे आहण त्याला ज्ञान
प्राप्ती िोिे. यािळे डाळींबाच्या दाण्यांचा पोपटाचा िोि नष्ट िोिो. या प्रहििेिील
पोपटाचे रुपक हवलिण बोलके आिे. अज्ञान आहण ज्ञानप्राप्ती संदभाग ची िी िूळ
संकल्पना, त्याचे िे बोलके रुपक आहण िे साकार करणारे हचह्न, िे सारेच हवलिण
म्िणायला िवे इिके नेिके आिे.
पोपट िण्यांना डाळींब सिजिो..!! कारण लाल र्लाबी नखांचे प्रहिहबंब..!! िसाच
उल्लेख पािंजल योर्सूत्राि स्फहटक िण्यांचा आिे.
मिे:ग्रणहतु ग्रहि ग्राह्येर्ू तदस्तजजनता समापत्ती: ।
िर काहलदासाच्या संस्कृि णवक्रमोवयशीयम् या नाटकाि या राजिंसाच्या
किलिंि खेचण्याचे असे वणग न आिे.
खेहचिसें, राजिंसी देठािनी किलिंिला ।
ओढूनी िैसी नेिसे िनिोहिनी ।
िाझ्यािनी िी िला ।
(णवक्रमोवयशीयम् -- काणलदास )
--००--
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देवी महाकाली
प्राचीन भारिीय प्रिीकशास्त्र – रुपकशास्त्र िी फार प्रर्ि, हवज्ञानहनष्ठ आहण
िकगसंर्ि प्रणाली आिे. शणितत्व आहण णशवतत्वाच्या, हत्रकोणाच्या दोन हचह्नांचा
पररचय कालच्या लेखांि आपण करून घेिला. (हचत्र क्र १ आहण क्र २). आिा या
दोन हत्रकोणांच्या एकत्र वापराने ियार झालेला, हवज्ञानहनष्ठ आहण िकगसंर्ि
आहवष्कार म्िणजे भूहििीय िांहत्रक िंडल अथाग ि णशवशिीचे संयक्त प्रिीक
हचह्न. (हचत्र क्र ३). या संकल्पनेची िांडणी फार सखोल आहण हवस्ििृ आिे.
उत्तरेपासून दहिण आहण पूवेपासून पहििेपयांि भारिािील प्रत्येक प्राचीन हशवालये
आहण ज्योहिहलांर् िंहदरांच्या प्रवेशद्वाराि, भूणमतीय तांणत्रक मंडल – णशवशिीचे
प्रतीकाचे णशल्प (हचत्र क्र ४) िंहदराच्या प्रवेशद्वारािच, अंर्णािील जिीहनवर स्थापन
झालेले हदसिे.
प्रत्येक सजीवाला आिार – हनद्रा – भय – िैथन या चार र्रजा अहनवायग आिेि,
जीवनकाळाि त्यांिून त्यांची सटका िोि नसिे. यािील िैथन िी जशी नैसहर्ग क
वंशवद्ध
ृ ीसाठी आवश्यक र्रज आिे िशीच, प्रत्येक सजीवाची िी शारीररक उपभोर्ाची
आनंद देणारी र्रजिी आिे. आपले पूवगज जसे हवद्वान िोिे िसेच िे शास्त्रज्ञिी िोिे.
िानवासि प्रत्येक सजीवाच्या दैनंहदन भौहिक र्रजा आहण व्यविारांचा त्यांनी सखोल
अभ्यास के ला िोिा. यािील िैथन िी दोन हभन्न हलंर्ी सजीवांची शारीररक र्रज
योग्य – संपूणग – शद्ध – पहवत्र – कल्याणकारी – आरोग्यपूणग हनरािय आहण
सजग नशील असावी, यासाठी त्यांनी या संकल्पनेची िांडणी देवी – देविांच्या व्यहष्टना
जोडून त्याला धिग आहण हनिीित्तेच्या चौकटीि बांधले. स्त्रीित्व आहण परुषित्वाच्या
दोन हभन्न हत्रकोणांना, शहक्तित्व + हशवित्व असे देवी पावग िी आहण ििादेवाच्या
व्यहष्ट व्यक्तीित्वांना जोडले. हिंदू संस्कृिीि हशव-पावग िी िे यर्ूलधिाग चे आहण हनरािय
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कािजीवनाचे प्रहिक आिे. या हशवशहक्त ित्वाच्या संयक्त प्रहिकाचा पररचय हवस्िार
अशासाठी की देवी पावग िीच्या ििाकाली या हवग्रि प्रहििेचा पररचय ििादेवाबरोबरच
िोणार आिे.

^ स्त्री - शहक्तित्वाचे प्रिीक हचत्र क्र १

^ परुष – हशवित्वाचे प्रिीक हचत्र क्र २

< हचत्र क्र ३

< हचत्र क्र ४

^ भूहििीय िांहत्रक िंडल – हशवशक्तीचे प्रिीक

आनंद किारस्वािी यांनी शंभर वषाांपूवीच THE DANCE OF SIVA (Anand
K Coomaraswamy, Published year 1918, The Sunwise Turn Inc, New York)

या पस्िकाि, नटराजाच्या या नत्ृ य प्रहििेिील हचह्नसंकेि आहण हचह्नाथग याचा
सखोल आहण सहवस्िर पररचय सािान्य वाचकाला करून हदला िोिा. किारस्वािी
हलहििाि ... महादेवाचे णकती नृत्यप्रकार त्याच्या अनुयायांना माणहत असावे
याची कल्पनाही मी करू शकत नाही. मात्र णशवप्रदोर् स्तोत्र या संणहतेत
महादेवाच्या णहमालयातील संध्याकालीन नृत्याचे वियन णवस्ताराने के ले गेले
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आहे. किारस्वाहि यानी हनबंधाि वणग न के लेला िा पहिला नत्ृ यप्रकार, याचे त्यांनी
फार सदं र वणग न के ले आिे.

^ भैरव हवग्रिािील हशव आहण देवी ििाकाली हवग्रिािील देवी पावग िी (हचत्रे हनव्वळ सूचक आिेि).

भैरव णकं वा वीरभद्र अशा तामसी भावमद्रु ेतील महादेवाचे दस
ु रे नृत्य,
तांडवनत्ृ य म्हिून णवश्वमान्य झाले. स्मशानभमू ीत सादर होिाऱ्या या नत्ृ यात
भैरव णवग्रहातील णशव आणि देवी महाकाली णवग्रहातील देवी पावयती, दशभुज
शरीर मद्रु ेत आहेत. भैरवाबरोबर भूत आणि णपशाच्चगि नृत्यात तल्लीन झाले
आहेत. दोघांच्या या दशभज शरीरिद्रा, त्यांच्या सवग व्यापी – सवग श्रेष्ठ – अिींहद्रय
िििांचे संकेि आिेि. त्यांच्या नत्ृ याि सिभार्ी िोणारे भूि आहण हपशाच्चर्ण
म्िणजे प्रत्येक िानवाच्या मन – बुद्धी – णचत्त आणि अहंकार या अंतःकरि
चतष्टु ् यावर प्रभाव टाकिारे अनावश्यक – नकारात्मक - क्लेशदायी णवचार कामना आणि अपेिा यांचे संकेत आहेत. औरंर्ाबाद जवळील एलोरा र्ंफा, िंबई
जवळील एलीफं टा र्फ
ं ा, कनाग टकािील बदािी येथील र्ंफा आहण भवनेश्वर जवळील
र्प्तेश्वर र्ंफािधे, भारिाच्या जवळपास सवग प्रदेशांिधे, भैरवाच्या या िांडवनत्ृ य
शैलीिील प्राचीन हभत्तीहचत्र आहण हशल्प उपलब्ध आिेि.
पान| 91

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

^ अधग नारी नटेश्वर नादांिनत्ृ य िद्रा नटराज

अरुण फडके

^आधहनक नत्ृ याि हशवशहक्त ित्व िद्रा

कै लासावरील हप्रयकराच्या भूहिके िील ििादेव आहण भैरवाचे िािसी,
उग्रभावािील िांडवनत्ृ य या दोन्िी हवग्रिाि ििादेव, पूणगपरुष अवस्थेि आिेि.
अधग नारी नटराजाच्या हवग्रिािील हशवाची नादांिनत्ृ य शैली िी त्याची प्रर्ि
नत्ृ यशैली, कालांिराने हचदंबरि या दहिण भारिािील हशविंहदराशी जोडली र्ेली.
किारस्वािींच्या हनबंधािील उल्लेखाि आहण आज विग िानकाळाि सद्धा
नटराजाच्या अद्वैिाचा अनभव हनहििच सिज उपलब्ध आिे. बंर्ाल िधील
शाक्तपंथीय परंपरेनसार नटराजाच्या डाव्या शरीरािील िािभृ ाव अवस्थेिील देवी
ििाकालीची उपासना आजिी िोठ्या उत्सािाि के ली जािे. भारिािील अन्य
शैवपंथीय प्रािख्याने ििादेवाची उपासना करिाि. खरे म्हिजे नटराजाच्या या
नादांत नत्ृ यातून, महादेवाने णवश्वासाठी योजलेली णस्थती – सष्टृ ी – संहार –
तीरोभाव – अनुग्रह ही पांच मल
ु भूत तत्वे व्यि होतात. या महादेवाच्या पाच
वैणश्वक काययकिा आहेत.
आयाांच्या भारिािील आक्रिणा हवषयीच्या इहििासाचे आज नव्याने
हवचारिंथन सरु झाले आिे. िात्र किारस्वािींच्या शंभर वषाांपूवीच्या हनबंधािील
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उल्लेखानसार, िांडवनत्ृ य शैली िी ििादेवाला देवत्व प्राप्त िोण्याच्या आधीच्या,
आहदिपवग काळािील असावी. या नंिरच्या काळाि शैव आहण शाक्त या दोन्िी
पंथाच्या हलहखि साहित्यािधे या िांडवनत्ृ य शैलीचा िित्वाचा संदभग उपलब्ध झाला.
िािदृ ेविा देवी ििाकाली आहण भैरवाच्या स्िशानभूिीि सादर िोणाऱ्या नत्ृ यािार्चे
हवलिण िाहिग क आहण प्रर्ाढ र्ांभीयाग ने नोंदलेले हचह्नसंकेि काय आिेि िे जाणून
घेिले की आपल्या पूवगजांची हवद्वत्ता आहण त्यांचा सवांकष अभ्यास आपल्याला
चहकि करिो.

^स्िशानभूहििील िांडव नत्ृ यिद्रेि भैरव आहण देवी ििाकाली हवग्रिािील
(हचत्रे हनव्वळ सूचक आिेि).

वरकरणी वाचिाना असे वाटिे की भैरव आहण ििाकाली म्िणजे संिारक शक्ती
आिेि. सजीवांचे जीवनव्यविार संपल्यानंिर त्यांच्या पाहथग वावर अंहिि
अग्नीसंस्कार करण्याची जार्ा स्िशानभूिी, िी भैरव आहण देवी ििाकालीला
नत्ृ यासाठी हप्रय आिे. भयचहकि िोऊन आपण याचा पढचा संदभग घेणे, हवचारिी
करणे टाळिो. प्रत्यिाि या स्िशानभूिीचा संकेि फार वेर्ळे दृष्टांि देिो. ििृ
सजीवांच्या पाथीवाना इथे अग्नीसंस्कार करून नष्ट के ले जािे िे वास्िव आिेच.
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मात्र त्याही पलीकडे या तांडव नृत्याचा सूक्ष्माथय– गूढाथय असा आहे की
महादेव आणि देवी महाकाली, तुम्हाला णनणषक्रय बनविाऱ्या णनषफळ संकल्पना
आणि मनोबल उध्वस्त करिारी तुमची नकारात्मक मनणस्थती, (नृत्यात
सहभागी भूत आणि णपशाच्चगि हे त्याचे रुपक आहे) इथे अग्नीच्या स्वाधीन
करतात, जिू पुनजयन्म देऊन तुम्हाला पुन्हा उत्साही आणि सक्रीय बनवतात.
णनरोगी मन - शरीर, णनकोप जीवनशैली प्राप्त होण्यासाठी अडसर ठरिारा तुमचा
अहंकार, अहंभाव, तमु ची गवयभावना, वासना आणि कामना, इथे अग्नीच्या
स्वाधीन करून नष्ट के ल्या जातात. म्हिजेच सष्टृ ी-णस्थती-संहार-णवलय-अनुग्रह
या सवयशणिमान णवश्वणनयंता त्रीमतु ीच्ं या पंचणक्रया तांडवनृत्यामधे अणभणनत
झाल्या आहेत.
ििादेव आहण कालीििेचे संपूणग शरीर स्िशानािील हचिेिील भस्िाने लेपलेले
असिे. या दोघांची िी अलौहकक – पारलौहकक अशी िििा आिे कारण हचिेिधे
भस्ि झालेला िानवी देि िे या हवश्वाचे अंहिि वास्िव आिे, प्रत्येक सजीव आहण
हनजीव यांचा अंि हनहिि िोणार आिे. हचिेिील भस्ि शरीराला लेपून घेिले िरी या
दोघांवर िात्र त्याचा कठलािी पररणाि िोि नसिो कारण या हवश्वाचे िेच दोघे हनिाग िे
आिेि. िे दोघे सवग शहक्तिान आिेि, सवग त्र आिेि. या णचतेतील भस्म संदभायत
आधुणनक वैज्ञाणनकांनी काही संशोधन के ले आहे मात्र याची सत्यता पडताळू न
पहाता आलेली नाही.
या दोघांचे वसिीस्थान सवाग ि उंच बफाग ळ पवग िावर, कै लासावर आिे. हिथे
अिीनील हकरणांचा उत्सर्ग सजीवाच्या शरीराला अपायकारक असिो. वैज्ञाहनकांनी
के लेल्या प्रयोर्ाि सवाांर्ाला लेपलेल्या हचिेिील भस्िािधील खहनजांिळे िानवी
त्वचा आहण डोळे यांना अशा अिीनील हकरणांचा त्रास िोि नािी असा हनष्कषग
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काढला र्ेला आिे. हचिेिील भस्िाबद्दल कािी सिस्त्र वषाांपूवीच्या या उल्लेखाला
असा कािी हनहिि हवज्ञानहनष्ठ आधार असावा, याचा शोध घेणे आवश्यक आिे.
ििादेवाचे भैरव िे रुद्ररूप, त्याच रौद्ररूपािील त्याची सिचाररणी देवी
ििाकाली या दोघांच्या र्ळ्यािीलदे कवट्यांच्या िाळा, िािािील शस्त्रे या प्रहििांच्या
प्रहिकशास्त्राचा अभ्यास न करिाच भूिर्णांसि त्यांच्या स्िशानािील नत्ृ याहवषयी
भीिी हनिाग ण करणारे वणग न हलहिले र्ेले. िानवाच्या िस्िकािील िेंदू, दृष्टी – श्रवि
– गंध – स्पशय – स्वाद या त्याच्या पांच इंहद्रय संवेदनांचे हनयंत्रण करिो, याचा
हनहिि हवज्ञानहनष्ठ अभ्यास आपल्या पूवगजांनी के ला िोिा. म्िणूनच त्यांच्यासाठी
िानवी िस्िकाचे िित्व अनन्यसाधारण िोिे. ित्कालीन िान्यिेनसार, िनष्याच्या
कवटीचे ित्ृ यूपिाििी िेच िित्व िोिे. म्िणूनच हनहिग िी+हस्थिी+लय+पन्िा हनहिग िी
या वैहश्वक हक्रयेच्या हनयंत्रक देविा, अहभिानाने आपल्या पररपूणग हनहिग िीचा संकेि
देणाऱ्या या िानवी कवट्यांच्या िाला धारण करि असाव्या.
सािान्य उपासकाच्या - दशग काच्या सिजिीपलीकडे असलेले उत्कषाग कडे
जाणारे हवचार आहण सवग श्रेष्ठ ित्वज्ञान व्यक्त करण्यासाठी, हचह्नांचा वापर फार प्राचीन
काळापासून भारिीय हवज्ञान – ित्वज्ञान – साहित्याि – कलेि व्यक्त के ला र्ेला
आिे. या हचह्नांनाच उपासक आहण देविा यांच्यािील संवादाची हनश:ब्द भाषा म्िटले
र्ेले. िोजिा येिील अशा संख्यात्िक हवचारांसाठी पररिाणाची आहण आकड्यांची
भाषा वापरली र्ेली. बोलून वणग न करिा येईल आहण ऐकिा येईल अशा हवचारांसाठी
शब्दांची हनवड आहण अथग वािी वाक्यांची रचना के ली र्ेली आहण असे श्राव्य हवचार
िखोद्गि के ले र्ेले. वाचिा यावे म्िणून असे शब्द हलपीच्या िाध्यिािून हनिाग ण झाले,
त्यांची अथग वािी िकगसंर्ि वाक्ये बनली आहण िस्िहलहखि आहण छापील पस्िकांची
हनहिग िी झाली. िात्र, आकड्याि आहण शब्दांि िांडिा येणार नािी अशा अर्हणि,
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अपार, वैहश्वक, पारलौहकक अशा अिूिग संकल्पना, उपासक आहण दशग कांपयांि
पोिोचाव्या या उद्देशाने हचह्नांचा वापर के ला र्ेला. वैहश्वक संकल्पना (generic
concept or thought) आहण लौहकक जर्ािील त्यांची वास्िव रचना
(physical form) हकं वा व्यक्त रूप (expression) या दोन्िीिील साधम्यग आहण
सिानिा स्पष्ट करण्याचे काि, प्रिीके , रुपके , हचह्न आहण हचह्नसंकेि करि असिाि.
हचह्ने आहण त्याचे संकेि, सप्त िनाची भाषा आिे. प्रथि बघिाना – अनभविाना अशी
हचन्िे आहण त्याचे संकेि अनेकदा कदचीि िकगसंर्ि वाटणार नािीि आहण भयाची
भावनािी हनिाग ण करिील.
--००--
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मदहषासरु मददिनी – वाहने

देवी ििाकाली – देवी िहिषासरिहदग नी – देवी चािंडा – देवी दर्ाग िी देवी
पावग िीची सवग िािदृ वे िा हवग्रि रुपे, िािसर्णधाररणी रिक देविा स्वरूपाची आिेि.
या हवश्वाच्या हनहिग िीपासून, सष्टृ ीि घडणाऱ्या सजीवांच्या अनभवाच्या पूरक आहण
हवध्वंसक अशा दोन हवरोधी प्रवत्त
ृ ींची नोंद आपल्या हवद्वान पूवगजांनी घेिली िोिी.
सष्ट – दष्ट, उपकारक – अपायकारक, संवधग क – हवनाशकारक, सूर – असूर, अहदत्य
– दैत्य अशा हवरोधी प्रवत्त
ृ ींना हशल्प – िूिी – हचत्र अशा िाध्यिािून देव – दानव या
स्वरूपाि सर्ण-साकार के ले र्ेले आहण शब्द स्वरूपाि अिर के ले र्ेले. प्राचीन
भारिीय इहििासाचे वररष्ठ अभ्यासक श्री नीलेश ओक यांच्या संशोधन – अभ्यासाि
त्यांनी रािायण आहण ििाभारि या दोन ििाकाव्यािील वास्िव घटनांची आहण
त्यािील यद्धाची कालहनहििी के ली आिे. िी दोन ििाकाव्य आहण श्रीिद भर्विर्ीिा
या िीन हवश्वसंिि संहििांचा हनव्वळ उल्लेख, वरचा िद्दा परेसा स्पष्ट करिो.
श्री नीलेश ओक यांच्या पस्िकांि त्यांच्या अभ्यासािून के लेल्या नोंदीनसार,
ऋग्वेदाच्या रचनेला चोवीस िजार वषाांपूवीपासून सरुवाि झाली िोिी. या हवशाल
कालावधीि हवश्वाच्या आहण पथ्ृ वीच्या हनहिग िीच्या – उत्क्रांिीच्या – दैत्य – दानव –
रािस या असरांबरोबर झालेल्या ित्कालीन संघषाग च्या अनेक संहििा हलहिल्या र्ेल्या
िोत्या. या हवज्ञानहनष्ठ – िकगसंर्ि संहििा दोन पािळ्यांवर व्यक्त िोि िोत्या. यांि
देव आहण दानव यांच्या लौहकक – वास्िव लढाया आहण त्यािील क्रौयग – शौयग यांच्या
बाह् संघषाग च्या कथा िोत्या.
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^ श्री नीलेश ओक यांची पस्िके

िन, हचत्त, बद्धी आहण अिंकार िी िानवाची चार अंिःकरणे, यांि घडणाऱ्या
धारणा – भावना – अपेिा – आकांिा – स्वाथग – क्रोध – िित्व – वात्सल्य – करुणा
अशा अंिर्ग ि संवेदनांचे नाट्यिय वणग निी त्या संहििािून के ले र्ेले िोिे. िी संहििेची
हवज्ञानहनष्ठ ित्वज्ञान पािळी िोिी. यांि दोन हवरोधी प्रवत्त
ृ ींची, देव-दानव, सर-असूर
अशी व्यहक्तित्व हचहत्रि के ली र्ेली. दोन प्रवत्त
ृ ीच्या िित्वाकांिेपायी हनिाग ण झालेले
संघषग रचले र्ेले. वरकरणी भयकारक परंि रिणकत्याग उपकारक स्त्री आहण परुष
देविांची व्यहक्तित्व साकार झाली. सािान्य प्रजेच्या जाणीव – जार्िृ ी साठीच िे के ले
र्ेले िोिे.
सष्टृ ी-णस्थती-संहार-णवलय-अनुग्रह िे वैहश्वक व्यविार हनयंहत्रि करणाऱ्या देव
– देविा – अहदत्य यांचे, असरांच्या (दैत्य-दानव-रािस) बरोबर झालेले संघषग आहण
लढाया सािान्यिः प्रकृिी – पथ्ृ वी – हनसर्ाग च्या हनयंत्रणाच्या अहधकारासाठी
लढल्या र्ेल्या िोत्या असे उल्लेख या संहििांिध्ये नक्कीच वाचिा येिाि. ििाकाली
– दर्ाग – िहिषासर िहदग नी (चािडं ा) या हवग्रि रुपांि देवी पावग िीने, मणहर्ासरु – शभ
ुं
– णनशभ
ुं – रिबीज – हुदूर दगु ाय या पांच असरांचा पराभव के ला िोिा. यांचे अर्दी
साधे संकेि असे की प्राचीन भारिीय संस्कृिीिध्ये स्त्रीदेविा आहण अथाग िच
सिाजािल्या स्त्रीयांचा आहण त्यांच्या िििांचा नेििे ीच सन्िान के ला र्ेला िोिा.
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चार वेद – ब्राह्मणके – उपहनषदे – पराहणक साहित्याि आहण रािायण –
ििाभारि या दोन्िी ििाकाव्याि, असूर या सिदायाचा उल्लेख हवस्िाराने के ला र्ेला
िोिा. िािा हदिीचे पत्र दैत्य – िािा दनूचे पत्र दानव – िािा सरसाचे पत्र रािस अशा
हवध्वंसक प्रवत्त
ृ ीच्या असरांच्या िीन ज्ञािी या साहित्याि उल्लेहखि आिेि. आपल्या
लोकसंख्या अिवालाि आजिी अहस्ित्वाि असलेल्या असूर सिाजाची नोंद
उपलब्ध आिे. झारखंड – िध्यप्रदेश – पहिि बंर्ाल – ओहडशा – छत्तीसर्ढ या
राज्याि, बीर असूर – हवजाररया असूर – अर्ररया असूर िा सिाज स्थाहयक आिे.
या सिाजाि बारा र्ोत्रांचा उल्लेख के ला जािो. कािी सिस्त्र वषाांपासून,
जनावरे – पिी – धान्य अशा प्रकारची संबोधने या र्ोत्रांसाठी वापरली र्ेली आिेि.
अइंद आहण छोटी अइंद नावाचे िासे, टोप्पो – छोटा टोप्पो – के रकीहटया – छोटी
के रकीहटया नावाचे पिी, खसार म्िणजे घबड, दारोठे – िििो रोठे – हसंदूरीया रोठे
असे बेडूक, कोयबरवा नावाचा जंर्ली प्राणी .. .. अशी िी र्ोत्रांची संबोधने आिेि.
आहदि काळांि अशी अनेक प्राण्यांची संबोधने या असरांच्या टोळ्यांना वापरली जाि
असि, आजहि िी संबोधने प्रचहलि आिेि. याच नावाने त्या त्या असूर सिदायाला
ओळखले जाि असे. त्यािलेच एक संबोधन मणहर् अथाग ि रेडा.
मणहर्ासरु िा मणहर् या असरांच्या सिदायाचा राजा िोिा. त्यांचे हचह्न िोिे
रेडा. या मणहर् शब्दाचे दोन अथग आिेि. पहिला अथग रेडा. दूसरा अथग अणभर्ेक
झालेला राजा अथवा सम्राट. िहिषासराचा हपिा रंभ यांचा यर्लसंपकग एका म्िशी
बरोबर झाला आहण िहिषासराचा जन्ि झाला. त्यािळे िहिषासर त्याला िवे िेंव्िा
िानव रूप आहण िवे िेंव्िा िहिषाचे रूप घेऊ शकि असे. बलाढ्य िहिषासराने
ब्रह्माची िपियाग करून वर हिळवला की कठलािी परुष देविा त्याचा पराभव करू
शकणार नािी. ब्रह्मा – हवष्ण – ििेश आहण अन्य देविा एकत्र येऊन त्यांनी देवी
पावग िीला त्यांची एकहत्रि चेिना हदली. देवी पावग िीने िहिषासराशी सिि नऊ हदवस
यद्ध के ले आहण त्याचा पराभव के ला. म्िणून हिला िहिषासरिहदग नी म्िटले र्ेले. िे
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आहश्वन िहिन्यािले नऊ हदवस, देवीचे नवरात्र साजरे के ले जािे. दिाव्या हदवशी,
देवीने िाहिषासरावर हिळवलेल्या हवजयासाठी हवजयादशिीचा उत्सव साजरा के ला
जािो. यावेळी प्रथिच हसंिाऐवजी रेडा हिचे वािन झालेला हदसिो.
अर्दी सरुवािीच्या काळांि, हसंि िा प्राणी देवी ििाकालीचे वािन िोिा.
मणहर्ासरु ाच्या वधा नंतरच्या काळांत देवीने, रेडा णतचे वाहन म्हिून स्वीकारला.
त्याचे र्ूढाथग संकेि आपण पािूया. देविांचे वािन असा शब्दप्रयोर् या लेखिालेि
अनेकदा के ला र्ेला आिे. या वािन शब्दाला इंहग्लशिध्ये Consort असा शब्द
सािान्यिः वापरला जािो. आपल्या अभ्यासासाठी, याचा अथग िख्य देवी –
देविेच्या सहन्नध् असणारा हकं वा ससंर्ि असणारा प्राणी. देविेच्या सहन्नध्
असणाऱ्या या प्राण्यांिळे दशग क आहण उपासकाला, देविेच्या व्यहक्तित्व आहण
िििेहवषयी, कािी हनःशब्द संकेि हिळि असिाि. आपण जसे घोड्यावर अथवा
सायकलवर बसिो िसे कठलीिी देवी-देविा या प्राण्यावर स्वार िोि नािी. देविे
जवळ असलेल्या अशा प्राण्यांच्या साहनध्याचे, प्राण्यांच्या र्णवत्तेनसार हवश्लेषण
के ल्यास, दशग काला िीन प्रकारचे संकेि हिळिाि.

^ हसंिारूढ देवी पावग िी

^ िहिषासर िूिी, म्िैसूर
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िाहिषासराचा पराभव के ल्यानंिर, त्याच्यावरील हवजयाचे प्रिीक म्िणून
त्याच्या असूर सिदायाचे हचह्न रेडा, देवीने आपले वािन म्िणून स्वीकारला आिे. िे
देवीचे हवजयहचह्न (रॉफी) आिे. जेिा राजा सािान्यिः पराभूि राजाला िंडहलक िा
दय्यि दजाग देिो. रेड्याला आपल्या सहन्नध् घेऊन, िहिषासरिहदग नीने िसेच संकेि
हदले आिेि. त्या काळांि हशल्प – िूिी – हचत्र िीच दृश्य संवादाची िाध्यिे िोिी िे
लिाि घेणे आवश्यक आिे. िात्र रेडा वािन असलेल्या देवीच्या प्रहििा उपलब्ध
नािीि. देवीचे व्यणिमत्व आणि वाहन असलेल्या प्राण्याचा नेमका पररचय याचा
अभ्यास करून, देवीचे वाहन रेडा का..? यांचे हे णवश्लेर्ि, वाहन संदभायतल्या
अभ्यासाचा हा पणहल्या प्रकारचा संकेत आहे.

^ देवांचा सेनापहि काहिग केय

^ देवी सरस्विी

आधीच्या लेखांि, देवी सरस्विीच्या व्यहष्ट बरोबरच हिच्या सहन्नध् असलेल्या
िोर आहण िंस या दोन वािनांच्या नैसहर्ग क र्णवत्ता आहण व्यहक्तित्वाचा पररचय
आपण करून घेिला. आपल्या हवज्ञानहनष्ठ हवद्वान पूवगजांनी, देवी-देविांच्या
व्यहक्तित्व आहण िििांच्या िूळ संकल्पना बनविांना, सजीव प्राणी - पिी, शस्त्रे,
आयधे, अवजारे, वाद्य, वस्ि, फळे -फले-हनसर्ग याचा प्रिीके – रुपके हचह्न यांचा
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चिराईने वापर के ला आिे. इथे एक र्ोष्ट सिजून घ्यायला िवी की, िोर आहण िंस
याच्या नैसहर्ग क प्रवत्त
ृ ींचा वापर, देवी सरस्विीच्या हनःशब्द संकेिांि, उपासक आहण
दशग काशी िोणाऱ्या संवादासाठी के ला र्ेला आिे. ििादेव आहण देवी पावग िीचा िोठा
पत्र काहिग केय िा देवांचा सेनापहि आिे. त्याचेिी वािन िोर त्याच्या सहन्नध् आिे.
िात्र देवी सरस्विीच्या प्रहििेि िोराचे वापरलेले हचह्निूल्य आहण हचह्नसंकेि या िध्ये
खूप फरक आिे. सेनापहि काहिग केयाच्या सहन्नध् असलेला िोर, त्याच्या आहण
िोराच्या बहद्धित्ता आहण अहभिान आहण र्वग भावनेचे संकेि देिे. या िोराच्या आहण
काहिग केयाच्या व्यहक्तित्वाच्या - लिणांच्या र्णवत्ता (qualities & attributes)
आिेि, त्यांच्या भौहिक अथवा लौहकक (physical) नैसहर्ग क शरीरधिाग च्या नािीि.
या दोघांचे हे णवश्लेर्ि, वाहन संदभायतल्या अभ्यासाचा दुसऱ्या प्रकारचा संकेत
आहे.

^ कालरात्री वािन र्दग भ

^ शीिला देवी वािन र्दग भ
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देवतांच्या वाहनाचा णतसरा संकेत आहे वाहनाच्या भौहिक अथवा लौहकक
(physical) नैसहर्ग क शरीरधिाग च्या र्णवत्तेचा. देवी कालरात्री आहण देवी शीिला या
दोन प्रहििांिध्ये, त्यांचे वािन र्दग भ आिे. अंतःकरि चतुष्ट्याणतल िानवी बद्धीचे
हनयंत्रण करणारी देवी कालरात्रीचे वािन र्दग भ िा िेिनिी िरीिी िंद बद्धीचा प्राणी
आिे. याच्या व्यहक्तित्व लिणांच्या या र्णवत्ता (qualities & attributes) म्िणजे
लोकश्रिी नसार िो िूखगपणाचे – अहवद्येचे – अज्ञानाचे – सिज किी असलेल्या
प्राण्याचे रुपक आिे. त्याचा संदभग घेऊन, िम्िी याच्यासारखे िंद रािू नका काळ
आहण वेळेचे भान ठेवा असे देवी आपल्याला सांर्िे. देवी शीिला िी रोर्हनवारक
देविा आिे. शारीररक त्वचेच्या व्याधीवर िी उपचार करिे. हिच्या उजव्या िािाि
झाडू आिे त्याचा उपयोर् िी त्वचेवरचे फोड फोडण्यासाठी करिे. त्यावर कडूहलंबाचा
पाला चोळिे. डाव्या िािािील कलशािील औषधी डाळीच्या पाण्याने, िी आपले
शरीर स्वच्छ ठेविे. हिच्या वािन र्दग भाची लीद, त्वचेच्या व्याधीवर रािबाण इलाज
आिे. त्याचा उपयोर् देवी आपल्या त्वचेच्या इलाजासाठी करिे. देवी शीिला हिच्या
र्दग भाच्या, भौहिक अथवा लौहकक (physical) नैसहर्ग क शरीरधिाग च्या र्णवत्ता देवी
कालरात्रीच्या र्दग भापेिा वेर्ळ्या आिेि.
देवी – देविांच्या, हवशेषिः िािदृ ेविांच्या सहन्नध् असलेल्या त्यांचे वािन
असलेल्या प्राणी आहण पिी यांची प्रिीकिूल्य - रुपकिूल्य आहण त्यांच्या
हचह्नसंकेिांचा अभ्यास खूप आनंददायी असिो.
--०० --

पान| 103

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

भारतमाता – देवी दर्
ु ाि

कािी सिस्त्र वषाांपासून भारिीयांची हनसर्ग चक्राशी जोडलेली दैनंहदन
जीवनशैली – भारिीय ित्वज्ञान – भारिीय हलहखि साहित्य – हचत्रकला –
हशल्पकला – िूहिग कला – नत्ृ य – नाट्य – संर्ीि – स्थापत्य या सवग अहभजाि कला
हनहिग िीि, मातृदेवता िी िूळ प्राचीन भारिीय संकल्पना, असंख्य िाध्यिे – रुपके –
प्रिीके आहण संकेि यािून, कािी सिस्त्र वषाांपासून उन्नि आहण हवकहसि िोऊन
व्यक्त झालेली हदसिे. िािेवरच्या आंिररक श्रद्धेिळं आहण पूजनीय भावनेिळं अशा
ररवाजांना, कथांना पढं धाहिग क स्वरूप येि र्ेलं. कटंब आहण सिाज या व्यवस्था
याची प्राथहिक बांधणी सरू झाली िेंव्िा पासूनच हवश्वाची हनहिग िी – हनसर्ग चक्र –
आरोग्य – िूल्य हवचार – कटंब या र्ोष्टींची सांर्ड, उपासना – पूजा – हवधी – सिारंभ
या िाध्यिािून धिाग शी घािली र्ेली िोिी. पथ्ृ वीचा आहण जन्िभूिीचा उल्लेख
जननी अथवा मातेसमान देविा असा उल्लेखरािायणाि हनहििपणे के ला र्ेला
आिे.
णमत्राणि धन धान्याणन प्रजानां सम्मताणनव |
जननी जन्म भूणमश्च स्वगायदणप गरीयसी ||

रािायणाि, श्रीरािाला उद्देशून भारद्वाज ऋहष सल्ला देिाि .. .. हित्र,
धनवान आहण अन्न धान्य िे जरी िित्वाचे असले िरी जन्िदात्री आई
आहण जन्िभूिी आपल्यासाठी स्वर्ाग िूनिी श्रेष्ठ आिेि.
अणप स्वियमयी लङ्का न मे लक्ष्मि रोचते |
जननी जन्मभूणमश्च स्वगायदणप गरीयसी ||
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लंकेवरील हवजयानंिर श्रीराि लक्ष्िणाला उद्देशून म्िणाले .. .. लक्ष्िणा,
िी लंका सोन्याची असली िरी िला हिचे आकषग ण नािी कारण जन्िदात्री
आई आहण जन्िभूिी आपल्यासाठी स्वर्ाग िूनिी श्रेष्ठ आिेि.

हचत्र क्र १ नेपाळ देशाचे राज्यहचह्न

हचत्र क्र १ िध्ये आपला शेजारी देश नेपाळचे राज्यहचह्न आिे.(Coat of Arms).
राज्यहचह्नाच्या खालच्या बाजूला असलेल्या बोधहफिीवरचे (Motto scroll ribbon)
सभाहषि, या श्लोकाचा अधाग भार् आिे. जननी जन्मभूणमश्च स्वगायदणप गरीयसी. या
दोन्िी देशांचा प्राचीन इहििास एकच आिे. णहंदू धमय बांधवांचा हा जगातील एकमेव
देश आहे.
वषग १८८२ िध्ये आनंदिठ या कादंबरीि बंकीिचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी
भावानंद या एका संन्यासी पात्राच्या िोंडी, त्या यर्प्रविग क वन्दे मातरम् या र्ीिाची
योजना के ली िोिी. बांग्ला आहण संस्कृि या दोन्िी भाषांच्या संयक्त वापराने हलहिलेले
िे र्ीि िूळ बंर्ाली हलपीि हलहिले र्ेले िोिे. देशाच्या पारिंत्र्याच्या काळांि,
प्रािख्याने बंर्ाल – पंजाब – ििाराष्र या ित्कालीन िीन प्रदेशांिध्ये देशभक्तीने
प्रेररि झालेले क्रांहिकारी नार्ररक सहक्रय झाले िोिे. हवसाव्या शिकाच्या
सरुवािीला, क्रांहिकारी हवचाराच्या प्रत्येक नार्ररकाला या र्ीिाने स्पूहिग आहण
चेिना हदली िोिी.
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देशाच्या पारिंत्र्याच्या काळांि, ििान बंर्ाली क्रांहिकारक आहण हवचारवंि
योर्ी अरहवन्द घोष यांनी एकोहणसाव्या शिकाच्या अखेरीला, आपली जन्मभूमी
भारत िी आपली िािा आिे अशी भारतमाता िी संकल्पना आधहनक स्वरूपाि
प्रथि िांडली. खुणदराम बोस आहण प्रफुल्लकुमार चाकी या दोन किारवयीन
क्रांहिकारकांनी, बंर्ालच्या फाळणीच्या हवरोधाि न्यायाधीश हकं ग्सफोडग चा वध
करण्यासाठी, िजफ्फरपर येथे के लेला बॉम्बस्पोट िा भारिीय क्रांहिकारकांच्या
इहििासािला पहिला बॉम्बस्पोट िोिा. िा बॉम्ब अरहवन्द घोष या िरुण जिाल
क्रांहिकारकाने बनवला िोिा. नंिरच्या काळांि योगी आरोणवन्द िे ििान
क्रांहिकारक स्वािंत्र्य सेनानी – ििायोर्ी – यर्प्रविग क ित्वज्ञ लेखक – ििाकवी
म्िणून ओळखले र्ेले.
अशा िािभृ ूिीच्या स्वािंत्र्याच्या हवचारांनी भारलेल्या त्या हपढीिील कहव –
लेखक – नाटककार – हचत्रकार – हशल्पकार यांनी मातभ
ृ ूमी भारतमाता िी
संकल्पना त्यांच्या सजग नशील प्रिीभेि व्यक्त के ली.

^ हचत्र क्र २ रहवंद्रनाथ टार्ोरांचे बंध श्री अवहनंद्रनाथ टार्ोर याची भारतमाता िी हचत्रकृिी
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र्रुदेव टार्ोर यांचे बंध श्री अवहनंद्रनाथ टार्ोर यांची भारतमाता िी हचत्रकृिी
त्याकाळाि हवशेष र्ाजली िोिी. ित्कालीन अनेक व्यवसायांच्या जाहिरािीिधे
नािवंि णचत्रकार राजा रवीवमाय यांनी हचहत्रि के लेली भारतमातेची प्रहििा (हचत्र क्र
३) अहभिानाने हचहत्रि झाली िोिी. अनेक नािवंि हचत्रकारांनी त्यांच्या शैलीिधे
भारतमाता हचहत्रि के ली. (हचत्र क्र ४ आहण ५).

^ हचत्र क्र ३

^ हचत्र क्र ४

^ हचत्र क्र ५

जयोस्तुते श्री महन्मंगले णशवास्दे शुभदे िी स्वािंत्र्यदेवीची आरिी आहण ने
मजसी ने परत मातभ
ृ ूमीला, सागरा प्राि तळमळला िे िािभृ ूिीचे स्िरण करून
देणारे र्ीि या स्वािंत्र्यवीर हवनायक दािोदर सावरकर या वीरपरुष ििाकवीच्या
हचरिरुण रचना लोकस्ििृ ीि अिर - अिर झाल्या आिेि.
िान्यवर िराठी नाट्यलेखक श्री कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर यांचे
कीचकवध िे िराठी नाटक वषग १९०७ िधे प्रयोर्हसद्ध झाले. बंर्ालच्या
फाळणीनंिर उन्ित्त अत्याचारी हब्रहटश र्व्िनग र जनरल लॉडग कझग न याच्यावर जिाल
टीका करणाऱ्या या नाटकाि खाहडलकरांनी, ििाभारिािील हवलिण प्रभावी रुपके
वापरली िोिी. पांडवांच्या अज्ञािवास काळािील सैरध्रं ी रूपातील (अजयनु ) ही
गुलामणगरीतील मातृदेवता भारतमाता – बल्लवाच्या रूपातील (भीम) हे
स्वातंत्र्याची अपेिा असलेले भारतीय नागररक, अत्याचारी कीचक म्हिजे
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अत्याचारी णब्रणटश राजयकते असे िे रुपकसंकेि, ित्कालीन प्रेिकांि िोठा असंिोष
हनिाग ण करणारे िोिे. हब्रहटश राज्यकत्याांनी या नाटकावर बंदी घािली िोिी.
स्वािंत्र्यप्राप्ती पूवीचा िो स्वािंत्र्याच्या िीव्र प्रेरणेचा काळ, मातभ
ृ ू मी
भारतमाता या प्रिीकात्िक संकल्पनेने भारलेला िोिा. ित्कालीन अखंड
भारिािील अशा अनेक सजग नशील प्रहिभावंिांनी आपल्या कृिी हनिाग ण के ल्या
िोत्या. राषरीय स्वयंसवे क संघ आहण राषर सेणवका सणमणत या दोन्िी देशव्यापी
आधहनक संघटना, संस्कृि – हिन्दी – इंहग्लश या िीन भाषांिध्ये एकात्मता स्तोत्र
ही आधहनक रचना आपल्या सभा – संिेलनाि हनयहिि सादर करि असिाि.
मातदृ ेवता मातभ
ृ ूमी भारतमाता िी प्राचीन भारिीय संकल्पना, अशा एकात्मता
स्तोत्र र्ायनािून वहृ द्धंर्ि िोि रिािे. एकात्ििा स्िोत्र र्ायनाचे वेळी खालील प्रहििा
व्यासपीठावर प्रदहशग ि के ली जािे. िी प्रहििा, भारििािा या संकल्पनेचे हनिाग िे ििहषग
योर्ी अरोहबंदो यांच्या सल्यानसार हचहत्रि के ली र्ेली आिे िे या प्रहििेचे वैहशष्ट्य
आिे.

^ हचत्र क्र ६ एकात्ििा स्िोत्र भारििािा प्रहििा

^ हचत्र क्र ७ ििहषग योर्ी आरोहबंदो
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ििात्िा र्ांधींच्या िस्िे उद्घाटन झालेले, मातृदेवता भारतमातेचे पणहले
मंणदर वाराणशी शिराि आिे. या िंहदराि अखंड भारिाचा नकाशा, देवीच्या
प्रहििा स्वरूपाि साकारला आिे.

^ भारििािा िंहदर, वाराणशी

^ अखंड भारि हत्रिीिी नकाशा भारििािा, वाराणशी

भारििािेचे दसरे िंहदर इंदूर शिराि आिे. त्याहशवाय िररद्वार, उज्जैन, भोपाळ
आहण िंदसौर या शिराि भारििािेची िंहदरे आहण हवग्रि ििी स्थाहपि आिेि.

^ भारििािा िररद्वार

^ भारििािा उज्जैन
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^ भारििािा िंदसौर

मातदृ ेवता देवी पावयती देवी ििाकाली – देवी िहिषासरिहदग नी – देवी चािंडा
– देवी दर्ाग अशा तामसगि
ु धाररिी णवग्रहांमधे व्यक्त झालेली आपल्याला हदसिे.
पथ्ृ वीवरील देवी दर्ेचे हिचे हनवासस्थान वाराणशी (काशी – बनारस) िे शिर आिे.
िेथील दर्ाग देवीची नऊ देवळे प्राचीन आिेि. दर्ाग सप्तशिी आहण दर्ाग कल्पिरू या
दोन िूल संस्कृि संहििांिध्ये देवीच्या या नऊ हवग्रिांचा पररचय फार हवस्िाराने
हलहिलेला आिे. देवी दुगेचे खालील सवय संणिप्त पररचय, शाि ताणत्त्वक परंपरेतील
तांणत्रक धोरिाने णलणहलेले, दगु ाय कल्पतरू या संणहतेत मांडलेले आहेत. िी
आपल्या कटंबािील – सिाजािील आपल्याला रोज भेटणारी स्त्रीच आिे. दोन दोन
वाक्याि, देवी दर्ेच्या अथाग ि प्रत्येक स्त्रीच्या या नऊ रूपांचा िा धाविा पररचय.
यातील पणहल्या पांच दुगाय पांच महाभूत तत्वांची प्रतीके आहेत. शेवटच्या चार
दुगाय, मन – बुद्धी – णचत्त – अहंकार या मानवाच्या अंतःकरि चतूष्ट्याचे णनयंत्रि
करतात.
िेरू पवग िाची कन्या हिनाविी आहण हििालयाचा राजा हििावि यांची कन्या
देवी शैलपुत्री (पृथ्वी तत्व) िी बाहलका स्वरूप दर्ाग आिे. देवी बाहलका स्वरूप
असूनिी सिि आहण सबला आिे याचे प्रिीक म्िणजे हिच्या उजव्या िािािील
हत्रशूळ. आधहनक काळािील बाहलका आहण हस्त्रयांनी यािला हचह्नसंकेि सिजून घेणे
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आवश्यक आिे. देवी ब्रह्मचाररिी (जल तत्व) हवद्याहथग नी आिे. िी अजूनिी ऋिििी
झालेली नािी िात्र धैयग - आत्िसंयि – इंहद्रयहनग्रि िे हिच्या जीवनाचे ध्येय-धोरण
आिे. देवी चंद्रघंटा (अणग्न तत्व) ऋिििी झालेली िरुणी आिे िात्र अहववाहिि
आिे. आिा हिला हिच्या स्त्रीत्वाचा पररचय झाला आिे. देवी कुषमाण्डा (वायु तत्व)
आिा िाित्ृ व अनभविे आिे. िाित्त्ृ वानंिर स्त्रीची हनसर्ग दत्त वत्सलिा आहण
परोपकारी करूण भाव िी व्यक्त करिे आिे.
देवी स्कं दमाता (आकाश - तेज तत्व) हिने आिा आपल्या बाळाला जन्ि
हदला आिे. आपल्या बाळाला दूध पाजण्यासाठी हिचा पान्िा आिरला आिे. िी या
ब्रम्िांडाची जन्िदात्री आिे. कटंबािील कटंबवत्सल स्त्री आिे. आई झाली असली
िरी िी िरुण आिे. आपल्या पिीवर अवलंबून न रिािा िी िलांचा आहण कटंबाचा
सांभाळ करिे आिे. िी सिथग आहण स्वावलंबी आिे.
िानवी िन िे िे सवाग ि वेर्वान आिे. प्रेम–आशा–आकांिा–आनंद–णनराशा–
द्वेर्–राग-असूया अशा सवग भावना, आपल्या मानस म्िणजे मनाचे खेळ आिेि. या
िानवी संवेदनशील िनाचे हनयंत्रण देवी कात्यायनी रूपाि देवी दर्ाग करिे. प्रत्येक
वेळी आपल्या िनािील भावना-हवचार िे दयाळू आहण परोपकारी वत्त
ृ ीचेच असिील
असे नािी. द्वेर् – राग अशा भावनासद्ध
ु ा याच मनाचे खेळ आहेत. तारकासरु –
शभ
ुं – णनशभ
ुं – दगु यम (दगु ाय) – मणहर्ासरु या दानवांचे वध करिारी हीच आपली
देवी दुगाय, नेहमीच कात्यायनी रूपात असते. लोककल्याणासाठी अशा हिंसक दर्ाग
देवीला, आपण देवत्व देिच असिो. आज आपल्या देशाच्या सीिेवर लढणारा प्रत्येक
सैहनक, आपल्या रिणासाठी अहिरेक्यांना िारण्यासाठी हिंसाच करिो आिे, मात्र ते
शौयय आहे क्रौयय नव्हे. यािला हववेकभाव आपल्याला सिजि असिोच. देवी
कात्यायनी रूपात देवी दुगाय आपल्या िनाचे, हववेकबद्धीने असे हनयंत्रण करिे.
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देवी कालरात्री (मानवी बद्ध
ु ीची णनयंत्रक) आिा िध्यि वयाकडे झकली आिे.
हिची िाित्ृ वाची िििा आिा किी झाली आिे. िी रजोहनवत्त
ृ ीच्या कळा सिन करिे
आिे. हिची िले आिा िोठी िोऊन स्वावलंबी झाली आिेि. देवी महागौरी
णचत्ततत्त्वाची प्रतीक आिे कारण िी स्त्रीच्या दैनंहदन वैयहक्तक आहण खाजर्ी
जीवनािील अनेक भावना – धारणा -- घटना यावर सकारात्िक व्यक्त भाष्य करिे.
िी रजोहनवत्त
ृ ी नंिरची स्त्री आिे. आिा िी पन्िा आपले बाल्य अनभविे आिे. आिा
िी हिच्या आवडत्या कािाि आहण छं दाि रििे आिे. देवी णसद्धीदात्री (अहंकार अणस्तत्वाचे रुपक) म्िणजे अध्याहत्िक आनंदाच्या हदशेने हनघालेली वद्ध
ृ ा आिे.
सिाजािील र्रजूना िदि आहण सल्ला िे हिचे दैनहं दन काि आिे.
आनंदी दांपत्यजीवन – सख
ु ी कुटुंब – संतुणलत समाज असे तकय शुध्द आणि
नैसणगयक सस
ु गं ती आणि सवयसमावेशक मागयदशयन करिाऱ्या अशा प्राचीन संणहता
फि आपल्या संस्कृतीतच उपलब्ध आहेत. या देवी दर्ेचे सर्ळे अहवष्कार, प्रत्येक
िहिलेने सूक्ष्िपणाने सिजून घेणे आवश्यक आिे.
वषग २०२० च्या नावरात्री उत्सवाि िाझे नवदुगाय: प्राचीन
संकल्पना रुपके िे देवी दर्ेच्या नऊ हवग्रिांचा पररचय करून
देणारे ई पस्िक, ई साहित्य प्रहिष्ठान यांच्यािफे प्रकाहशि झाले
आिे. खालील हलंकवर िे पस्िक हवनािूल्य डाउनलोड करिा
येईल.
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navdurga_psr_arun_phadke.pdf
--००--
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सप्तमातक
ृ ा
सप्तमातृका या िािदृ ेविांचा उल्लेख, हिस्िपिाि चवथ्या शिकािील
िाकां डेय पराणाि प्रथि हवस्िाराने के ला र्ेला आिे. त्यानंिरच्या पराहणक काळांि
वराह पुराि आहण मत्स्य पुरािातही उपलब्ध झाला. परुष देविांच्या शहक्तरूपी
म्िणजे (स्त्रीरूपी देविा) असे या सप्तमातृका प्रिीक देविांचे एक रुपकिूल्य आिे. या
साि देविा यद्धसज्ज रिणकत्याग आिेि आहण असरांबरोबर यद्ध करण्यासाठी या
परुषदेविांच्या शहक्तरूप देविा आिेि. असे खूप वेर्ळे पररचय, िािदृ वे िांसदं भाग ि
उपलब्ध झाले आिेि. चामडुं ा – ब्राह्मिी – वैषिवी – महेश्वरी – कौमारी – वाराही
– इंद्रािी या साि देविांशीवाय कािी हठकाणी योगेश्वरीसह या िािक
ृ ा आठ आिेि
असािी संकेि हिळिो.
देवी चामडुं ा िीचा अपवाद वर्ळिा याहिल सिा िािदृ ेविांची रुपके त्यांच्या
परुष देविांशी जोडली आिेि. श्री ब्रह्माचे शहक्तरूप ब्रह्मािी – श्री हवष्णूचे शहक्तरूप
वैषिवी – हशव अथाग ि ििेषाचे शहक्तरूप महेश्वरी – देवांचा सेनापहि काहिग केय अथाग ि
किार यांचे शहक्तरूप कौमारी (कुमारी) – श्री हवष्णूच्या वराि अविारािील शहक्तरूप
वाराही – इंद्राचे शहक्तरूप इंद्रािी.. .. या िािदृ ेविांचा असा िा वेर्ळा पररचय. या
साि िािदृ वे िांच्या व्यहक्तित्वाि त्यांचे हवशेष स्वभावधिग आिेि. अंधकासराबरोबर
झालेल्या यद्धाि घडलेल्या प्रसंर्ाचे वणग न इशानणशवगुरुदेवअपद्धाती या संहििेि
हवस्िाराने के ले आिे. हशवाने त्याला जखिी करिाच त्याचे रक्त वािू लार्ले आहण
त्याला हिळालेल्या वरानसार, त्याच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबािून नवा असूर हनिाग ण
झाला. हशवाने देवी योर्ेश्वरीचे सिाय्य िाहर्िले. अन्य देविांनी आपली शहक्तरुपे
सिाय्यासाठी पाठवली. या सवग हवक्राळ देविांनी रक्ताचा एकिी थेंब खाली पडू हदला
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नािी आहण अंधकासरांचे सवग रक्त हपऊन टाकले आहण त्याच्यावर हवजय हिळवला.
वामन पुराि (भार् ५६) संहििेनसार, चंड – मडुं आहण रिबीज या िीन असूरांच्या
बरोबर झालेल्या संघषाग ि हशवाने या िािक
ृ ांना सिाय्य करण्यासाठी आवािन के ले
िोिे.

^ हचत्र क्र १ सप्तिािकृ ा आहण सवाग ि उजवीकडे ििादेव

^ हचत्र क्र २ आठ सप्तिािकृ ा

आख्याहयका आहण दंिकथांहशवाय कठलािी इहििास पूणग िोि नािी. सिाज
व्यवस्था स्वीकारली जाण्याआधीच्या अर्दी आहदि काळांि म्िणजे टोळीने
रिाणाऱ्या आहण िािस
ृ त्ताक व्यवस्थेिील िािदृ ेविा, या संकल्पनेचा संदभग कािी
अभ्यासकांनी या सप्तिािक
ृ ा देविांशी जोडला आिे. या देविांचा उल्लेख असंख्य
हक्रया-किग (कािीवेळा अघोरी) यांच्याशी जोडला र्ेला आिे. अग्नी देवाच्या िािा
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हकं वा बहिणी – अग्नी देवाच्या साि हजव्िा, असािी उल्लेख कािी संहििाि सापडिो.
देवता आणि असरु ांच्याणतल णनयणमत होिारे संघर्य या िूळ हवषयवस्िूला पूरक
अशा या देविांच्या व्यहक्तित्व संकल्पना आिेि. कािी सिस्त्र वषाांच्या प्रर्िीिधे,
प्रत्येक संहििा लेखकाने काढलेला अथग – के लेले अनिान वेर्ळे असणे सािहजक
आिे.

^ हचत्र क्र ३ सप्तिािकृ ा

^ हचत्र क्र ४ त्यांचा पररचय

तणमळनाडूिध्ये अहश्वन नवरात्री उत्सवाि, बोम्माई कोलू या नावाने एक
पारंपररक सिारंभ कटंबािील िली आहण िहिला साजरा करिाि. घरािील एखाद्या
कोनाड्याि अथवा िांडणीि देवी-देविांच्या बािुल्या िांडल्या जािाि. अनेक िली
त्यांच्या आवडीच्या देवींच्या बािुल्या हकं वा खेळािल्या बािुल्या बनविाि आहण
त्याची सजावट आहण आरास के ली जािे. कटंबािील आहण पररचयािील िली िहिलाना हनिंहत्रि के ले जािे आहण िांबल सिारंभ साजरा िोिो. यावेळी सन्ु दल िा
पारंपररक र्ोड पदाथग बनवला जािो. यावेळी किाररकांना (ब्रह्मचाररणी) हनिंहत्रि के ले
जािे आहण त्यांना खाऊ आहण कपडे भेट हदले जािाि. िराठी िळदी-कं कू
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सिारंभासारखाच िा सिारंभ असिो. हचत्र क्र ३ आहण हचत्र क्र ४ िधील
सप्तिािक
ृ ांच्या बािुल्यांची आरास बोम्माई कोलू सिारंभािील आिे.
सोि अथाग ि एक प्रकारचे औषध अथवा एक प्रकारचे िद्य बनवणाऱ्या देविा
असािी सप्तिािक
ृ ा संदभाग िला वेर्ळा उल्लेख उपलब्ध आिे. कािी अभ्यासकांच्या
ििे, या र्ावाच्या संरिक देविा आिेि. सपग दशं आहण हवषबाधेवर उपचार करणाऱ्या
देविा असािी उल्लेख के ला र्ेला आिे. आहदि कालीन िािस
ृ त्ताक व्यवस्थेि,
स्त्रीला िलाच्या जन्िाचे वेळी िदि करणाऱ्या अनभवी सइणी असािी यांचा पररचय
हदला र्ेला आिे. सप्तिािक
ृ ांचे िे सवग पररचय लोकश्रिी – लोकापवाद – लोकश्रद्धा
अशा स्वरूपाचे आिेि िे नक्की. वेदकालीन र्हणिाि सात या संख्येला फार िित्व
िोिे. सप्तलोक – सप्तपाताळ – सप्तस्वर – सात णदवस – सूयायचे सात घोडे, अशाच
या सप्तमातृका असाही एक संकेत यातून णमळतो.

^ हचत्र क्र ५ ब्रम्िाणी

^ हचत्र क्र ६ चंहडका
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णचत्र क्र ५ देवी ब्रह्मािी चार िख – चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण
वरदिद्रा – दोन िािांि किंडलू आहण अििाला – वािन िंस. णचत्र क्र ६ चंणडका
(चामडुं ा) - चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण वरदिद्रा – दोन िाि कवटी आहण
हत्रशूळ – िीन डोळे आहण र्ळ्याि कवटीिाला – वािन हसंि (घबड - कत्रा-हर्धाडप्रेि अन्य वािने),
प्रथििः िे सिजून घ्यायला िवे की पालक – हशिक – संरिक असलेल्या
देवी-देविा आहण यांच्याबरोबरच उपद्रवी असलेल्या हपशाच्च आहण भूियोनीिील,
पारलौहकक – अिींहद्रय शहक्त आहण िििा असलेल्या सवग देवी-देविांना,
िािदृ ेविांचा िान हदला र्ेला आिे. सप्तिािक
ृ ा यांचा संदभग कािी वेळा असा आिी
की अशा हपशाच्च आहण भूियोनीिील स्त्रीया, लिान बालकांवर प्रहिकूल – हवपरीि
संस्कार करिाि. लोकश्रिी आहण लोकश्रद्धे िध्ये याला मल
ु ांना दृष्ट लागते असे
संबोधन वापरले जािे. श्रद्धा आहण भणि या दोन प्राथहिक भावना, भारिीय
सिाजाची िूलभूि र्णवत्ता आिे. आपल्या अपत्यावरील प्रेि आहण लोकश्रिी आहण
श्रद्धा यांच्या दबावािळे यांि िलाच्या आईच्या, करुिा आहण वात्सल्य या दोन
भावना सद्धा अशावेळी प्रभावी ठरिाि. लिान बालकाची आई अशावेळी िकगसंर्ि
हवचार न करिा, श्रद्धा भावनेने हवचार करिे. यािळे च हपशाच्च आहण भूियोनीिील
उपद्रवी स्त्रीयांनांसद्धा िािदृ ेविेचा दजाग हदला र्ेला. वैहदक – पराहणक – आर्ि –
ब्राह्मणके या सवग साहित्यािील कालानरूप नव्याने जोडलेले संदभग आहण भारिािील
प्रदेशार्हणक बदलणाऱ्या लोकश्रिी – लोकश्रद्धा, यािळे प्रभाहवि झालेली िािदृ ेविा
िी संकल्पना, सिि उत्क्रांि िोि राहिली आिे.
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^ हचत्र क्र ८ कौिारी

णचत्र क्र ७ इंद्रािी िीन डोळे - चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण
वरदिद्रा – दोन िाि वज्र आहण पाश – वािन ऐरावि, णचत्र क्र ८ कौमारी चिभग ज
िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण वरदिद्रा – दोन िाि आयध आहण पाश – वािन
िोर,
भार्वि पराणाि ििादेवाच्या सोबि असलेल्या त्याच्या सिकारी भूिर्णांच्या
पररचयाि या सप्तिािक
ृ ांचा उल्लेख उग्र – रािसी – हपशाच्च – भूिर्ण – डाहकणी
– वेिाळ अशा द्वेषपूणग, भयकारी रूपािील उपद्रवी देविा असा के ला र्ेला आिे.
(भार्वि पराण २.१०.३७-३९ आहण १०.८३.६.ff)
स्वच्छंद तंत्र आहण योणगनी हृदय या दोन िंत्रशास्त्र हवषयक (वैहदक नव्िे)
संहििांिध्ये त्यांच्या शरीरिद्रा – िस्ििद्रा – आसन िद्रा – आयधे – शस्त्रे – अवजारे
– वािने यांचे हवस्िाराने के लेले वणग न वाचिा येिे. या सवग िािक
ृ ा लहलिासन िद्रेि
आसनस्थ आिेि. त्यांच्या र्ळ्याि िार आहण कं ठी – िािांि अनेक कं कणे – कानांि
विग ळाकार कणग आभूषणे अशा सवग देविा अलंकृि आिेि.
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^ हचत्र क्र ११ वारािी

णचत्र क्र ९ महेश्वरी िीन डोळे - चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण
वरदिद्रा – दोन िाि हत्रशूळ आहण अििाला – वािन नंदी, णचत्र क्र १० वैषिवी
चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण वरदिद्रा - दोन िाि चक्र आहण शंख – वािन
र्रुड, णचत्र क्र ११ वाराही िोंड वरािाचे - चिभग ज िद्रा दोन िाि अभयिद्रा आहण
वरदिद्रा – दोन िाि नांर्र आहण दंड – वािन रेडा.
सप्तिािक
ृ ा या संकल्पनेचा अभ्यास करिांना एका बिुआयािी िूलभूि
िांडणीचा पररचय िोिो. आपल्या हवद्वान पूवगजांनी मानवी शरीर – मन – बुद्धी या
सवाांचा सखोल अभ्यास के ला िोिं. देवी-देविांना आहण त्यांच्या व्यहष्टनां िानवी
हशल्प – िूिी – हचत्र प्रहििा या रूपाि साकार करिांना त्यांचा िानवी शरीर आहण
हनसर्ाग चा अभ्यास प्रिीि िोिो. िात्र या देविांची िानवी रूपािील व्यहक्तित्व
संकल्पना िांडिांना, आपल्या पूवगजांनी के लेल्या, मानवी बद्ध
ु ीचे अगणित आयाम
आणि अमयायद िमतेचा के लेला अभ्यास आपल्याला अचंहबि करिो. या देविांच्या
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स्वभाव व्यहष्टच्या संकल्पना साकारिाना, मानवी मन आणि अहंकार (अणस्तत्व)
भावनेचा, मनोव्यापार आणि मनोणवज्ञानाचा के लेला अभ्यास असाच प्रर्ि आहण
प्रर्ल्भ आिे. या सप्तिािक
ृ ांच्या अिूिग संकल्पनेचा आहण हशल्प – िूिी – हचत्र प्रहििा
यांचा संदभग सिजून घेिाना, पूवगजांच्या या अभ्यासाचा प्रभाव जाणविो. यािील
प्रत्येक देविेच्या व्यहक्तित्वाला एक स्वभाव वैहशष्ट्य जोडले आिे.
यािील प्रत्येकीची भावना वेर्ळी आिे. खरे म्िणजे िे िानवी स्वभावािले षहड्रपू
हकं वा अवर्ण आिेि. योगेश्वरीची काम भावना – महेश्वरीची क्रोध भावना –
वैषिवीची लोभ भावना – ब्रह्मािीची मद भावना – कौमारीची मोह भावना –
इंद्रािीची मत्सर भावना – चामडुं ा देवीची अफवा पसरविे भावना – वाराहीची
असूया भावना .. .. असे या देवतांचे अवगुि आहेत. िािेसिान िानल्या र्ेलेल्या
आपल्या देविा नेििे ीच सज्जन – शांि – प्रेिळ – आकषग क – उपकारक िव्या िी
आपल्या िनाची आहण बद्धीची अपेिा असिे. िात्र आधी वणग न के लेल्या देवी
ििाकाली – िहिषासरिहदग नी – देवी चािंडा आहण या सप्तिािक
ृ ा यांच्या िानवी
रूपािील संकल्पना आहण त्यािील िानवी शरीर – िन – बद्धी याच्या अभ्यासाचा
सवग सिावेशक िूिग आहण अिूिग अंहिि पररणाि, या संकल्पना पूणग असल्याची जाणीव
आपल्याला देिो.
या हवषयाच्या सर्ळ्या अभ्यासाि इथे आपला एक दृहष्टकोन असणे आवश्यक
आिे. आपली प्राचीन भारिीय प्रादेहशक हवहवधिा असलेली सिाजजीवनशैली,
व्यहक्तहनष्ठ कटंबव्यवस्था, असंख्य भाषा आहण परकोटीची हवषि भौर्ोहलक
पररहस्थहि, प्रिाणहसद्ध आहण सत्याधारीि नोंदी आहण संदभग साहित्य याची कािीशी
कििरिा, िे वास्िव आपल्याला स्वीकारायलाच िवे. या बरोबरच या सवाग चा भार्
असलेली वरकरणी बिूईश्वरवादी असल्यासारखे वाटणारी िात्र प्रत्यिाि एके श्वरवादी
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आहण बिुआयािी हिंदू धिग प्रणाली, अशा या सवग पररहस्थिीि, हवषयाची आपली
सिजूि आहण ज्ञान किी पडिे आिे याची हनहिि जाणीव आपल्याला िवी.
या सप्तिािक
ृ ांचा आपल्या संस्कृि – हिन्दी – िराठी वणग िालेचा एक खूपच
िकगहनष्ठ आहण प्रर्ि संदभग भाषाहवज्ञानाशी जोडला र्ेला आिे अशी एक लोकश्रद्धा
आिे. क – च – ट – त – प – य – र् असे आपल्या देवनार्री वणग िालेहिल व्यंजनांचे
सात गट आिेि. या सप्तिािक
ृ ा व्यंजनांच्या सात गटाची प्रिीके आिेि. या व्यंजनांि
जेंव्िा आपल्या आवाजासह स्वर जोडले जािाि िेंव्िा त्या उच्चारािून
सप्तिािक
ृ ांसि योर्ेश्वरी अशा आठ िािक
ृ ांची ऊजाग प्राप्त िोिे.
विग िानािील आपल्याला उपलब्ध संपकग व्यवस्था – आपले हशिण आहण
हशिण व्यवस्था आहण त्यािून ियार झालेल्या आपल्या सिजिी – आपल्यावर
अनािूिपणे प्रभाव टाकणाऱ्या राजकीय हवचारसरणी .. .. या सवाग चा पररणाि
आपल्या िाहकगक हववेकबद्धीवर नक्कीच िोिो. प्राचीन पौराहणक साहित्यािील वर
वणग न के लेले संदभग आपल्याला अिाहकगक वाटू शकिाि. प्रत्यिाि वर वणग न के लेल्या
सप्तिािक
ृ ांच्या प्रत्येक संदभाग िध्ये, किी-जास्ि प्रिाणाि नक्कीच कािी सत्य आहण
िथ्य आिे. िे वणग न कािी सिस्त्र वषाांपूवी प्रचहलि असलेल्या सिाज आहण त्यािील
कटंबव्यवस्थेचे आिे, जो इहििास आपल्याला ज्ञाि नािी. या हलहखि साहित्यावर –
लोकश्रिी – लोकश्रद्धा – परंपरा यांच्यावर सद्धा प्रिीके – रुपके – हचह्न यासवाांचा
हनहिि प्रभाव आिे ज्याची योग्य पडिाळणी आज आपण करू शकि नािी. या
हवषयाि अनेक हवद्वान अभ्यासकांनी संशोधन – लेखन के ले. िात्र प्रत्येकाच्या
अनिानाि फरक आिे कारण प्रतीकशास्त्र – रुपकशास्त्र आणि णचह्नसंकेतांचा
अभ्यास नेहमे ीच ताणत्वक आणि सैद्धांणतक असतो. (Speculative).
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चौसष्ट योदर्नी

वेदीक साहित्य आहण त्यानंिर उपहनषदे या प्राचीन हलहखि संहििानी,
नार्ररक आहण सिाजासाठी, वैहदक हनिीित्तांचे आहण दैनहं दन व्यविारांचे िार्ग दशग न
करणारे साहित्य हनिाग ण के ले. िे साहित्य प्रज्ञिा – हवज्ञान – ित्वज्ञान या भारिीय
हवद्वत्तेच्या िीन स्िंभांवर रचले िोिे. नंिरच्या काळािील धिग संकल्पनेचे, िे साहित्य
िूलाधार िोिे यालाच णनगम म्िटले र्ेले. किग – ज्ञान – उपासना यांचे िार्ग दशग न या
हनर्िािध्ये (वैहदक साहित्य – उपहनषदे) हवस्िाराने के ले र्ेले. या वैहदक णनगम
साहित्याहिल संकल्पनांना उपायभूि साधने सचवणारे िार्ग आहण त्यांचे साहित्य
याला आगम – आगणमक साणहत्य - आगणमक तंत्र असे संबोहधि के ले र्ेले.
सिाजािील कािी पंथ – उपपंथ – संप्रदायांना, वैहदक साहित्यािील िार्ग दशग न
स्वीकृि नव्ििे. त्यांनी आगम – आगणमक साणहत्य - आगणमक तंत्र प्रिाण िानले
आहण वेर्ळा संप्रदाय स्थापन के ला ज्याला आगणमक तंत्र हकं वा तांणत्रक संप्रदाय
म्िणून संबोहधि के ले र्ेले.
वैहदक धिग संप्रदाय आहण त्यािील ित्वज्ञान स्वीकृि असूनिी त्याि वैषिव
आगम – शैव आगम – शाि आगम असे तांणत्रक उपपंथ आिेिच. जैन धिग
संप्रदायानेिी आगणमक तंत्र पूजेचा पयाग य स्वीकारला आिे. बौद्ध धिाग च्या वज्रयान
पंथािधेिी आगणमक तंत्र पूजेसारखाच उपासना उपचार प्रचहलि आिे. चौसष्ट
योणगनी मातृदेवता िा आपला आजचा हवषय आिे. िे वैणदक धमय संप्रदाय आहण
तंत्र अथवा तांणत्रक संप्रदाय अशा हिंदू धिग प्रणालीच्या हनहिि वेर्ळ्या दोन
संप्रदायांच संहिप्त पररचय देण्याचे प्रयोजन, म्िणजे आपला आजचा हवषय आिे.
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मातृदेवता म्हिून मान्यताप्राप्त असल्या तरी या चौसष्ट योणगनी, सवयसामान्य
उपासक – साधक – दशयकांना फारशा पररणचत नाहीत हे वास्तव आहे.
आराध्य देवी-देविांची उंच कळस असलेली भव्य िंहदरे – देखणे प्रवेशद्वार –
िोठे सभािंडप – िात्र छोटे प्रवेशद्वार असलेली र्भग र्िृ े – त्याि छोट्या अंधाऱ्या जार्ेि
स्थाहपि ििी....िे आपल्या हिंदू धिग प्रणालीहिल प्राथग ना स्थळांच्या वास्ि
स्थापत्याचे वैहशष्ट्य आिे. चौसष्ट योणगणनंची िंहदरे िात्र पूणग वेर्ळ्या
स्थापत्यशैलीिधे हनिाग ण झाली आिेि. सबक विग ळाकार िरीिी भव्य परीघ असलेले
उंचीला ठेंर्णे बांधकाि – भरपूर प्रकाश – प्रत्येक िूिीचे सिज दशग न – कठलेिी छि
नसलेली िी िंहदरे, हिस्िपिाि आठव्या – नवव्या शिकाि बांधली र्ेली आिेि. हिंदू
देवी देविांची िंहदरे नेिेिी शिराच्या िध्यविी र्जबजलेल्या हठकाणी असिाि. िात्र
चौसष्ट योहर्नींची िंहदरे, अडचणीची वाट असलेल्या, फारशी वदग ळ नसलेल्या उंच
डोंर्रावर आिेि, िे त्यांचे दसरे वैहशष्ट्य आिे. वषग १९५३ िधे ओहडशा राज्य
संग्रिालयाच्या श्री के दारनाथ ििापात्रा यांनी या िंहदराचा हवस्िाराने अभ्यास के ला.

^ हचत्र क्र १ योहर्नी िंहदर िररपूर बाह् रचना

^ हचत्र क्र २ योहर्नी िंहदर िररपूर अंिर्ग ि रचना
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^ हचत्र क्र ४ अंिर्ग ि रचनेि िध्यभार्ी भैरव ििी िंडप

या िंहदराच्या हभंिी आयिाकृहि दर्डाच्या आिेि, त्यांना कठलेिी निीकाि
– कोरीवकाि के लेले नािी. िंहदराि प्रवेश करण्यासाठी दरवाजा इिका हचंचोळा आिे
की एका वेळी एकच व्यहक्त किरेि वाकूनच आि प्रवेश करू शकिे. आि र्ेल्यावर
िात्र या विग ळाकार िंहदराची भव्यिा अचंहबि करिे. या िंहदराच्या विग ळाकार
स्थापत्यशैलीचे कािी हनहिि हचह्नसंकेि आहण संकेििूल्य आिेि. (हचत्र क्र ५ आहण
६) यािला णचह्नसंकेत असा की िे भूहििीय विग ळ ब्रह्मांडाचे आहण आपल्याला
डोळ्यांनी हदसिो त्या सूयाग चे रुपक आिे. विग ळाच्या आि पूणगत्व िूिग स्वरूपाचे
म्िणजे डोळ्यांना हदसणारे आिे आहण त्याचवेळी विग ळाबािेरचे हवश्व आहण त्याचे
अपूणगत्व अिूिग आिे, आपल्या जाहणवांपहलकडचे आिे. विग ळाच्या िध्यभार्ी
स्थाहपि असलेल्या भैरवाचे या हवश्वाच्या हनसर्ग चक्र व्यवािारांवर पूणग हनयंत्रण आिे.
दशग कासाठी यांचे संकेतमल्ू य असे की या हवश्वाच्या कें द्रस्थानी आपण आिोि आहण
त्या हवश्वाची पूणग ऊजाग आपल्याला हिळिे आिे. हवश्वाची ऊजाग विग ळाच्या कें द्रस्थानी
संकहलि िोणाऱ्या या विग ळाकार संकल्पनेचा चिर वापर, आपल्या देशाच्या
व्यविारांचे हनयंत्रण करणाऱ्या आपल्या िाननीय संसदेच्या इिारिीच्या स्थापत्यािधे
के ला र्ेला आिे. अर्दी रािायण काळापासून (हिस्िपूवग साधारण बारा िजार वषग )
आपल्यासाठी पहवत्र असलेल्या जार्ा अथवा हवषयवस्ि भोविी विग ळ आखले जाि
असे. या विग ळािळे िी पहवत्र जार्ा अथवा व्यहक्त सरहिि िोि असे. सीतामाई एकटी
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असतांना बंधु लक्ष्मिाने आपल्या बािाने काढलेल्या लक्ष्मिरेर्ेचा संदभय प्रत्येक
णहंदू धमयबांधवाच्या णचत्त+वृत्तीमधे णचरंतन स्मरिबद्ध झाला आहे. आपण देवाला
नेवेद्य दाखविांना आधी पाण्याने छोटे विग ळ काढिो आहण िर्च नेवेद्याची वाटी –
िाट देवासिोर ठेविो. जेवण सरू करायच्या आधी आपण आपल्या िाटाभोविी
पाण्याचे विग ळ काढिो. िे सवग उपचार िंत्र साधनेची वैहशष्ट्ये आिेि.

^ हचत्र क्र ५ विग ळ

^ हचत्र क्र ६ विग ळिध्यावर हबंद

योहर्नींचा उल्लेख करिाना नेििी चक्राचा (विग ळ िे भूहििीय हचह्न) वापर के ला
जािो. चौसष्ट योहर्नींची िंहदरे ओहडशा – िध्यप्रदेश – उत्तरप्रदेश या िध्य
भारिािील िीन राज्याि स्थाहपि आिेि. हदल्ली शिर, पूवी योणगनीपुर या नावाने
ओळखली जाि असे. आजिी हदल्ली शिराि योणगनीमाया िे परािन िंहदर स्थाहपि
आिे. चौसष्ट योहर्नींची उपासना - साधना सािान्यिः िध्यरात्रीच िोिे. िंत्र
संप्रदायािील िांहत्रक र्रु, साधकांना या उपासनेसाठी िार्ग दशग न करिाि.
सिाजािील िख्य धारेपासून या साधकांचे अहस्ित्व दूर असल्यािळे याची हनहिि
जाणीव सािान्य भहक्तिार्ी दशग काला िोि नािी.
या िंहदराच्या अंिभाग र्ाि िध्यभार्ी, ििादेवाच्या भैरव हवग्रिािली चार िूिी
आहण चार योहर्नींच्या िूिी स्थाहपि िोत्या. त्यािील चार योहर्नींच्या िूिी नष्ट के ल्या
र्ेल्या. पूणग विग ळाकृिी िंहदरांच्या आिल्या बाजूला सिा-साि फट उंचीच्या साठ
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कोनाड्याि साठ योहर्नींच्या िूिी स्थाहपि आिेि. िंहदराच्या अंिभाग र्ाि कठल्यािी
प्रकारचे निीकाि – कोरीवकाि नािी िात्र भैरव आहण चौसष्ट योहर्नींच्या काळ्या
पाषाणािील साधारण दोन फट उंचीच्या िूिी खूप संदर आिेि. या सवग शंर्ृ ाररक
िद्राधारी ििी, कान, र्ळा, िाि कं बर आहण पाय अशा पूणग शरीरावर अलंकाराने
नटलेल्या आिेि. िात्र कािींचे िोंड घोड्याचे, कािींचे सशाचे, कािींचे िोठी आयाळ
असलेल्या हिंस्त्र पशूचे आिे. यािील सवग ििी वेर्वेर्ळ्या ििृ अथवा जीवंि पशू
आहण िानवी देिांवर उभ्या आिेि. (हचत्र क्र ७–८–९–१०–११)

^ योहर्नी हचत्र क्र ७

^ हचत्र क्र ८

^ हचत्र क्र ९

^ हचत्र क्र १०

कािी साधकांसाठी िािदृ वे िा म्िणून आराध्य असलेल्या िात्र सािान्य उपासक
– साधक – दशग काला फारशा पररहचि नसलेल्या या िूिी आहण या चौसष्ट योहर्नी
नेिक्या कोण आिेि..?.. श्रद्धावान आहण भहक्तिार्ी दशग कांसाठी यांचे प्रयोजन नेिके
काय आिे..?.. या देविांना आराध्य िानणारे साधक कठल्या पंथ-संप्रदायािील
आिेि..?.. असे प्रश्न आपल्याला नक्कीच पडिाि..! वात्स्यायन कृि कािशास्त्र
ग्रंथािील चौसष्ट कािक्रीडांच्या िंत्रािील या रुपक देविा आिेि असािी एक संकेि
हिळिो.
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हिंदू धिग प्रणालीिधील शाि संप्रदाय िा वर वणग न के ल्यानसार तंत्र णकं वा
तांणत्रक संप्रदाय म्िणून आपल्याला पररहचि आिे. स्त्री + परुष अथाग ि शहक्तित्व +
हशवित्व या अधग नारीनटेश्वर नटराजाचे नादांिनत्ृ य शैलीिील िे नत्ृ य, पथ्ृ वीच्या
हृदयस्थानािील अणरेणनां पूणगत्व देणारे नत्ृ य आिे. नटराजाच्या या िद्रेहिल त्याच्या
शहक्तित्वाची अथाग ि देवी ििाकालीची उपासना – आराधना – साधना, िी शाि
संप्रदायाची परंपरा आहे. बंर्ाल – ओहडशा – हबिार – आसाि या पूवेकडील
राज्याि, देवी ििाकालीची उपासना आहश्वन िहिन्यािील नवरात्राि के ली जािे.
याच शाक्त संप्रदायािधे एक वाममागी उपपंथ आिे. सदुं र – सरस – रोचक
उपासना मागय असा यािील वाममागी या संबोधनाचा अथग आिे. वाममागी या
अवैदीक (वैणदक तत्वज्ञान न मानिारे) उपपंथामधे मत्स्य-मांस भिि, मद्य सेवन
– धान्यप्राप्ती – मि
ु लैंणगक व्यवहार ही या पंथाची स्वीकृत संस्कृणत आहे. यालाच
शाक्त संप्रदायाचा मधुर मागी पंथ म्िटले जािे. याच शाक्त संप्रदायाचा दणििमागी
वैणदक असा वेर्ळा उपपंथ आिे. यािधे कालीमाता – णशव – णवषिु यांची उपासना
– साधना, वेगळ्या तांणत्रक उपासना पद्धतीने होते. याला शाक्त संप्रदायाचा सरल
मागी पंथ म्िटले जािे. सािान्य श्रद्धावान आहण भहक्तिार्ी साधक आहण दशग कांना
यांचा हवशेष पररचय नािी कारण िे सवग िंत्र िार्ी – िांहत्रक संप्रदायािील साधक
नेिेिीच सिाजप्रवािापासून दूर, पडद्याआड राहिले आिेि.
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^ योहर्नी हचत्र क्र ११

कािी लोकश्रिीनसार या योहर्नी, श्रीकृष्णाच्या नाहसके िून त्याच्या
उच्छवासािून हनिाग ण झाल्या आिेि. अन्य लोकश्रिीनसार हशवित्व म्िणजे प्रत्येक
परुष ३२ हवद्या आहण कला आहण शहक्तित्व म्िणजे प्रत्येक स्त्री ३२ हवद्या आहण
कला धारण करिाि. म्िणजेच दोघेिी अपूणग आिेि म्िणून त्यांचा संयोर् िोऊन
चौसष्ट योहर्नी संपन्न िोिाि.
सािान्यिः अहभजन सिाजाि, योणगनी या शब्दाचा अथग योर्हवद्या पारंर्ि
अथवा योर् अभ्यास हशकवणारी िहिला असा घेिला जािो. िात्र या चौसष्ट योहर्नींना
यहिणी असेिी संबोधले जािे. िररपूर िधील या िंहदरांच्या आसपासच्या पररसराि,
योहर्नीं संदभाग ि अनेक लोकश्रिी आहण लोकश्रद्धा प्रचहलि आिेि. या सवग हवद्या
देविा आिेि आहण चार िख्य हदशांना आठ आहण चार उपहदशांना आठ अशा एकूण
आठ हदशांच्या चौसष्ट योहर्नी हिहिजावर हनवास करिाि म्िणून त्यांची िंहदरे
विग ळाकार आिेि आहण त्यावर छि नसल्याने हिहिजावर त्यांचे दशग न हनयहिि िोिे.
िंत्रहवद्या आहण त्याचे योर् यांचे सोळा प्रकार असून, प्रत्येक िंत्रहवद्येचे चार प्रकार
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आिेि, म्िणून योहर्नींची संख्या चौसष्ट आिे अशी एक लोकश्रद्धा आिे. दसऱ्या
लोकश्रद्धे नसार, रक्तबीज आहण अंधकासर या दोन असरांच्या संघषाग चे वेळी या
योहर्नींनी त्या असरांच्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब हपऊन टाकला आहण िो जहिनीवर
पडू हदला नािी म्िणून यासवग देवी ििाकालीच्या चौसष्ट हवग्रि प्रहििा आिेि. या
प्रत्येक योहर्नीला जारि – मारि – उच्चाटन – वशीकरि – जादू – इंद्रजाल या
अघोरी िंत्र हवद्या अवर्ि असिाि. सरु सदुं री – कनकवती – मनोहरा – कामेश्वरी
– रतीसदुं री – पणद्मनी – नंणदनी – मधवु तं ी या यातील प्रमख
ु योणगनी आहेत.
िंत्र ज्योहिषशास्त्रािधे योहर्नी दशा असा एक उल्लेख आिे. याहिल मंगला –
णपंगला – भद्रीका – भ्रामरर – धान्या – संकटा – णसद्धा – उल्का या आठ
योहर्नींच्या अनक्रिे १ – २ – ३ – ४ – ५ – ६ – ७ – ८ वषग , अशा एकूण ३६
वषाांच्या दशांचा िा उल्लेख आिे. हवहशष्ट नित्राि जन्िाला आलेल्या व्यक्तींना या
दशा प्राप्त िोिाि. याहिल कािी दशा अपायकारक िर कािी उपकारक सिजल्या
जािाि. या संकल्पनेवर श्रद्धा असणाऱ्या साधकांना, िांहत्रकाकडून या दशांवर कािी
साधनांनी उपचार करण्याची प्रथा आिे.
आधीच्या लेखांि हवस्िाराने पररचय झालेल्या िािदृ वे िा, चौसष्ट योहर्नींपेिा
खूपच वेर्ळया व्यहक्तित्वाच्या आिेि. त्या िािदृ ेविांना देविेचा हदलेला दजाग , श्रद्धा
आणि भणि या उपासकाच्या आहण अथाग ि सिाजिनाच्या दोन धारणा याच्या हनहिि
प्रभावािळे परंपरेने हदला र्ेला आिे. सप्तमातृका – चौसष्ट योणगनी यांना देवत्व
देिाना, श्रद्धा आणि भणि या परंपरांपेिा, अज्ञान – अचंबा – भीती आणि
अंधश्रद्धा या धारणा जास्ि प्रभावी झाल्या आिेि याची अस्पष्ट जाणीव िोिे...!
--००--
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शैव आदि शाक्त

िािदृ ेविांचा अभ्यास िांडिांना एक सत्य प्रथि स्वीकारले जािे की िी देविा
जननी आिे – जन्िदात्री आिे – आई आिे. आहण िाित्ृ व प्राप्तीसाठी या स्त्रीित्वाला
परुषित्वाशी संयोर् िोणे आवश्यक असिे. आपल्या वेद आहण उपहनषदांि यांचा
उपासना आहण साधना अभ्यास, हवस्िाराने िांडला र्ेला आिे. उपासनेची साधने
हनिाग ण करणाऱ्या हभन्न संप्रदायांच्या हभन्न कालखंडाि हलहिलेल्या िंत्र आहण
िांहत्रक साहित्यािधील णशव आणि शणि अथाग ि णशवतत्व आणि शणितत्वाचा
आढावा घेणे फार रंजक आिे. प्रािख्याने या िांहत्रक साहित्याि णशव आहण शणि
संदभाग ि िीन वेर्ळ्या संकल्पना िांडलेल्या आिेि. या नात्यािूनच मातृदवे ता
संकल्पनेचा हवस्िार कसा झाला त्याचा आलेख हचहत्रि िोिो.
िानव जन्ि हिळाल्यानंिर, या सष्टृ ीचे आहण आपल्या िानवजन्िाचे प्रयोजन
आहण त्याचे अंणतम सत्य काय आिे याचा, प्रत्येकजण आपापल्या कविीप्रिाणे शोध
घेि असिो. िी परंपरेने आलेली ित्वहनष्ठ सिाजािील लोकधारणा आिे. णशवतत्व
आणि शणितत्वाचा या अंणतम सत्य संकल्पनेत कुठलाही सहभाग नाही िा,
प्रािख्याने िंत्र साहित्यािील पहीला दृणष्टकोन आिे. या पहिल्या संकल्पनेिील
अंहिि वास्िव असे आिे की, हशव आहण शहक्त, यमल णस्थणतत अथवा यग्िधिाग ि
पूणग िटस्थ आिेि. (यमल णस्थणत म्िणजे कायि एकत्र असलेली, परस्पर अवलंबीि
असलेली जोडी). यालाच हशव – शहक्त ित्वाची समरस्य युग्म िानले र्ेले – जे
एकिेकांना सिहपग ि आिेि, एकिेकांचे सिथग क आिेि – एकिेकांि सिरस आिेि –
फक्त एकिेकांना सिार्िीि आिेि. जसे .. एकाच पररहस्थिीच्या पूरक दोन बाजू
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आिेि. एक हस्थर – अचल िर दसरे र्हिशील – चेिनादायी, एक नकारात्िक िर
दसरे सकारात्िक, एक अिूिग िर दसरे िूिग, अंहिििः एक परुषित्व िर दसरे
स्त्रीित्व. महायान बौद्ध संप्रदाय तंत्रात याला अद्वय बोणधणचत्त असे संबोणधत के ले
गेले आहे.
िी अंहिि सत्याच्या शोधकायाग िील शून्य णस्थणत आहण करुिेची अनभ
ु ूणत
आिे. बौद्ध िंत्राि यालाच प्रज्ञा म्िणजे अंणतम ज्ञान प्राप्ती आहण उपाय म्िणजे अंहिि
सत्याची सल
ु भ जािीव असे म्िटले आिे. बौद्ध िंत्रािील प्रज्ञा आहण उपाय, िे हिंदू
िंत्र संप्रदायाच्या अंहिि सत्यचा शोध घेणाऱ्या णशव आहण शणि या संकल्पनांची
अर्दी सिान रुपके आिेि.
हशवदेविा आहण हशव ित्व िेच अंहिि सत्य आिे. शहक्त आहण शहक्तित्व िे
हनरंिर काळ याच हशवित्वाचा एक भार् आिे, िा हिंदू िंत्र संप्रदाय साहित्यािील
दुसरा दृणष्टकोन आिे. िात्र हशव आहण शहक्त एकिेकांहशवाय अपूणग आिेि. हशवाने
धारण के ले िरच शहक्तला शहक्त म्िणून स्वीकारले जािे. आहण शहक्तला धारण
के ल्याहशवाय हशव, शवासारखा हनष्प्राण िोिो. हिंदू धिग प्रणालीिील शैव संप्रदाय
साधकांना िा दस
ु रा दृणष्टकोन स्वीकृि आिे. या संप्रदायािील साधक, योणनस्थीत
णलंग या हशवशक्तीच्या प्रहिकाची आहण िानवी रूपािील हशव अथाग ि ििादेवाची
उपासना – साधना – पूजा करिाि. विग िानाि, सदगरु
ु श्री जग्गी वासदु वे िे हवद्वान
हशवभक्त, कोईििूर िधील त्यांच्या भव्य आश्रिाि, शैव संप्रदायाच्या हशवित्वाचा–
हशवभहक्तचा हवज्ञानहनष्ठ पररचय, त्यांच्या व्याख्यानािून, शैव साधकांना करून
देिाि. ििाहशवरात्रीच्या हनहित्ताने, आर्िीक िंत्र उपासना साधनांच्या, श्राव्य – दृश्य
– नत्ृ य – संर्ीि यांच्या पारंपररक रंजक सादरीकरणािून, सािान्य साधक आहण
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दशग काला या उपासना साधनांचा योग्य पररचय िोिो आहण त्या उपासना पद्धिींचा
अंहिि पररणाि याची अनभूहि िोिे. (हचत्र क्र १ आहण २).

^हचत्र क्र१ शैव साधक

^ हचत्र क्र२ आहदयोर्ी, सदर्रु आश्रि, कोईििूर

हिंदू िंत्र संप्रदाय साहित्यािील णतसरा दृणष्टकोन, शहक्त आहण शहक्तित्वाला अंहिि
सत्याचा िार्ग म्िणून स्वीकारिो आहण हशव आहण हशवित्वाला, याच शहक्तित्वाचा
एक अहवभाज्य भार् िानिो. या णतसऱ्या दृष्टीकोनानस
ु ार, धारण के ली जािे म्िणनू
शहक्त आहण शहक्तित्व प्राथहिक िित्वाचे आिे. धारणकिाग हशव आहण त्यांचे हशवित्व
शहक्तचा भार् आिे. कारण या धारणकत्याग हशवाची ऊजाग आहण चेिना देणारी िीच
शणि आिे. नेिक्या याच दृष्टीकोनािून मातदृ ेवता संकल्पना स्वीकृि असलेले शाि
संप्रदाय साधक मातृदेवता म्िणून शहक्त आहण शहक्तित्वाला, स्त्रीित्वाला प्रिख
देविा म्िणून स्वीकारिाि आहण हशवदेविा आहण हशवित्वाला दय्यि देविेचे स्थान
देिाि. नादांिनत्ृ य शैलीिील नटराज हवग्रिाि, हशवदेविा अधग नारीनटेश्वराच्या
हवग्रिाि अविीणग झाले. आज विग िानकाळाि सद्धा नटराजाच्या अद्वैिाचा अनभव
हनहििच सिज उपलब्ध आिे. बंर्ाल िधील शािपंथीय परंपरेनसार, नटराजाच्या
डाव्या शरीरािील मातृभाव अवस्थेिील देवी ििाकालीची उपासना – आराधना –
साधना – पूजा आजिी िोठ्या उत्सािाि के ली जािे. (हचत्र क्र ३).
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^ हचत्र क्र ३ बंर्ाल काली ििोत्सव ^ हचत्र क्र४ बंर्ाल पारंपररक ^हसंदरू खेला हचत्र क्र ५

शाक्तपंहथय धारणेनसार, हशवित्व म्िणजे परुषित्व पांढरा रंर् धारण करिे
िर शहक्तित्व म्िणजे स्त्रीित्व लाल रंर् धारण करिे. या नवराहत्र उत्सवाि बंर्ाली
िहिला लाल काठाची पांढरी साडी नेसिाि आहण एकिकींना लाल हसंदूर (कं कू)
लावून आपले सौभाग्य साजरे करिाि. हवसजग नाच्या हदवशी परुष पांढरे कपडे
घालिाि. (हचत्र क्र ४ आहण ५).
णशवाच्या या नटराज णवग्रहाचा थोडासा णवस्तारीत पररचय करून देिे आवश्यक
आहे.
प्राचीन भारिीय शैव संप्रदायानस
ु ार, हशवाची नटराज नत्ृ यिद्रा िी हवश्वाच्या
अव्यािि हनहिग िी आहण लय या प्रहक्रयेचे नत्ृ य आिे. नटराजाची िी नत्ृ यिद्रा हवश्वाच्या
अहवरि – हचरंिन – शाश्वि र्िीची उजाग आिे, भौहिक भूहििीद्वारे त्याने के लेली
हवश्वाची संरचना आिे, हवश्वाच्या अियाग द सौंदयाग चे िालबद्ध ित्वज्ञान आिे आहण
अंहििि: सािान्य सजीवांच्या ज्ञानबोधासाठी त्याने के लेली नत्ृ यिय कलाधीष्टीि
आहण कालािीि अहभव्यक्ती आिे.
THE DANCE OF SIVA या १९१८ सालाि हलहिलेल्या हनबंधाि, आनंद के
किारस्वािी हलहििाि.... कलाथवामी नटराि, अगजित – अनंत – अक्षय
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कलागि
ु सौंदयााचा जनमााता आजि या वैजिक रंगमंचाचा थवामी आहे. या सष्टृ ीतील
महोत्तम नताक आजि सवाश्रष्ठे अजिनेता आहे आजि तोच थवतः प्रेक्षकही आहे

^ हचत्र क्र ६ आनंद के कुमारस्वामी ^ हचत्र क्र ७ CERN नटराज ^ हचत्र क्र ८ नटराज

म्िणजेच देवित्वाच्या अभ्यासािील श्रेष्ठ आंिरराष्रीय
अण – परिाण वैज्ञाहनक डॉ फ्रीटोर काप्रा यांच्या १९७२ सालािील एका लेखाि,
त्यांनी GOD PARTICLE म्िणजेच देवित्व आहण नटराजाच्या या नत्ृ य प्रहििेिील
प्रिीके – रुपके - हचह्नसंकेि आहण हचह्नाथग यांचा जर्ाला नव्याने पररचय करून हदला.
त्यानंिर प्राचीन भारिीय हवज्ञान आहण हवद्वत्तेचा पररचय आहण िित्व, आंिरराष्रीय
वैज्ञाहनक सिदायाने स्वीकारले असे म्िणायला िरकि नािी.
GOD PARTICLE

णचत्र क्र ७ िधे डावीकडून डॉ अहनल काकोडकर – डॉ रॉबटग आयिार – श्री के
एन चंद्रशेखर, नटराज प्रहििा अविरण, १८ जून, २००४, CERN, हजहनवा,
हस्वझरलाँड.
CERN European Center for Research in Particle Physics –
Geneva, या हस्वझलांड िधील जार्हिक संशोधन कें द्रािधे नटराजाच्या दोन िीटर
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उंच ब्रााँझ िधील प्रहििेची स्थापना झाली आिे. या प्रहििेच्या बाजूला असलेल्या
संर्िरवरी फलकावर आनंद किारस्वािींच्या वर उल्लेख के लेल्या हनबंधािील एक
वाक्य कोरलेले आिे. (हचत्र क्र ६).
Ananda K. Coomaraswamy, seeing beyond the
unsurpassed rhythm, beauty, power and grace of the Nataraja,
once wrote of it “It is the clearest image of the activity of God
which any art or religion can boast of.”

एक लिाि घ्यायला िवे की लांब करळ्या के सांच्या स्िशान योग्यालाच
शोभणाऱ्या अस्िाव्यस्ि बटा, िाज्या हिरव्या पानांचा िार, ब्रम्िाचे प्रहिक असलेली
कवटी, िस्िकावरून वािणारी र्ंर्ा, र्ळ्यािला नार्, दोन्िी कानािील वेर्वेर्ळी
कणग भूषणे आहण वरच्या उजव्या िािािला डिरू ही सगळी या नृत्यातील वैणशष्ट्ये,
खास णशवाची स्वतःची ओळख आहे, िी या नत्ृ याची ओळख नव्िे. एका बैरार्ी
आहदयोग्याच्या नत्ृ याि त्याच्या सहन्नध असलेली िी सवग सजीव आहण हनजीव हचह्ने,
कािी सूक्ष्ि अथग सक
ं े ि देिाि. या नत्ृ याला नादांिनत्ृ य असे संबोहधि के ले र्ेले. या
बद्दल हशवभक्तांचे म्िणणे असे...की हशवा त्याची प्रेरणाशक्ती वापरून सवग सजीव
आहण हनजीव सष्टृ ीिधे चैिन्य हनिाग ण करिाि.
िीरुवािावरूर पराणि, हशवज्ञानबोधि, िीरुकट्टु दशग न, हिरूिंत्रि, उन्ियी
हवलक्कि अशा नवव्या शिकापासून हलहिल्या र्ेलेल्या अनेक िहिळ संहििा,
हशवाच्या नटराज नत्ृ याचे सहवस्िर वणग न करिाि. त्यािार्ील हचह्नसंकेिांचे
पान| 135

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

स्पष्टीकरण देिाि. नटराजाचे िे चार िाि, प्रत्येक सजीवाच्या िूलित्व हकं वा िूळ
घटकांची प्रिीके आिेि.
हशवाचा अथाग ि नटराजाचा उंच उचलून धरलेला डावा पाय, त्यानेच हनिाग ण
के लेल्या सष्टृ ीचा योग्य पररचय करून देिो, िानावी सदभावनांचे िित्व आहण त्यानेच
रचलेले हनहिग िी आहण लय िे ित्व सिजाऊन सांर्िो. डाव्या िािाने शरीराच्या
ित्ृ यूपेिा अज्ञान आहण दष्ट-संिारक हवचारांचा आहण अिंकाराचा ित्ृ यू आहण त्याचे
नवजीवन हकिी िित्वाचे आिे त्याकडे म्िणजे िायावी असराच्या हनजीव शरीराकडे
अंर्लीदशग न करिो. हशवाचा अभयिद्रेिील उजवा िाि, हजवनािील सत्य स्वीकारा,
घाबरू नका असे आश्वासक संकेि देिो. पढचे दोन्िी िाि देि असलेलेहचह्नसंकेि
सािान्य िानवी बद्धीलािी आकलन िोऊ शकिाि.
वरवर पिािा बद्धीभ्रि करणारी हशवाच्या वरच्या दोन िािािील हचह्न आहण
त्यांचे हचह्नसंकेि फार सखोल आिेि, त्यािील संकेििल्य फार सिद्ध
ृ आिेि. याच
प्राचीन िूहिग शास्त्र संकेिानसार चार िािांपैकी वरचे दोन िाि िे देविेच्या सावग भौि
वैहश्वक ज्ञानसंचयाचे प्रहिक िानले जािाि आहण अशा िूिी आहण प्रहििांच्या
िाध्यिािून दशग काला ज्ञानसंपन्न करि असिाि.
हशवाच्या वरच्या उजव्या िािाि डिरू िर खालचा उजवा िाि अभयिद्रेि.
वरच्या डाव्या िािाि अग्नी िर खालचा डावा िाि, उजव्या पायाखाली दाबलेल्या
ियालक आसराकडे अथाग ि सष्टृ ीिील सजीवांच्या अज्ञानाकडे अंर्लीहनदेश करिोय.
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हशवाने आपल्या उजव्या पायाच्या अंर्ठ्याखाली ियालक या िायावी ठेंर्ू असराला
दाबून धरले आिे. नत्ृ याच्या सरुवािीलाच िानवाचे अज्ञान आपण नष्ट करीि
असल्याचे संकेि उजव्या पायाच्या या िद्रेि हशवा देिो आिे. िा असर िानवाच्या
अज्ञानाचे प्रहिक आिे. या िायावी असराच्या िािाि एक जिरी सपग आिे जो
िानवाच्या हवषय वासना आहण दष्ट-संिारक प्रवत्त
ृ ींचे आहण हवचारांचे प्रहिक आिे.
िो असर िायावी आिे कारण िो िानवाच्या िनािील अशाच अज्ञान आहण अदृष्य
िायावी दष्ट भावनांचे प्रहिक आिे आहण वैहश्वक ज्ञानसंचया सिोर िे अज्ञान हकिी िद्र
आिे िे त्याच्या ठेंर्ूपणाच्या संकेिािून दशग काला जाणविे. हशवाचा डावा पाय
र्ढग्याि ऊंच िडपलेला आिे. त्या पायाच्या अंर्ठ्याने, ििादेव हवश्वाच्या िध्यावरील
सांकेहिक हृदयाला स्पशग करिो आिेि. डाव्या पायाच्या िद्रेच्या या हवलिण
हचह्नसंकेिाचे वणग न कोणयल परु ािम संहििा करिे.
नटराजाचा डिरू धारण के लेला वरचा उजवा िाि, हनसर्ाग िील हशव म्िणजेच
परुषित्व आिे आहण िो सजीवाच्या चेिना – ज्ञान – बद्धी यांचे हनयंत्रण करिो.
म्िणून नटराजाच्या उजव्या कानाि परुषाची कणग भूषणे आिेि. उजव्या िािािील
डिरू िा हवश्वाच्या हनहिग िीच्या िणी के लेला प्रथि नाद याचे संकेि देिो आहण
सष्टृ ीिील प्रत्येक सजीवाला चेिना – ज्ञान – बद्धी स्वीकारण्यासाठी जार्िृ करिो.
नटराजाच्या डाव्या वरच्या िािाि अहग्नहशखा आिे. िे स्त्रीच्या र्भाग शयािील
अग्नीित्वाचे प्रिीक आिे. त्याचा िा डावा िाि, हनसर्ाग िील शक्तीित्व म्िणजे
स्त्रीित्व आिे, जे हनसर्ाग िील हनहिग िीचे प्रहिक आिे आहण सजीवाच्या िनाचे हनयंत्रण
करिे. म्िणूनच नटराजाच्या डाव्या कानाि स्त्रीची कणग भूषणे आिेि. या िािािील
अहग्नहशखा िनािील अज्ञान आहण संिारक हवचार अग्नीच्या स्वाधीन करून नष्ट
करिे आहण सजीवाचा पनजग न्ि झाल्याचे संकेि देिे. संपूणग नत्ृ यिद्रे भोविाली
असलेली अहग्नहशखांची प्रभावळ शद्धिा आहण पाहवत्र्याचे संकेि देिे.
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हशव आहण ििाकालीच्या स्िशानािील िांडव नत्ृ यािील संकेि आहण नटराज
हवग्रिांिील डाव्या िािािील अहग्नहशखेचे संकेि, याहिल साधम्यग हवलिण संदर
आिे. स्िशानािील िांडव नत्ृ याचा सूक्ष्िाथग – र्ूढाथग असा आिे की ििादेव आहण
देवी ििाकाली, आपल्याला हनहष्क्रय बनवणाऱ्या हनष्फळ संकल्पना आहण िनोबल
उध्वस्ि करणारी आपली नकारात्िक िनहस्थिी, (नत्ृ याि सिभार्ी भूि आहण
हपशाच्चर्ण िे त्याचे रुपक आिे) स्िशानािील अग्नीच्या स्वाधीन करिाि, जणू
पनजग न्ि देऊन आपल्याला पन्िा उत्सािी आहण सक्रीय बनविाि. हनरोर्ी िन शरीर, हनकोप जीवनशैली प्राप्त िोण्यासाठी अडसर ठरणारा आपला अिंकार,
अिंभाव, र्वग भावना, वासना आहण कािना, इथे अग्नीच्या स्वाधीन करून नष्ट के ल्या
जािाि. म्िणजेच सष्टृ ी-हस्थिी-संिार-हवलय-अनग्रि या सवग शहक्तिान हवश्वहनयंिा
त्रीििीच्ं या पंचहक्रया, िांडवनत्ृ यािधे अहभहनि झाल्या आिेि. नटराजाच्या
नादांिनत्ृ याि स्त्रीच्या र्भाग शयािील अग्नीित्व, िनािील अज्ञान आहण संिारक
हवचार अग्नीच्या स्वाधीन करून नष्ट करिे
आहण हिच्या र्भाग शयाि सजीवाचा पनजग न्ि
झाल्याचे संकेि देिे. ही सवय प्रतीके – रुपके
– णचह्न आणि णचह्नसंकेत, वैणश्वक दजायचे
आहेत आणि कुठल्याही धमयसक
ं ल्पनेच्या
पलीकडे जाऊन सष्टृ ीतील प्रत्येक मानवाला
संबोणधत करिारे मागयदशयक संकेत आहेत.

< हचत्र क्र ९ नटराज प्रहििा
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हचदंबरि देवालयाच्या चार र्ोपरांिधे ििादेवाच्या नादांिनत्ृ याची,
भरिनाट्यि शैलीिील १०८ हशल्पे, हभंिीवर कोरलेली आिेि. िात्र याि नटराज
नत्ृ यिद्रा अंहकि झालेली नािी. देवालयाच्या िख्य र्ाभाऱ्यािच नटराजाची िी ििी
स्थापन के लेली आिे. िहिळनाडू िधे हशवाच्या या पंचकृत्य नत्ृ याशी हनर्डीि पांच
देवालय स्थाने िित्वाची िानली र्ेली. हचदंबरि देवालयािील कनकसभा, िदराई
देवालयािील रजतसभा, िीरुवलंर्डू देवालयािील रत्नसभा, हिरुनवेली
देवालयािील ताम्रसभा आहण कत्रालि देवालयािील णचत्रसभा अशी िी पांच
सभार्िृ े.
खरे म्िणजे या नादांिनत्ृ यािून, ििादेवाने हवश्वासाठी योजलेली पांच िलभूि
ित्वे व्यक्त िोिाि. सष्टृ ी – हस्थिी – संिार – िीरोभाव – अनग्रि या ििादेवाच्या पाच
वैहश्वक कायग किा आिेि. यािले पहिले प्राथहिक ित्व सष्टृ ी म्िणजेच ब्रह्मदेवाने
के लेली सष्टृ ीची हनहिग िी-उत्क्रांिी-हवकास. दसरे श्री हवष्णूचे णस्थती ित्व म्िणजेच या
हनिाग ण झालेल्या सष्टृ ीचे पालन आहण आधार. हिसरे रुद्राचे ित्व सष्टृ ीचा संहार आहण
पनहनग हिग िी. ििेश्वराचे चवथे ित्व तीरोभाव म्िणजे हनर्ग ण-हनराकार स्वरूप दशग न
आहण भ्रि. सदाहशवाचे पांचवे ित्व अनुग्रह म्िणजे कृपाछत्र, सिस्या हनवारण आहण
अंहिि िक्ती. ििादेवाच्या म्िणजेच हशवाच्या पाच वैहश्वक कायग किा नटराजाच्या
नादांिनत्ृ य िद्रेि हशल्पबद्ध झाल्या आिेि.
चार वर्ाांपूवी नटराज या ववर्याचा अभ्यास करताांना, ठाणे येथील माझ्या स्नेही श्रीमती
लक्ष्मी अय्यर येवलेकर, (मूळ तवमळ भावर्क) याांच्या पररचयाने, सहकायाा ने आवण सौजन्याने
मला, वचदांबरम इथल्या वतल्लै नटराज मांवदराच्या कोजयल पुरािम मधील नोंदी उपलब्ध
झाल्या होत्या. त्याांचे मनःपूवाक आभार. कोजयल पुरािम या तवमळ सांज्ञेचा अथा , त्या
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देवालयाचा स्थापनेपासूनचा समग्र वलवित इवतहास. दविण भारतातील प्रत्येक प्राचीन
देवालयाचे स्वतःचे कोजयल पुरािम, अभ्यासकाला उपलब्ध असते. वतल्लै आवण वचदांबरम
ही दोन्ही देवालयाची स्थळदर्ा क नावे आहेत.

आहददेविा हशव आहण हवश्वाची हनिाग िी देवी पावग िी यांच्या प्रिीके – रुपके –
हचह्न यांचा अभ्यास, अंहिििः आपल्याला आपल्या लेखिालेिील िूळ, मातृदेवता
या हवषयाचा हवस्िार करायला सिाय्यभूि िोिो. यासाठी आपल्या अनाहिक हवद्वान
पूवगजांना वंदन करूया...!
--००--
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दशव आदि शदक्त

प्राचीन भारिािध्ये देव देविा यांच्या संकल्पनांचा अभ्यास दोन िाध्यिािून
झाला िोिा. प्रज्ञिा – हवज्ञान – ित्वज्ञान या िीन स्िंभांवर रचलेला िा अभ्यास,
दीघग काळ िोि राहिलेल्या संशोधनावरूनच हसद्ध झाला िोिा. णवश्वाचा आरंभ आणि
णवकास याचा अभ्यास िे या संशोधनाचे िूलभूि ध्येय िोिे आहण त्या ध्येयाचा
पाठपरावा, कािी सिस्त्र वषाांच्या र्रु+हशष्य परंपरेि अखंहडि िोि रािील िोिा. िे
संशोधन दोन िाध्यिािून हकं वा दोन हनयिबद्ध आहण िकगहनष्ठ पद्धिीने प्रर्ि झाले िे
हनहिि. प्रत्यि अनभ
ु व आणि प्रयोगणसद्ध णनषकर्य ही संशोधनाची पणहली पद्धत
होती. या णनषकर्ायला प्रतीके – रुपके – णचह्न – भार्ा याची जोड देऊन, ताणत्वक
आणि सैद्धांणतक अनुमान ग्रंथीत झाले, संशोधनाची ही दुसरी पद्धत होती.
या सवग संशोधनान आहण अभ्यास यांचे िूळ स्त्रोि, लेखन कलेच्या आधी
मौणखक परंपरेने आहण कालांिराने, वैणदक – उपणनर्द – आगम – तंत्र या हलहखि
साहित्याि ग्रंथीि झाले िोिे आहण आजिी अभ्यासकाला िे साहित्य उपलब्ध आिे.
हनयहिि ित्वावर, स्मणृ त – श्रतु ी – णशल्प – मतु ी – णचत्र या सवग अहभजाि
िाध्यिांिून, या िूळ स्त्रोिािील संशोधन, सर्ण – साकार िोि राहिले. आपण िानव
आिोि आहण सष्टृ ीिील अन्य सजीवांपेिा आपण वेर्ळे आिोि याची जाणीव –
जार्िृ ी, िी मानवतेची नवी पहाट नेिकी कें व्िा झाली याची नोंद उपलब्ध नािी. िात्र
िानव जािीची व्यत्पत्ती आहण वंशवद्ध
ृ ी, परुष आहण स्त्रीच्या यर्ूलधिग िैथन हक्रयेिून
िोिे याची खात्री, आपल्या पूवगजांना िेंव्िापासून झाली िोिी. (खालील हचत्रांच्या
हवषय हवस्िारासाठी लेख क्र ११ पिावा).
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< स्त्री - शहक्तित्वाचे प्रिीक

< स्त्री – हशवित्वाचे प्रिीक

< हशवशक्तीचे प्रिीक

< भूहििीय िांहत्रक िंडल

िानवी शरीराि जो हलंर्भेद आिे िो हनसर्ाग ििी असायला िवा अशा धारणेने,
सष्टृ ीच्या हनहिग िीकाळापासून असलेल्या ब्रह्मांडाला जन्ि देणाऱ्या िािा आहण
हपत्याचा शोध सरू झाला. सिाज व्यवस्था हनिाग ण िोण्याआधीच्या आहदि काळांि,
जन्िदात्या स्त्रीला कटंबाि देवत्व कसे प्राप्त झाले त्याचा संदभग आपण आधीच्या
लेखांिून घेिलाच आिे. (लेख क्र २ आहण ३) अर्दी त्याच धोरणाने ब्रह्मांडाच्या
जननीला म्िणे वैहश्वक िािदृ वे िेला – शहक्तला – शहक्तित्वाला िख्य देविेचा िान
हदला र्ेला.
वेदांच्या हनहिग िी काळापासून, साधारण पंचवीस िजार वषाांपासून, परुषित्व –
हशवित्वासाठी, िानवी परुष हलंर्ाचे प्रिीक वापरले र्ेले आहण स्त्रीित्व –
शहक्तित्वासाठी िानवी स्त्री योनीचे प्रिीक वापरले र्ेले. यर्लधिाग िील िैथन हक्रया
पहवत्र – हनरोर्ी – आनंददायी – उत्कट – शद्ध – सजग नशील – हनरािय असावी
यासाठी त्या िैथन हक्रयेला देवत्वाचा दजाग हदला र्ेला आहण योहनहस्थि हलंर् िे
हशव+शहक्त यांच्या यर्लधिाग चे प्रिीक, उपासनेसाहठ प्रत्येक हशव िंहदराच्या र्भग र्िृ ांि
आदराने स्थापन झाले. या सवग प्रथा सिाजाच्या स्वीकृिीने परंपरा बनल्या व कािी
सिस्त्र वषाांच्या हवकास आहण हनयहिि उपासनेिून त्यांनी संस्कृिीचे रूप घेिले.
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^ हशवहलंर्

हशव आहण शहक्त या संयर्ाचे योहनहस्थि हलंर् िे दृश्य स्वरूपािील णशल्पबद्ध
प्रिीक स्वीकृि झाले. आर्िीक िंत्र आहण बौद्ध िंत्राि, वेर्ळ्या स्वरूपाची अन्य
रुपके आहण हचह्न या संयर्ासाठी योजली र्ेली. यर्लधिग िैथन हक्रयेिील परुष आहण
शहक्तित्वाच्या हनहिग िीिि हवयाग च्या हनसर्ग दत्त पांढऱ्या रंर्ावरून, श्वेतणबंदु या नावाने
पांढऱ्या रंर्ाचे रुपक हचह्न हशवित्वा साठी स्वीकृि झाले. हववाहिि ऋिििी स्त्रीच्या,
िाहसक चार हदवसांच्या शणशकला प्रभाव काळांि िोणाऱ्या स्त्रावाच्या लाल रंर्ावरून
स्त्री आहण शहक्तित्वाला शोनणबंदु या नावाने लाल रंर्ाचे रुपक हचह्न स्वीकृि झाले.
रजस्वला स्त्रीसाठी शणशकला प्रभाव काळ असे संबोधन वापरले र्ेले कारण त्या चार
हदवसांि ऋिििी स्त्रीच्या शरीरावर, चंद्राच्या (शशी) कलांचा प्रभाव असिो. दगु ाय
सप्तशती या िांहत्रक संहििेि (िूळ संस्कृि – हिन्दी भाषांिर उपलब्ध), देवी दर्ेच्या
नऊ हवग्रिाि, बाल्यावस्थे पासून वद्ध
ृ ावस्थेपयग न्ि प्रत्येक स्त्रीच्या शरीर – िन – बद्धी
याच्या हवकास आहण प्रर्िीचा पररचय हवस्िाराने करून हदला र्ेला आिे.
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^ बंर्ाली परूषांचे पारंपररक पररधान

शाक्त संप्रदायाचा प्रभाव असलेल्या बंर्ाल िधे काली ििोत्सव िोठ्या प्रिाणाि
साजरा िोिो. हवसजग न हवधीच्या वेळी देवी भरि हवधी साजरा िोिो. हववाहिि
िहिला देवीच्या कपाळावर आहण पायावर (कं कू) हसंदूर विािाि आहण हिला हनरोप
देिाि. त्यानंिर या िहिला एकिेकींच्या कपाळावर आहण र्ालावर िलकासा (कं कू)
हसंदूर लाविाि. असा णसंदूर खेला िा िहिलांचा खेळ साजरा िोिो. स्विःला आहण
अन्य िहिलांना दीघग काळ सौभाग्य हिळावे - आपला पिी -िले आहण सवग कटंहबयांना
उत्ति आरोग्य आहण दीघाग यष्य हिळावे यासाठी या िहिला एकिेकींना शभेच्छा देिाि.
हवशेषिः बंर्ालिध्ये हवजयादशिीच्या हदवशी या खेळाचे फार िित्त्व आिे. यावेळी
िहिला लाल हकनार असलेली पांढरी साडी नेसिाि आहण पारंपररक अलंकार
घालिाि. परुष पारंपररक पांढरा किाग आहण धोिर अशा पररधानाि असिाि.
प्रिीके , रुपकांचा आहण हचह्न यांचा प्रभाव शाक्त संप्रदायािील उपासना आहण
साधनेि (काली पूजा) हदसिो िसाच सिाजािील दीघग परंपरेचे अहधष्ठान असलेल्या
पररधान – आभूषणे – अलंकार – स्त्रीयांच्या शंर्ृ ार साधनेि असा प्रिीि िोिो.
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बंर्ालिधील णसंदूर खेला िी जिीनदारी आहण सािंिशािीच्या काळाि सरू
झालेली, हववाहिि िहिलांच्या खेळाची परंपरा, साधारण पाचशे वषें जनी आिे.
अलीकडच्या काळाि, हववाहिि िहिलांसि सवग च िहिलांना याि सिभार्ी िोिा यावे
अशी सािाहजक चळवळ सरू झाली. पररणािी, अहववाहिि िहिला – हवधवा –
घटस्फोहटिा – ििृ ीयपंथी – वेश्या व्यवसायािील िहिला अशा सवाग ना या हसंदूर
खेलािध्ये सिभार्ी करून घेिले जािे.
वर उल्लेख के ल्या नुसार: प्रत्यक्ष अनुिव आजि प्रयोगजसद्ध जनष्कर्ा ही
आपल्या पूवाजाांच्या सांर्ोधनाची पजहली पद्धत होती. या वनष्कर्ाा ला प्रतीके – रुपके
– वचह्न – भार्ा याची जोड देऊन, ताजत्वक आजि सैद्धांजतक अनुमान ग्रांथीत झाले,
ही सांर्ोधनाची दुसरी पद्धत होती. या दोन पद्धतींचा, आज आपण अनुभवत
असलेला, थोडासा वेगळा सांदभा असलेला दृष्टान्त इथे देणे उवचत राहील. तो संदिा
असा:
देवी सरस्विीचे वािन असलेल्या िोर आहण िंस या दोन सजीवांच्या नैसहर्ग क
र्णवत्तांचे आहण त्यांच्या संकेििूल्यांचे हवश्लेषण आपण िार्ील लेखाि पाहिले. (लेख
क्र ९). यािील िंस िा पिी पाण्याखाली िान घालून हकं वा पाण्याि पूणग बडी िारून
किळाच्या देठाला छे द देऊन त्यािील पांढरे िंि आपले अन्न म्िणून खािो असा िा
अभ्यास. पाण्याखाली घडणाऱ्या या घटनेचे हनरीिण करण्यासाठी त्या हचखलाच्या
पाण्याि, ज्या काळांि स्कूबा डायहव्िंर्ची साधने उपलब्ध नव्ििी त्या काळांि, हकिी
वेळ बसावे लार्ले असेल..!..िंसासाठी पिीशास्त्राचा अभ्यास – किळाच्या देठािील
िंिसाठी वनस्पहि शास्त्राचा अभ्यास, त्यािील कॅ हल्शयिसाठी रसायनशास्त्राचा
अभ्यास, असे िंसाच्या लौहकक आहण भौहिक र्णवत्तेचे संशोधन झाले असावे.
प्रत्यक्ष अनि
ु व आजि प्रयोगजसद्ध जनष्कर्ा ही सांर्ोधनाची पजहली पद्धत होती.
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त्याचे पाण्यािील किळाच्या देठािील िे पांढरे िंि खाणे याला नीरिीर णववेकाचे
रुपक बनहवण्यासाठी, तकय शास्त्र, न्यायशास्त्र, नीतीशास्त्र, भार्ाशास्त्र यांचा
अभ्यास. या वनष्कर्ाा ला प्रतीके – रुपके – वचह्न – भार्ा याची जोड देऊन, ताजत्वक
आजि सैद्धांजतक अनुमान ग्रांथीत झाले, ही सांर्ोधनाची दुसरी पद्धत होती. कािी
सिस्त्र वषाांपूवी, संशोधन आहण अभ्यासाच्या या पद्धिी आहण िे िार्ग हकिी हवलिण
प्रर्ि िोिे, त्याचा िा अर्दी अल्प पररचय. मातृदेवता संकल्पनेची उत्क्रांती आणि
शणितत्वाच्या असंख्य संकल्पनांचा णवकास, प्राचीन प्रज्ञतेच्या अशाच दीघय
संशोधनाचे फणलत आहे.
देव - GOD िी संकल्पना खरे म्िणजे वैहश्वक आिे आहण देवाची शणि –
Power of GOD िी त्याला जोडून येणारी संकल्पना सद्धा जर्भरािील
सिाजिनांि खोलवर रूजली आिे. िात्र आपली प्राचीन भारिीय संस्कृहि आहण
सिाज, िे जर्भरािील एकिेव उदािरण आिे की हजथे िी वैहश्वक – अलौहकक शहक्त,
स्त्रीस्वरूप आहण िािे सिान िानली र्ेली आिे. यांचे दसरे वैहशष्ट्य असे की िी वैहश्वक
– अलौहकक शहक्त, हिच्या यर्लधिाग िील परुष सिचऱ्याच्या व्यहक्तित्वाि हनवास
करिे हकं वा िो परुष म्िणजे हशवा या शहक्तचा धारणकिाग आिे. थोडक्याि याचा
िहथिाथग इिकाच की स्त्रीशहक्त एक परुषशहक्त धारण करिो आहण िी स्त्रीशहक्त आहण
िो धारणकिाग , िे दोघे यर्लधिाग िील पिी + पत्नी आिेि. शाक्त संप्रदायासि – शैव
संप्रदाय – वैष्णव संप्रदाय – र्ाणपत्य संप्रदाय (श्री र्णेशाला सवग श्रेष्ठ देविा िानणारे
साधक) – सौरस संप्रदाय ( सूयाग ला सवग श्रेष्ठ देविा िानणारे साधक) या सवग संप्रदाय
आहण यािील पंथ – उपपंथ साधकांनी हशव+शहक्त यर्लधिाग ची िी संकल्पना, कािी
सिस्त्र वषाांपासून स्वीकारली आिे. या प्रत्येकाच्या उपासना – साधना – पूजा –
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आराधना पद्धिीि फरक आिे इिके च यािील वेर्ळे पण आिे. आहण म्िणूनच या
प्रत्येक संप्रदाय आहण पंथािील मातृदवे ता िी संकल्पना अबाहधि राहिली आिे.
मातृदेवता आहण शहक्तित्व – हशवित्व यांच्या यर्लधिग संकल्पनेच्या
सांप्रदाहयक साधक सिाजाच्या सवांकष स्वीकृिीिळे , हवहवध धिग ित्वज्ञानाचा
परस्कार करणाऱ्या पंथांिध्येहि संयोर् हकं वा सिन्वय हनिाग ण झाला आिे. सांख्य
तत्वज्ञान दशयन प्रिाली नसार परुष आहण प्रकृिी या दोन स्विंत्र शहक्त िानल्या
र्ेल्या आिेि. पराहणक साहित्याि, हशव आहण शहक्त या दोन िांहत्रक साहित्यािील
शक्तींशी – परुष आहण प्रकृिीचे साम्य असल्याचा उल्लेख के ला र्ेला आिे. वेदान्त
तत्वज्ञानातील माया अथवा भ्रम या ित्वज्ञानानसार, शहक्त िी ब्रह्माशी जोडली र्ेली
आिे. श्री हवष्ण आहण त्यांच्या श्री लक्ष्िी आहण श्री या दोन भायाग – श्री राि आहण
सीिािाई – श्रीकृष्ण आहण राधा िी सवग यर्लं, याच हशव आहण शक्तीची हवग्रि रुपे
आिेि.
वषग २०२० च्या नवरात्री उत्सवाि िाझे नवदुगाय:
प्राचीन संकल्पना रुपके िे दगु ाय सप्तशती या तंत्र संणहतेतील
देवी दुगेच्या नऊ णवग्रहांचा पररचय करून देणारे ई पस्िक,
ई साहित्य प्रहिष्ठान यांच्यािफे प्रकाहशि झाले आिे. खालील
हलंकवर िे पस्िक हवनािूल्य डाउनलोड करिा येईल.
नवदर्ाग : प्राचीन संकल्पना आहण रुपके
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navdurga_psr_arun_phadke.pdf
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साधक दृदष्टकोन
आधीच्या लेखाि आपण पाहिले की आपली प्राचीन भारिीय संस्कृहि आहण
सिाज, यांचे पहिले वैहशष्ट्य आिे की वैहश्वक – अलौहकक शहक्त, स्त्रीस्वरूप आहण
िािे सिान िानली र्ेली आिे. यालाच अन्य संस्कृिीि Power of GOD असे
संबोहधि के ले र्ेले आिे. यांचे दसरे वैहशष्ट्य असे की िी वैहश्वक – अलौहकक शहक्त,
हिच्या यर्लधिाग िील परुष सिचऱ्याच्या व्यहक्तित्वाि हनवास करिे हकं वा िो परुष
म्िणजे हशवा या शहक्तचा धारणकिाग आिे. थोडक्याि याचा िहथिाथग इिकाच की
स्त्रीशहक्त एक परुषशहक्त धारण करिो आहण िी स्त्रीशहक्त आहण िो धारणकिाग , िे दोघे
यर्लधिाग िील पिी + पत्नी आिेि. जर्द्गरु शंकरांचाऱ्यांच्या ब्रह्म सत्य जगत णमथ्या
या अद्वैि दशग न संकल्पनेि, िीच शहक्त (ब्रह्म) प्रत्येक सजीवाि हनवास करिे आहण
त्याला प्रेररि करिे. िात्र सजीव हिथ्या जर्ािच वावरि असिो.
हििालयाच्या काश्िीर घाटीिील राजा दि आहण राणी प्रसिीची सिी िी कन्या.
वहडलांच्या इच्छे हवरुद्ध हिने रुद्राशी म्िणजे आहदयोर्ी ििादेवांशी हववाि के ला िोिा.
आपले वडील, दि राजाने, यज्ञाच्या वेळी ििादेवाच्या के लेल्या आपिानािळे क्रोहधि
िोऊन सिीने त्याच यज्ञकं डाि उडी घेिली अशी कथा आपल्या सवाांनी कधीिरी
वाचली आहण ऐकहलहि असेल. खरे म्िणजे याला आख्याहयका आहण दंिकथा
म्िणायला िवे. सतीचा क्रोध व्यि करण्यासाठी आणि णतची मानणसकता
साधकाला आणि दशयकाला समजावी म्हिून णतने यज्ञकुंडात उडी घेतली हे
प्रतीक - रुपक योजले गेले आहे. िे हिच्या िनािला व्यहक्तहनष्ठ आंिररक क्रोध अग्नी
इिका ज्वलंि िोिा िो व्यक्त करण्यासाठी योजलेले अग्नीकुंड िे काल्पहनक प्रतीक
आिे. अग्नीकं डाि घेिलेली उडी भौहिक हवश्वािील लौहकक हक्रयेचे रुपक आिे.
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देवी भागवत पुराि आहण चंडी सप्तशती या दोन पराहणक संहििांिध्ये आपल्याला
याचा हवस्िाराने पररचय िोिो.

^ सिी आहण रुद्र

^ ििादेव आहण पावग िी

कालांिराने सिीने, हििालयाचा राजा िीिवान आहण राणी िैनाविीच्या पोटी
जन्ि घेिला आहण पवग िाची कन्या म्िणून िी पावग िी या नावाने पररहचि झाली. हीच
सती, प्रत्यिात शणिस्वरूप आणद महामाया होती आणि त्या अपमानाने क्रोणधत
होऊन णतने योगमद्रु ा धारि के ली होती. सिीला झालेल्या द:खाने संिप्त िोऊन
ििादेवाने योर्िद्रेहिल सिीला खांद्यावर घेिले आहण हवश्वाच्या रंर्िंचावर त्याचा
नत्ृ यपदन्यास सरू झाला. सष्टृ ी – णस्थती – संहार – तीरोभाव – अनुग्रह या
ििादेवाच्या पाच वैहश्वक कायग किा आिेि. त्यापैकी, ििेश्वराचे चवथे ित्व तीरोभाव
म्िणजे णनगयि
ु -णनराकार स्वरूप दशयन आणि भ्रम आहण सदाहशवाचे पांचवे ित्व
अनुग्रह म्िणजे कृपाछत्र, समस्या णनवारि आणि अंणतम मि
ु ी. या दोन
कायग किांिधे, िी शहक्त म्िणजे सिी योर्िद्रेि असेपयग न्ि ििादेवाचे नत्ृ य सरू राहिले
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िोिे. त्यावेळी पथ्ृ वीवर हिचे अलंकार हजथे हजथे पडले हिथे शहक्तहपठे हनिाग ण झाली.
देवी भागवत संहििेि १०८ शहक्तपीठांचा – देवी गीता संहििेि ७२ शहक्तपीठांचा
आहण देवी पुराि संहििेि ५१ शहक्तपीठांचा उल्लेख आिे. विग िानाि, देशभरांि
आपल्याला ५१ शहक्तहपठे उपलब्ध आिेि.
या सवग संहििािील कथा आहण त्यािील वणग न, आधहनक वाचकाला हनहििच
अताणकय क आहण अणतरंणजत वाटेल. या वणग नािले प्रिीके – रुपके – हचह्न यांचे
संकेि, आपल्या णवचारांना एक णदशा देतात, रंजकतेने उत्सक
ु ता णनमायि
करतात. वाचक – दशयक – श्रोता यांच्या कल्पनाशणिला प्रभाणवत करून त्याना
दृश्यकल्पनेत (visual imagination) णवचार करण्यासाठी प्रेररत करतात.
ब्रह्मांडाला जन्ि देणाऱ्या, या सवग व्यापी – सवग शहक्तिान – अहवनाशी िािदृ वे िेचे
व्यहक्तित्व आहण िित्व, ित्कालीन शैलीिधे व्यक्त के ले र्ेले आिे. भार्ासु मख्ु या
मधुरा णदव्या गीवायि भारती अशा अत्यंि प्रर्ि संस्कृि भाषेने अलंकृि झालेले
आिे. अद्वैि दशग नाि आपल्याला हिथ्या सष्टृ ीि अडकवून ठेवणारी िी महामाया
(Illusion) आिे. सवग श्रेष्ठ – सवग ज्ञानी महाणवद्या (Knowledge & Wisdom)
आिे. काळ आहण वेळेचे (Space & Time) हनयंत्रण करणारी िी महाकाली आिे.
चंडी सप्तशिी संहििेि देवीला िहिषासरिहदग नी म्िटले आिे. काहिग केय आहण
र्णपिी िे हिचे दोन पत्र आहण जया आहण हवजया (अनक्रिे लक्ष्िी आहण
सरस्विीच्या हवग्रि प्रहििा) या हिच्या दोन िली आिेि. या देविेला सद्धा काली
असेच संबोहधि के ले आिे. बंर्ाल िधील िंहदराि देवीची दैनंहदन पूजा आराधना िोि
असली िरीिी हिचा वाहषग क उत्सव शारदीय नवरात्री नंिरच्या अिावस्येच्या रात्री
आयोहजि के ला जािो.
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^ िािदृ वे िा ििी

प्रत्येक सजीवाची अपरा प्रकृिी म्िणजे बाह् पंचििाभूिे आहण आपले
अंिःकरण चिष्टय अशी जड प्रकृती. आपला जीवात्मा आहण चेतना िी आपली परा
प्रकृिी आिे. िी मातृदेवता स्वरूप शहक्त सवग व्यापी आिे – प्रत्येक सजीवाच्या,
हवशेषिः िानवाच्या अपरा आहण परा प्रकृिीिधे िी हनवास करिे. कठलािी भेदभाव
न करिा िी प्रत्येकाला िीच चेिना देिे. या सवग कथा – कथानके आहण त्यािील
प्रिीके – रुपके – हचह्न – हचह्नसंकेि – हचह्निूल्य यांच्याकडे पिाण्याची प्रत्येक
साधकाची सिजूि – रुहच – प्रकृिी – स्वभाव आहण िानहसकिा नक्कीच हभन्न
असिे. त्यािळे साधकाच्या िािदृ ेविेकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनािील लघत्ति
सािान्य हवभाजक काढिा येि नािी.
आधी सिि उल्लेख के लेली सवग व्यापी शहक्तची जाणीव आहण संवेदना िोण्याचे
प्रत्येक साधकाचे स्विःचे शरीर – िन – बद्धी – आत्िा, एक साधन आिे. त्याचे िे
साधन एक उत्कृष्ट – सवग श्रेष्ठ – अचल – स्थायी – हनरंिर – अंिस्थ आिे, त्याचे
स्विःचे आिे. िी आंिरबाह् उपहस्थि असलेली मातृशणि आहण स्विःच्या
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सिरसिेची अनभूहि, हनयहिि उपासना आहण साधनेने, साधकाला हनयहिि िोि
रिािे.
िानवाच्या अंििग नाििी कायिच दष्ट – सष्ट, सर – असूर, िोकाराथी –
नकाराथी असा परस्पर हवरोधी हवचारांचा खेळ सरू असिो. आपल्या अहिशय
आवडत्या भावना आहण सिज प्रवत्त
ृ ी आहण अंिःप्रेरणा, अनेकदा पूणग िोऊ शकि
नािीि हकं वा कठल्यािरी प्रभावाने टाळल्या – नाकारल्या जािाि आहण त्याचा
आनंद हिळू शकि नािी. िर् आपण त्या भावना – प्रेरणा – प्रवत्त
ृ ींनां वेर्ळे रूप आहण
रंर् देऊन कसेिी करून िो आनंद हिळवायचा प्रयत्न करिो. आधणु नक
मनोणवकारांच्या णवश्लेर्िांमध्ये या णनषकर्ायला वैज्ञाणनक आधार णमळाला आहे.
आधहनक काळािील उदािरण द्यायचे म्िटले िर.. .. एखाद्या हकशोर वयीन िलाला
सायकल िवी आिे, िात्र कटंबाच्या आहथग क पररहस्थिीिळे त्याला सायकल हिळू
शकणार नसेल िर िो िलर्ा सायकल िासाभरासाठी भाड्याने घेईल – दसरा िलर्ा
हित्राकडून घेईल – हिसरा िलर्ा सायकल चोरून आणेल. चवथा िलर्ा अन्य कािी
िार्ग शोधेल. णपंडे णपंडे मणतरणभन्न: या न्यायाने प्रत्येक िलर्ा आपल्या र्रजेला
वेर्ळे रूप आहण रंर् देईल.
देवीशी यद्धाचे वेळी िहिषासर, िधेच रेडयाचे रूप घेिो, पन्िा िानवी रूप घेिो
हकं वा रक्तबीज असूर, सांडणाऱ्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबािून नवे रूप घेिो, िी या
कथांिधली रुपके , त्या त्या असूर आहण दैत्यांच्या िधील िीच शणि आिे जी प्रत्येक
सजीवाला ऊजाग आहण चैिन्य देि असिे. आपल्या भावना – प्रेरणा – प्रवत्त
ृ ी नेिेिीच
अिय असिाि आहण रक्तबीज असरासारख्या प्रत्येक नकारार्हणक वेर्ळे रूप आहण
रंर् धारण करि असिाि.
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िंत्र साहित्य आहण िांहत्रक साधनेिधे, मातृदेवता आणि शणि यांचे, िानवाच्या
अंिःकरण चिष्टी बरोबर, त्याच्या अपरा आहण परा प्रकृिीबरोबर जोडलेले िे संदभग
िकगसंर्ि आहण हवज्ञानहनष्ठ आिेि. या पराहणक कथांिधील प्राचीन शैलीिील
कल्पनाहवलास – रंजकिा – भौहिक संदभग आहण हचह्न – हचह्नसंकेि यांचा अभ्यास,
आपल्याला आपल्या प्राचीन प्रज्ञिेची – हवज्ञानहनष्ठेची – ित्वज्ञान सिद्ध
ृ ीची ओळख
करून देिो.
--००--
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महान शाक्त साधक
मातृदेवता आहण शणि या दोन्िी प्राचीन भारिीय संकल्पना आहण त्याच्या
रुपकांचा आपण धाविा आढावा घेिला. िूलिः िा हवषय खूप हवशाल आिे. हिथके
– आख्याहयका – दंिकथा – प्रिीके – रुपके – रुपकिूल्य – हचह्न – हचह्नसंकेि या
सवग अलंकारांनी सिद्ध
ृ आिे. कािी सिस्त्र वषाांपासून हनिाग ण झालेल्या हलहखि
साहित्याि – हशल्प – ििी – हचत्र प्रहििा अशा अहभजाि िाध्यिाि िो ग्रंथीि आहण
हचहत्रि झाला आिे म्िणून या कािी िजार शब्दांच्या लेखिालेला धाविा आढावा
म्िणावे.
िूळ संस्कृि भाषेि आहण आिा अस्िंर्ि झालेल्या ब्राह्मी – पाली – अधग िार्धी
– शारदा – खरोष्टी – कहलंर् – कदंब अशा भाषा आहण हलहप िधील असे साहित्य
आहण संहििा, अभ्यासकांना संदभाग साठी आजिी उपलब्ध आिेि. या भाषा आहण
हलहप िाझ्या अभ्यासाचा हवषय नािी, िात्र भारिािील अनेक राष्रीय आहण खाजर्ी
िालकीच्या वस्िसंग्रिालयाि आहण ग्रंथालयाि अशा प्राचीन संहििा काळजीपूवगक
जपल्या आिेि याची जाणीव िला या अभ्यासा दरम्यान झाली. ग्वाल्िेर येिील
हसंहदया कटंबाच्या संग्रिालयाि शारदा हलपीिील अनेक संहििा जपून ठेवल्या
आिेि.
थोडेसे णवर्यांतर झाले तरी, अभ्यासासाठी माणहती संकणलत करतांना
के लेल्या प्रयत्नाणतल मला आलेला दस
ु द अनुभव वाचकांना आवजयनू
ु रा एक सख
सांगावासा वाटतो. वषग २०१२ िधे, फ्रीमेसनरी (Freemasonry) या प्राचीन
जागणतक संघटनेच्या भारतातील इणतहासाचा अभ्यास मी करत होतो. िीनशे वषग
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जन्या इंहग्लश फ्रीिेसनरीच्या लंडनिधील Masonic Museum िधे उपलब्ध
असलेल्या, लोणावळ्यािील सव्वाशे वषग जन्या Freemason’s Hall या
इिारिीचा, कािी कार्दपत्रांहिल नोंदीचा संदभग िला अभ्यासासाठी िवा िोिा. िे
कार्द हनहिि उपलब्ध आिेि याची िला खात्री िोिी. भारिािील फ्रीिेसनरी
संघटनेचा सदस्य असा िाझा पररचय देऊन िी म्यहझयिच्या क्यरेटरना ईिेलद्वारे िे
कार्दपत्र इिेज स्वरूपाि अभ्यासासाठी िवे असल्याची हवनंिी के ली. हनव्वळ एका
ईिेलच्या हवनंिीवरून, दोन आठवड्याि, त्या दिा कार्दांच्या संचाच्या झेरॉक्स
प्रिी, िला घरपोच पाठवण्याि आल्या. शेकडो िैल दूर रिाणाऱ्या एका अपररहचि
अभ्यासकाच्या प्रयत्नांची घेिलेली दाखल आहण याहिल सौजन्यशील ित्परिा, िा
अनभव अचंहबि करणारा िोिा. िाझे इंहग्लश भाषेिील िे इंटरनॅशनल कॉफी टेबल
बूक, ८ फे ब्रवारी, २०१३ या हदवशी भोपाळ येथे प्रकाहशि झाले. वषग २००८ पासून,
िी कािी हवषयांचा अभ्यास करिो आिे. यासाठी Authentic आहण Validated
नोंदी आहण संदभाग ची आवश्यकिा असिे. अलीकडच्या काळािील प्रर्ि संपकग
साधनांचा योग्य उपयोर् करून, देशािील आहण परदेशांिील संग्रिालये आहण
ग्रंथालयािील असे संदभग अभ्यासकाला हनहिि उपलब्ध िोिाि. अशा कािी
संदभाग चा वापर या लेखिालेि के ला आिे.
प्राचीन भारिीय सिाजाि हिंदू धिग प्रणालीचे, स्मातय – वैषिव – शैव – शाि
िे चार प्राथहिक आहण िित्वाचे साधक संप्रदाय िानले र्ेले आिेि. याििी अनेक
पंथ आहण उपपंथ आिेिच. आधहनक काळाििी िे संप्रदाय आहण त्यािील साधकांचे
उपासना – आराधना – साधना यांचे व्यक्त व्यविार आहण त्याचे वैहवध्य आपल्या
सवाांना पररहचि आिे. या संप्रदाय आहण पंथािील हभन्निा, त्यांची आराध्य दैवते
आणि उपासना – साधना पद्धती या दोन हठकाणी स्पष्ट हदसिे.
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स्मातय िे नाि, संस्कृि स्मणृ त या शब्दाचे रूप आिे. स्मातय संप्रदायािील
अनयायी, स्मणृ त अशा संबोधनाने पररहचि प्राचीन साहित्याला प्रिाण िानिाि आहण
त्यानसार त्यांची उपासना – साधना के ली जािे. प्राचीन हिंदू धिग प्रणालीहिल सवय
देवी-देवता यांची उपासना – आराधना – पूजा – साधना िे या संप्रदायाहिल
साधकांचे वैहशष्ट्य आिे. महादेव – महालक्ष्मी – सरस्वती – महाकाली – श्रीराम
– श्रीकृषि – णवठ्ठल – श्रीगिेश यासवग देवी – देविांच्या ििी आहण प्रहििा यांची
त्यांच्या देवघरांि स्थापना के लेली असिे. बणद्रनाथ णवषिु – श्रीराम – श्रीकृषि –
णतरूपणत बालाजी – श्रीनाथ – द्वारकाधीश – णवठ्ठल िे श्री हवष्णूचे हवग्रि वैषिव
संप्रदाय साधकांसाठी आराध्य दैविे आिेि. शैव संप्रदायातील साधक फक्त
ििादेवाच्या णलंग या प्रणतकाची उपासना – आराधना – पूजा – साधना करिाि.
देवी महाकाली िे देवी पावग िीचे उग्र िद्रेहिल हवग्रि रूप िे शाि संप्रदायाच्या
साधकांचे आराध्य दैवि आिे.
आिा आपल्या लिांि येईल की प्रािख्याने, पूवग भारिािील शाि
संप्रदायाच्या साधकांचे आराध्य दैवि, शहक्त स्वरूपािील स्त्रीदेविा देवी ििाकाली
आिे. श्री रामप्रसाद सेन – श्री रामकृषि परमहंस आहण योगी श्री अरणवंद घोर् या
बंर्ाल िधील िीन शणितत्व मातदृ ेवता कालीमातेच्या प्रिख साधकांचा, त्यांच्या
ित्वज्ञानाचा आहण कायाग चा पररचय करून घेणे आवश्यक आिे. ििाराष्रािील
वैषिव संप्रदाय परंपरेतील आहण नाथ संप्रदायाणतल सवग च संि कवींनी,
जगतजननी – महामाया – आणदशिी – देवी शारदा अशा संबोधनांनी या
स्त्रीशहक्तला, त्यांच्या रचनांच्या प्रथिपदावर निन – वंदन करून, मातदृ वे ता म्िणून
हिचे ऋण िान्य के ले आिे. िात्र बंर्ाल िधील शाि संप्रदायातील या साधकांनी
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पूणगिः फक्त या स्त्रीशक्तीची उपासना – आराधना – साधना के ली आिे िे त्यांच्या
काव्यािून आहण कायाग िून प्रिीि िोिे.

< रािप्रसाद सेन यांची आराध्य देविा कालीिािा

बाराव्या आहण िेराव्या शिकाि बंर्ालिधे शाि संप्रदायाचा प्रचार – प्रसार
आहण हवस्िार झाला. पंधराव्या शिकापासून अठराव्या शिकापयांि मक
ु ुं दराम –
कमलाकांत भट्टाचायय – रणसकचन्द्र राय – रामचंद्र दत्त या नािवंि कवींनी
श्यामासंगीत शैलीिधे कालीिािेची स्िहिकवने हलहिली. श्यामा िा शब्द
कालीिािेच्या कांिीच्या श्यामल वणाग शी नािे सांर्िो म्िणून या र्ीिांना श्यामासंगीत
असे संबोहधि के ले र्ेले. यांि अध्याणत्मक संदेश देिारी र्ीिे आहण दुगायस्तुणत र्ीिे
असे दोन प्रकार आिेि. दगु ायस्तणु तच्या गीतांना पदावली – उमासंगीत – आगमनी
गीत – णवजय गीत अशी स्थाहनक नावे प्रचहलि आिेि.
अठराव्या शिकािील कालीिािेचे साधक श्री रामप्रदास सेन (१७२३ १७७५) यांची श्यािासंर्ीि शैलीिील र्ीिे सवाग हधक लोकहप्रय आिे आहण आजिी
बंर्ालिधे हनयहिि र्ायली जािाि. शाि संप्रदायाणतल भहक्त िार्ाग चे प्रविग क असा
पान| 157

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

लौहकक रामप्रसादांना प्राप्त झाला. एकिारी वाद्याच उपयोर् आहण शास्त्रीय रार्ांवर
आधाररि िधर संर्ीि रचना याची िानविावादी कीिग न शैली िे त्यांचे वैहशष्ट्य िोिे.
त्यांचा हदवसाचा पूणग वेळ दहिणेश्वर िंहदरािील पंचवटीिधे कालीिािेची साधना –
ध्यान – प्राथग ना यािच व्यिीि िोि असे. कालीिािेच्या िांहत्रक साधनेिील िे एक
नािवंि िांहत्रक िोिे. त्यांचे णवद्यासदुं र िे काहलिािेच्या ज्ञान हवशेषावरचे पस्िक
त्यांनी बंर्ालचे ित्कालीन जिीनदार ििाराज कृष्ण चंद्र यांना अपग ण के ले िोिे.
ििाराजांनी त्यांना कणवरंजन असा हकिाब हदला िोिा. एकोहणसाव्या शिकािील
कालीचे ििान साधक श्री रामकृषि परमहंस, रािप्रसादांची श्यािसंर्ीि शैलीिील
काली स्िहिर्ीिे नेििे ी र्ाि असि.

^ काली साधक श्री रािप्रसाद सेन

^ काली साधक श्री रािकृष्ण परििंस

बंर्ालिधील कालीिािेचे ििान शाि संप्रदाय साधक श्री रामकृषि परमहंस
(१८३६- १८८६) िानविा िूल्यांचे परस्किे िोिे. िोठ्या भावाच्या अकाली
ित्ृ यूनंिर िे कोलकािा शिरािील कालीिािेच्या दहिणेश्वर िंहदराचे पजारी म्िणून
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हनयक्त झाले. देवीची पूजा आहण ििीचे अलंकरण करिाना िे िूिीच्या िेजाने
प्रभाहवि झाले. देवी कृपेने िे सिि अध्याहत्िक हचंिनाि असि. त्या पारिंत्र्याच्या
काळांि त्यांनी बंर्ाल िधील बद्धीजीवी सिाजािध्ये, जािीयवादाला हवरोध करून,
राष्रवादी हवचारांचा प्रचार – प्रसार – परस्कार के ला िोिा. आत्िज्ञान हिळवायचे
असेल िर अिंभावाचा त्यार् करा कारण अिंभावाच्या पडद्यािून ज्ञानाचा प्रवेश िोि
नािी. िपस्या – सत्संर् – स्वाध्याय यािळे अिंकार दूर िोिो. लोभ – स्वाथग – लालच
– क्रौयग या अहवद्या नकारात्िक शहक्त आिेि. दया – प्रेि – भहक्त – पहवत्र हवचार या
हवद्या सकारात्िक आिेि. याच्या स्वीकाराने ईश्वरप्राप्तीचा िार्ग सापडिो. असे
िार्ग दशग न श्री रािकृष्णांनी सिाजाहिल साधकांना के ले िोिे. अध्याहत्िक हवचारािील
आदशग – धाहिग क बंधभाव – प्राचीन हिंदू शाक्त ित्वज्ञानाचा नव्या हपढीला करून
हदलेला पररचय – सिाजािील नैहिक विग नाचा परस्कार – प्रेि, वात्सल्य िानविा
िूल्यांची वद्ध
ृ ी .. .. िे श्री रामकृषि परमहंस यांचे जीवन कायग आिे.

^ श्री रािकृष्ण परििंस

^ श्री रािकृष्ण परििंस बेलूर िठािील प्रहििा

मानवतेचे ध्येय – मानवी जन्माचे अंणतम सत्य – मनातील शुद्ध णवचार –
अध्यात्म सराव – धाणमयक बंधभ
ु ाव – आपल्याणतल परमेश्वराचे अणस्तत्व आणि
पान| 159

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

त्याची अनुभूणत – गरजूनं ा मदत – अहंकाराचे णवसजयन – शणितत्वाला पूिय शरि
जािे .. .. या हवषयांवर त्यांची प्रवचने संकहलि झाली आिेि. बेलूर येथील रािकृष्ण
आश्रिाि आजिी त्यांचे अनयायी, त्यांच्या हवचारांना सिाजाि प्रसाररि करि
असिाि. वर्य १८८१ मधे नरेंद्र दत्त अथायत नंतरच्या काळातील स्वामी णववेकानंद
यांनी श्री परमहंसांना गुरुस्थानी मानून त्यांचे णशषयत्व स्वीकारले होते.

^ योर्ी अरहवंद

योर्ी अरहवन्द (१८७२ – १९५०). आधहनक भारिािील स्वािंत्र्यसेनानी
– ित्वहचंिक – ििान योर्ी – लेखक – कहव असा बिूआयािी पररचय असलेले योर्ी
अरहवंद िे त्यांच्या िरुण वयाि जिाल क्रांहिकारक िोिे. भारिीय क्रांहिकारकांच्या
इहििासाि पहिला बॉम्ब योर्ी अरहवन्द यांनी बनवला िोिा. त्याच्या स्फोटानंिर
खुणदराम बोस आहण प्रफुलकुमार चाकी या दोन िरुणांना फाशी देण्याि आले िोिे.
त्यासाठी योर्ी अरहवंद यांना एक वषाग चा िरुंर्वास झाला िोिा. हबहपनचंद्र पाल
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यांच्या वंदिे ािरि या दैहनकाि िे हलिू लार्ले. त्यांच्या जिाल राष्रवादी हलखाणािळे
त्यांच्यावर पन्िा खटला भरण्याि आला िात्र परव्या अभावी त्यांना िक्त करण्याि
आले.
संस्कृत – णहन्दी – बंगाली – गुजराती – मराठी – इंणग्लश – लॅणटन – ग्रीक
– फ्रेंच – जमयन – स्पॅणनश – इटाणलयन या भाषांवर त्यांचे असािान्य प्रभत्व िोिे.
भारिीय ित्वज्ञान – धिग संकल्पना – योर् साधना या हवषयािील त्यांची पन्नासच्या
वर पस्िके प्रहसद्ध झाली आिेि. त्यािील अनेक पस्िके , त्यांनी वेळोवेळी हलहिलेल्या
हनबंध आहण लेखांचे संकलन आिे. यावर हवस्िाराने खूप हलहििा येईल. मात्र
आपल्या लेखमालेच्या संदभायत, भारतीय स्त्री देवता आणि मातृदेवता या
सकल्पनांवर त्यांनी णवपुल णलखाि के ले.
देशाच्या पारिंत्र्याच्या काळांि, योर्ी अरहवन्द यांनी एकोहणसाव्या शिकाच्या
अखेरीला, आपली जन्मभूमी भारत िी आपली िािा आिे अशी भारतमाता िी
संकल्पना आधहनक स्वरूपाि प्रथि िांडली. राषरीय स्वयंसवे क संघ आहण राषर
सेणवका सणमणत या दोन्िी देशव्यापी आधहनक संघटना, संस्कृि – हिन्दी – इंहग्लश
या िीन भाषांिध्ये एकात्मता स्तोत्र ही आधहनक रचना आपल्या सभा – संिेलनाि
हनयहिि सादर करि असिाि. मातृदवे ता मातभ
ृ ूमी भारतमाता िी प्राचीन भारिीय
संकल्पना, अशा एकात्मता स्तोत्र र्ायनािून वहृ द्धंर्ि िोि रिािे. एकात्ििा स्िोत्र
र्ायनाचे वेळी खालील प्रहििा व्यासपीठावर प्रदहशग ि के ली जािे. िी प्रहििा,
भारििािा या संकल्पनेचे हनिाग िे ििहषग योर्ी अरहवंद यांच्या सल्यानसार हचहत्रि
के ली र्ेली आिे िे या प्रहििेचे वैहशष्ट्य आिे.
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^ हचत्र क्र ६ योर्ी अरहवंद यांच्या संकल्पनेिील एकात्ििा स्िोत्र भारििािा प्रहििा

िािदृ ेविा आहण स्त्रीशहक्त संदभाग िील.. साणवत्री / माता / वेद रहस्य /
ईशोपणनर्द / वंदमे ातरम अशी त्यांची हनवडक हिन्दी पस्िके प्रकाहशि झाली.
Bande Mataram / Savitri – A legend and Symbol / The Secrets of
Veda िी त्यांच्या ३७ इंहग्लश पस्िकािील कािी हनवडक पस्िके . या पस्िकािून

त्यांनी मातृदेवता आहण भारतीय स्त्री देवतांवर हवस्िाराने हलहिले. यािील The
Secrets of Veda या पस्िकांि त्यांनी रोिन आहण ग्रीक देविा आहण भारिीय
देविा याहिल साम्यस्थळे दाखवली आहण भारिीय देव - देविा संकल्पनांचा,
जार्हिक पािळीवर असलेला प्रभाव स्पष्ट के ला. आपल्या लेखिालेच्या हवषयाच्या
संदभाग हिल योर्ी अरहवंद यांचे साहित्य आहण हवचार जार्हिक स्िरावर पोिोचले िे
नक्की.
शाक्त संप्रदायािील या ििान साधकांचा पररचय आहण त्यांचे कायग फार
हवलिण आिे.
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अुंदतम लेख

मातदृ ेवता प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके या पस्िकािील िा अंहिि
लेख आिे. हकत्येक सिस्त्र वषाांपासून प्राचीन भारिीय संस्कृिीि, प्रत्येक भारिीय
नार्ररकाच्या िनाि खोलवर रुजलेली िािदृ ेविा िी संकल्पना. या संकल्पनेचा
पररचय करून देिांना त्याचा हवस्िार हकिी व्यापक आिे त्यांची िांडणी प्रथि करणे
आवश्यक िोिे. देवत्व हदलेल्या आहण हवशेषिः िािदृ ेविा म्िणून स्वीकारलेल्या
सवग च देविा, स्त्रीदेविा आिेि याची हनहिि बांधणी सिाजिनांि कािी सिस्त्र
वषाांपासून झालेली आिे. हलहखि संहििांहिल कथांिधील घटना – देविांच्या ििी
आहण हचत्र प्रहििा – त्याि व्यक्त िोणारी स्त्रीस्वरूप देविांची व्यहक्तित्व – असूर
आहण दैत्यांशी झालेल्या त्यांच्या लढाया या बरोबरच लोकश्रिी – लोकश्रद्धा –
लोकसाहित्य अशा सवाांचा व्यापक संदभग या हवषयाच्या हवस्िारासाठी घेणे आवश्यक
िोिे.
यािील सूयाग ची जन्िदात्री अहदिी – पथ्ृ वी – जन्िभूिी – ििासरस्विी –
ििालक्ष्िी – ििाकाली – देवी दर्ाग – रात्रीदेवी – सप्तिािक
ृ ा – चौसष्ट योहर्नी अशा
िािदृ ेविा याबरोबरच शहक्तित्व ित्वज्ञान – हिंदू धिग प्रणालीिील िित्वाचे संप्रदाय
आहण त्यांची आराध्य दैविे – हशव आहण शहक्त संयोर् - वैहदक आहण िंत्र संप्रदायाची
वैहशष्ट्ये – शाक्त संप्रदायािील िित्वाचे िािदृ ेविा साधक..... असा िािदृ ेविा –
शहक्तित्व – िािभृ हक्त संदभाग िील अभ्यास, या लेखिालेि िांडला र्ेला.
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^ िािदृ ेविा हशल्प िराप्पा

िािदृ ेविा – शहक्तित्व – िािभृ हक्त – कथा – देविांची व्यहष्ट – असूर आहण
त्यांची व्यहष्ट .. .. या सवग हवषयांचा.. .. प्रिीकशास्त्र – रुपकशास्त्र – रुपकिूल्य –
हचह्न – हचह्नाथग – हचह्नसंकेि.. ..या आहण अशा हवश्लेषणशास्त्र आहण वर्ीकरणशास्त्र
या िकगसंर्ि – िकाग हधहष्टि िंत्राचा वापर, अभ्यासाने या लेखिालेि लेखक म्िणनू
िला करिा आला, यांचा िला आनंद वाटिो. िात्र या हवश्लेषण आहण वर्ीकरणािील
हनष्कषग – अनिान नेिेिीच ताणत्वक – सैद्धांणतक (Speculative) असणार आिे,
िे वाचकांनी कृपया सिजून घ्यावे. िाझ्यापेिा वेर्ळ्या पाश्वग भूिीिून आहण वेर्ळ्या
अभ्यासाने आलेला एखादा अभ्यासक याचे वेर्ळे हनष्कषग आहण अनिान िांडू
शकिो.
या लेखिालेला वाचकांनी खूप प्रहिसाद हदला. प्रत्येक लेखावर चार-सिा
ओळीि आवजग ून अहभप्राय हदले. त्या सवाांचा िी ऋणी आिे. या लेखिालेच्या सवग
संकहलि लेखांचे हडहजटल ईपस्िक, ईसाणहत्य प्रणतष्ठान यांचेिफे , या दीपावली
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उत्सवातील लक्ष्मीपूजनाच्या णदवशी, गुरुवार, ४ नोव्हेंबर, २०२१ या णदवशी
प्रकाणशत झाले आहे. ई पस्िक (E Book), सवाांसाठी हवनािूल्य उपलब्ध आिे.

िािदृ ेविा हशल्प ६ वे – ७ वे शिक, िूळ िध्यप्रदेश, ^
राष्रीय संग्रिालय, कोररया – सेऊल

^ िािदृ ेविा हशल्प

ज्ञानेश्वरीच्या वररष्ठ अभ्यासक, माननीय डॉ मनीर्ा फडके , यानी या
पस्ु तकाची प्रस्तावना णलणहली आहे. माझे स्नेही वररष्ठ ग्राफीक आणटय स्ट श्री
शैलेश तेंडोलकर या पुस्तकाचे मख
ु पृष्ठ णसद्ध के ले आहे.
दीपावलीच्या शिशि शभेच्छा आहण सवग वाचकांना पनि धन्यवाद...!..
अजूनिी खूप कािी बाकी आिे याची नम्र जाणीव िनांि आिेच.
िािदृ ेविा या लेखिालेसाहठ र्ेल्या कािी वषाांच्या अभ्यासाि, खूप पस्िकांचे
संदभाग साठी वाचन झाले. त्याची संदभग सूची खाली नोंदवली आिे. वषग २००८ पासून,
स्विःचा लॅपटॉप घेिल्यापासून, Internet Archives आहण अन्य स्त्रोिािून,
आवडत्या हवषयािील सॉफ्ट कॉपी पस्िके संग्रिाचा छं द जोपासला आिे. र्ेल्या चौदा
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वषाांि, साधारण पासष्ट ज्ञानशाखांिील साडेपांच िजार सॉफ्ट कॉपी पस्िके संग्रहिि
झाली आिेि.
णलहू आनंदे – वाचू आनंदे...!

अरुण फडके ,
M: ७४००१७३६३७,
ईिेल: arunphadke7@gmail.com
--००—
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संदभग सूची:
# देवी कोश खंड १, २, ३, ४ – लेखक प्रल्िाद कृष्ण प्रभदेसाई, १९६७, हटळक ििाराष्र हवद्यापीठ
प्रकाशन,
# The Mother Goddess, by S K Dixit, The International Book Service, Pune,
# श्री सूक्ति, हिन्दी अनवाद श्री राघवाचायग , १९६१, आचायग ग्रंथिाला प्रकाशन क्र ५४,
# योहर्नीिंत्र, हिन्दी अनवाद श्री कन्िैयालाल हिश्र, र्ंर्ाहवष्ण श्रीकृष्णदास प्रकाशन,
# भारिीय ज्योहिष, नेहिचंद शास्त्री, १९५२, भारिीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, हदल्ली,
# Yogini Temples of India, Dr Vidya Dahejia,
# Yogini Cult & Temples, Dr Vidya Dahejia,
# Evolution of Mother Worship in India, 2004, Prof S B Dasgupta, Advait Ashram,
Delhi,
# Manifestation of Shiva, 1981, Stella Kramrisch, Philadelphia Museum of Art,
# शैव िि, डॉ यदूवंशी, २०१२, हबिार राष्रभाषा पररषद,
# िराठी हवश्वकोश,
# दर्ाग सप्तशिी, हिन्दी आवत्त
ृ ी,
# INDIA AWAKNING, 1912, Sherwood Eddy,
# नाट् यशास्त्रकी भारिीय परंपरा और दशरूपक, िजारीप्रसाद द्वीवेहद, १९६३, राजकिल प्रकाशन
पाटणा,
# शिपथब्राह्मण, हिन्दी हवज्ञानभाष्य संहििा, संकहलि – संपाहदि आवत्त
ृ ी,
# श्रीिंत्रदर्ाग सप्तशिी, डॉ रािचंद्र परी, हिन्दी अनवाद, १९९८, चौखम्बा संस्कृि प्रहिष्ठान,
# िािदृ ेविा, डॉ अशोक राणा, २०११, प्राजक्त प्रकाशन,
# The Philosophies and Religions of India, Yogi Ramacharak,
# श्री दर्ाग सप्तशिी, सहचत्र, हिन्दी अनवाद, पंहडि रािनारायण शास्त्री, र्ीिा प्रेस, र्ोरखपर,
# श्रीिन्िििाभारिाचे सरस िराठी भाषांिर, १८६७, ििादेव िरी िोडक, अप्पाशास्त्री राशीवडेकर,
# The Secret of Veda with Selected Hymns and Hymns of Atris, Yogi Arobindo,
1914,
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ई साणहत्य प्रणतष्ठानचे हे चौदावे वर्य.
श्री. अरुण फडके य चां े ई स हहत्यवर हे चवथे पस्ु तक.
श्री. अरूि फडके िे एक अनेक पैलू असलेले लेखक, कलाकार, सामाणजक
काया कते आिेत. णचन्िे व प्राचीन भारतीय संस्कृती िा त्यांच्या सखोल अभ्यासाचा
णवषय. मराठी भाषेचे सौंदया वाढविाऱ्या म्ििी, परु ातन इमारतींचे संवधा न, भव्य
काया क्रमांचे सौंदया शास्त्रीय आयोजन असे त्यांचे अभ्यासाचे णवषय आिेत आणि या
प्रत्येक णवषयाच्या मळ
ृ ी व अचक
ु ापयांत जाण्याची वत्त
ु आणि नेमके णलिीण्यासाठी कष्ट
घेण्याची तयारी यामळ
ु े त्यांना साणिणत्यक वता ळ
ु ांत मानाचे स््ान आिे. सध्याच्या
whatsapp यणु नव्िणसा टीच्या काळात त्यांचे मौणलक लेखन िी एक मोठीच बौणद्धक
मेजवानी असते.
श्री. अरूि फडके यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपले पस्िक ई साहित्यच्या
िाध्यिािून जर्भरािील मराठी वाचकांना हवनािूल्य देताि. असे लेखक ज्यांना
लेखन िीच भक्ती असिे. आहण त्यािून कसलीिी अहभलाषा नसिे. िराठी भाषेच्या
सदैवाने र्ेली दोन िजार वषे कवीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि िकारािांपासून िी
परंपरा सरू आिे. अखंड. अजरािर. म्िणून िर ई साणित्यवर णदनाना् मनोिर(४
पस्ु तके ), शंभू गिपल
ु े (९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंत बागल
ु
(२०), शभु ांगी पासेबंद(१४), अणवनाश नगरकर(४), डॉ. णस्मता दामले(८), डॉ.
णनतीन मोरे (३४), अनील वाकिकर (९), फ्राणन्सस आल्मेडा(२), मधक
ु र
सोनाविे(९), अनंत पावसकर(४), मधू णशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंडांचे
मिाभारत), श्री. णवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावा्ा ), मोिन मिण्िा (जागणतक कीतीचे
वैज्ञाणनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), णवनीता देशपांडे (७)
पान| 168

मातृदेवता: प्राचीन भारतीय संकल्पना आणि रुपके

अरुण फडके

उल्िास िरी जोशी(७), नंणदनी देशमख
ु (५), डॉ. सज
ु ाता चव्िाि (११), डॉ. वषृ ाली
जोशी(२९), डॉ. णनमा लकुमार फडकुले (१९), CA पनु म संगवी(६), डॉ. नंणदनी
धारगळकर (१३), अंकुश णशंगाडे(१६), आनंद देशपांडे(४), नीणलमा कुलकिी (२),
अनाणमका बोरकर (३), अरुि फडके (४) स्वाती पाचपांडे(२), सािेबराव जवंजाळ
(२), अरुि णव. देशपांडे(५), णदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मि भोळे , अरुंधती बापट(३),
अरुि कुळकिी(८), जगणदश खांदेवाले(५) पंकज कोटलवार(५) डॉ. सरुु ची नाईक
(३) डॉ. वीरेंद्र ताटके (२), आसावरी काकडे(४), रामदास खरे(३),असे अनेक ज्येष्ठ
व अनभवी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पस्िके लाखो लोकांपयांि
हवनािूल्य पोिोचविाि.
अशा साहित्यिूिीच्ं या त्यार्ािूनच एक हदवस िराठीचा साहित्य विृ जार्हिक
पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य
प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक िोठी चळवळ आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी
रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठांिून नवनवीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण
या सवाांचा सािूहिक स्वर र्र्नाला हभडून म्िणिो आिे.

आहण ग्रंथोपजीहवये । हवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी ।
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