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नवदुर्गा: प्रगचीन सकंल्पनग रूपके 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके 

लेखक... अरुण फडके 

पत्तग- अरुण फडके, १९, अमितग सोसगयटी, चवथग िजलग, कगन्होजी 

आंगे्र िगर्ा, कोलडोंर्री, अंधेरी (पवूा), िुंबई ४०००६९. 

M: 7400173637M: ७४००१७३६३७,  

sheroophadke@gmail.com 

 

या पुस्िकगिील लेखनाचे सवव िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं वा  त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककिं वा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घणे े

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई 

िोऊ शकि.े  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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• मवनगिूल्य मवतरणगसगठी उपलब्ध.  

• आपले वगचून झगल्यगवर आपण हे फ़ॉरवडा 

करू शकतग.  

• हे ई पुस्तक वेबसगईटवर ठेवण्यगपुवी मकंवग वगचनगव्यमतररक्त 

कोणतगही वगपर करण्यगपुवी ई  -सगमहत्य प्रमतष्ठगनची परवगनर्ी घेणे  
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अरुण फडके 

अरुण फडके ि ेएक अभ्यगस ूलेखक 

म्िणनू सपुरिहचि आििे. फ्रीिेसनरी यग 

प्रगचीन जगर्मतक संघटनेचे सदस्य व संघटनेच्यग 

भगरतगतील इमतहगसगच े अभ्यगसक, एक 

इटंरनॅशनल कॉफी टेबल बुक प्रकगमशत आि.े 

िे मवस्ितृीत र्लेेल्यग िरगठी म्हणी - वगक्प्प्रचगर 

यगचे अभ्यगसक असनू ६० लेखगंची लखेिगलग 

तरुण भगरत िध ेप्रकगमशत झगली आि.े 

त्यगंचग अभ्यगसगचग मखु्य हवषय आि े मसंबॉल-मसंबॉमलझि-अॅमलर्री, 

अथगात  रूपकशगस्त्र – प्रतीकशगस्त्र --  मचन्ह – मचन्हसंकेत - मचन्हगथा. यगिी 

हवषयगवि दमैनक िुंबई तरुण भगरतमधे ६० लखेगचंी लेखिगलग प्रकगमशत झगली. 

मचह्न मनमित्त – मनमित्त मचह्न ि ेपसु्िक लवकिच येि आि.े मवलपेगरल्यगतील 

बलतुेदगर ही िगमसक २४ लखेगचंी लेखिगलग अभतूपवूा यग िगमसकगत प्रकगमशत. 

सध्यग  लोकमगन्य सेवग संघगच्यग शतगब्दी इमतहगस खंडगच ेलेखन सरुू. बगलनगट्य 

चळवळ, प्रगयोमर्क-व्यवसगमयक नगट्य चळवळींचग इमतहगस व मवलेपगल्यगातील 

रंर्किी यगंचग परीचय करून दणेगऱ्यग पसु्तकगचे संकलन-लखेन सरुु आि.े   

अनेक नगमवंि संस््गंच्यग कगयगाि त्यगंचग सिभगर् असिो. लोकिगन्य सेवग 

संघ, पगरल.े र्ॉमसप ग्रपु िी प्रगयोमर्क रंर्भिूीवरील संस््ग, नगट्यसंपदग प्रमतष्ठगन, 

कै िो र् रगंर्णेकर जन्िशतगब्दी िहोत्सव, जगर्मतक मचत्पगवन िहगसंिलेन, ि ल 

डहगणकूर वगमणज्य िहगमवद्यगलय िगजी मवद्यगथी संघटनग आदींचे िे आघगडीच े

कगयाकि ेहवश्वस्ि आििे. िसेच ि ेिोठ्यग उत्सवी कगयाक्रिगंच ेअनभुवी संघटक  

(Event designer) व Heritage Structure Rehabilitation & 

Restoration यग मवषयगतील अनके यंत्र-ततं्रगचंे मवशेषज्ञ आििे  
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प्रस्तावना   

डॉ ननर्मोही फडके.  

 

दरु्ेची मवमवध रूपं मन मतची मवमवध प्रकगरे केली जगणगरी उपगसनग. 

भगरतीय संस्कृतीचं ह ेएक लखलखीत वैमशष््टयं. अशग नवनवोन्िेषशगमलनी 

दरु्ेच्यग मवमवध रूपगंबद्दल रंजक आमण उद्बोधक िगमहती मलमहली आह,े 

प्रमसद्ध लेखक आमण मचह्नसंकल्पनगंचे अभ्यगसक श्री. अरुण फडके ह्गंनी, 

नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके  यग ऑनलगईन लेखिगलेत.  दरु्गा यग 

संकल्पनेसंबंधी पौरगमणक, शगस्त्रीय, मवज्ञगनमनष्ठ आमण लोकसंस्कृती असग 

मवमवधगंर्गंनी अभ्यगस करून फडकेसरगंनी नवरगत्रीमनमित्त सवा 

अभ्यगसकगंनग, मजज्ञगसूंनग ही अप्रमति शब्दभेट मदली आह.े श्री. अरुण फडके 

सरगंचं िनःपवूाक अमभनंदन! 

िगणसगच्यग उत्क्रगन्तीपगसनूच त्यगलग यग मनसर्ाशक्तींमवषयी अप्रपू 

वगटत आलं. स्वतःच्यग जन्ि-ितृ्यमूवषयी, अमस्तत्वगमवषयी तो स्वतःच्यगच 

बुद्धीलग शतकगनुशतकं 'कोऽहि'्चग प्रश्न मवचगरत आलग. यग प्रश्नगंिधनू 

त्यगच्यग बुद्धीलग कळलेली, पटलेली, तयगर केली र्ेलेली कगही तत्त्वं त्यगन े

आपल्यग िगनवी भगषेत िगंडली. वमृद्धंर्त होत र्ेलग िगनवगच्यग ज्ञगनगचग 

आमण मवज्ञगनगचग िहगसगर्र. 

मवश्वगतील, सषृ्टीिधील अनेक अदु्भतगंबद्दल िगणसगलग वगटणगरं 

अनगकलनीय आकषाण ह ेआपल्यग भगरतीय परंपरेत अबगमधत आह.े त्यगतून 

मनिगाण झगले मवमवध प्रकगरचे मवधी, मिथकं, रूढी इत्यगदी. त्यगतील कगही 

घटकगंनग लोकसंस्कृतीचग पगयग आह,े  कगहींनग सिगजव्यवस्थेचग, तर 

कगहींनग मवज्ञगनगच्यग प्रिेयगंची जोड. 

भगरतीय संस्कृती ही अमधकतर कृमषप्रधगन संस्कृती आह.े तसंच 

येथील जीवनव्यवहगरगत अनेक  वंश, धिा, पंथ, मवचगरसरणी, संस्कृती, 

शगस्त्रं इत्यगदींची सरमिसळ झगलेली आह.े ऋतुबदलगंप्रिगणे होणगरे मवमवध 
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मवधी, लोकउत्सव, सण ह ेयेथील जर्ण्यगचग एक िहत्त्वगचग भगर् आहते. 

यग आधमुनक कगळगतही ते जपले र्ेले आहते. 

परुुषतत्त्वगबरोबरच स्त्रीतत्त्वगमवषयीचं अिगप कुतूहल इथल्यग लोक 

आमण अमभजगत संस्कृतीनं मवमवध प्रकगरे सगंभगळलं. यग कुतूहलगतूनच 

स्त्रीतत्त्वगचं केलं र्ेलेलं दवैतीकरण ही भगवनग इथल्यग अनेक सण, उत्सव, 

परंपरगंनग जन्ि दणेगरी ठरली. शतकगनुशतकं भगरतीय संस्कृतीिध्ये 

स्त्रीतत्त्वगच्यग मवमवध दवेीस्वरूपगंची सर्णु आरगधनग केली जगत आह.े 

मवमवध भगरतीय भगषगंिध्ये यगबद्दल  गं्रथ मलमहले र्ेले आहते, र्गथग, श्लोक, 

आरत्यग, कहगण्यग इत्यगदी रूपगंत. यग सर्ळयगंिधनू िनुष्यजन्िगिधील 

स्त्रीतत्त्वगचं िहत्त्व यगबद्दल वैमवध्यपणूा िगमहती, दतंकथग, आख्यगमयकग,  

लोकर्ीत,ं मवमधनगट्य अमस्तत्वगत आली. 

फडकेसरगंनी नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके यग आपल्यग लेखगंिध्य े

वर उल्लेख केलेल्यग अनेक िदुद््यगंचग परगिषा  घेत ह ेस्त्रीतत्त्व आमण त्यगची 

आभग ह्गंचग वस्तुमनष्ठपणे अभ्यगस करून, सोदगहरण िगंडणी केली आह.े 

दवेी ह्ग संकल्पनेचे  धगमिाक उदगत्तीकरण न करतग, अमतशय किी शब्दगंत 

त्यग तत्त्वगचं आपल्यग जीवनगशी असणगरं जोडलेपण दगखवलं आह.े 

फडकेसरगंची अभ्यगस ूवतृ्ती यगपगठीिगर्े मदसनू येते. 

नवरगत्रीतील रगंर्ोळी, घट, कलश इत्यगदींची रचनग, िहत्त्व, त्यगंतील 

कलगत्िकतग इथपगसनू ते  दवेीची स्त्रीतत्त्वगतील मवमवध शगरीररक मस्थत्यंतरं, 

त्यगनुसगर बदललेली नगवं, पजूगमवधी, लोकसिजतुी, वैज्ञगमनक मसद्धगंत 

यगंचग ऊहगपोह यग लेखगंिध्ये केलग आह.े सवगात िहत्त्वगचं म्हणजे 

सजानप्रमक्रयग आमण दवेीची मवमवध रूपं, यग सवा घटकगंचग असलेलग  

आंतररक संबंध इत्यगदीमवषयी थोडक्प्यगत पण अभ्यसनीय असग उलर्डग 

सरगंनी केलग आह.े 

सध्यगच्यग जगर्मतक आपत्तीच्यग कगळगत िगणसगच्यग जर्ण्यगच्यग 

आमण खरंतर िरणगच्यगही व्यगख्यग बदलल्यग आहते. आयषु्यगत कोणत्यग 
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र्ोष्टींनग प्रगधगन्य द्यगवं, यगबगबतची मवचगरसरणी बदलली आह.े तसं पगमहलं 

तर आपण भगरतीय उत्सवी वतृ्तीचे आहोत. परंतु अपररहगयापणे 

एकिेकगंपगसनू दरू रगहण्यगची वेळ आलेली असनूही आपण कगही प्रिगणगत 

आपल्यग परंपरग जपत आहोत. त्यग अमधक डोळसपणे, सजर्पणे जपगव्यगत 

हग यग लेखिगमलकेिगर्ील एक प्रगिगमणक हतेू. 

E सगमहत्य प्रमतष्ठगन ही मडमजटल पसु्तक प्रकगशनगतील एक नगिगंमकत 

संस्थग आह.े आधमुनक कगळगंत, वगचन संस्कृती वदृ्धीचग वसग घेतलेल्यग यग 

संस्थेने ह ेE Book प्रकगमशत केले आह.े त्यगंनग िनःपवूाक धन्यवगद आमण 

अनेक शभुेच्छग...! 

ऑनलगईन लेखन - वगचन यगबद्दलची अपररहगयातग आजच्यग कगळगत 

आपण सवगांनीच स्वीकगरली आह.े ह्ग ऑनलगईन र्दगरोळगत नवदरु्गा: 

प्रगचीन संकल्पनग रूपके सगरखं कगही संशोधनगत्िक तरीही अभ्यगसपणूा 

वगचन करून रमसक वगचकगंनी आपलग व्यगसंर् वगढवगवग आमण  नवरगत्री 

उत्सवगचग आनंद जरूर मिर्मुणत करगवग.  

िनःपवूाक शभुेच्छग! 

  

 

डॉ मनिोही फडके.  

२५/१०/२०२०. 

मवजयगदशिी. 
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या लेखर्मालेसाठी वाचन आनि अभ्यास संदर्भ:  

श्री दुर्ाभ सप्तशती, रू्मळ संस्कृत आवृत्ती आनि सनचत्र नहंदी अनुवाद 

यासह दुर्ाभ कल्पतरू, र्ीता पे्रस, र्ोरखपूर, उ प्र,    

THE IMAGE OF THE GODDESS DURGA AND HER 

WORSHIP IN BANARAS, (c) Copyright by Hillary Peter 

Rodrigues, October 1993, McMaster University 

Hindu Goddesses : Visions of the Divine Feminine in the 

Hindu Religious Tradition - author: Kinsley, David R. 

publisher: University of California Press, 1988 

Sacred Geography of the Goddesses in Kashi, India 

Dr. Ravi S. Singh, PG Dept. of Geography, Kisan PG 

College, Bahraich, UP 271801, INDIA, 

Prof. Rana P. B. Singh, Dept. of Geography, Banaras Hindu 

University, Varanasi, UP 221005. INDIA 

SAPTA MATRIKAS IN INDIAN ART AND THEIR 

SIGNIFICANCE IN INDIAN SCULPTURE AND ETHOS: 

A CRITICAL STUDY 

Meghali Goswami, Dr.Ila Gupta, Dr.P.Jha 

Indian Institute of Technology 

Roorkee, INDIA 

Hindu Mythology, Vedic and Puranic, by W.J. Wilkins, 

1900, 

The Secrets of Vedas, Yogi Arobindo, 1916 
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मनोगत 

 

ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या िेबसाईट िरील माझ्या या 

पसु्तकाचे िाचन करणाऱ्या सिच पे्रक्षकाांना सस्नेह नमस्कार...! 
 

वलवखत सावहत्य, वशल्प, मूती, वचत्र, धमचवचह्न, रांग, 

रांगािली सांस्कृती अशा असांख्य उपलब्ध माध्यमातील प्रतीके 

– रुपके – वचहे्न याचे मला नेहेमीच आकर्चण होते. माझ्या 

अगदी तरुण ियाांत, माझ्या आईबरोबर झालेल्या आनांदमयी 

सांिादातून वमळालेल्या पे्ररणेने मला उवजचत केले आवण माझ्या 

ियाच्या पन्नाशी नांतर, प्रतीकशास्त्र – रूपकशास्त्र – वचहे्न – 

चीह्नार्च हा माझ्या वनयवमत अभ्यासाचा विर्य झाला. श्री 

आनांद के कुमारस्िामी (१८७७ – १९४७) या रूपकशास्त्र 

आवण भारतीय सांस्कृतीच्या र्ोर सांशोधक – लेखकाला, 

त्याांचा एकलव्य वशष्य म्हणून मी गरुुस्र्ानी मानले आहे. मी 

वलवहता झालो हा माझ्या जन्मदात्या आई + िविलाांचा िारसा 

आहे. याांना मी िांदन करतो.  
 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान या प्रकाशन सांस्रे्ने प्रकावशत केलेल े

हे माझे पवहलेच मराठी पसु्तक. खरां म्हणजे २०२० या 

िर्ीच्या निरात्री उत्सिासाठी माझ्या दीर्च काळच्या 

अभ्यासािरून  वलवहलेली नऊ लेखाांची ही लर्लुेखमाला. 

शकु्रिार, १६ ऑक्टोबर, २०२० या वदिशी  त्याचा पवहला 
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लेख, माझ्या वनििक स्नेहींना whatsapp मध्यमातून 

पाठिला होता. नेमक्या दहाच वदिसाांत, नवदुर्गा: प्रगचीन 

सकंल्पनग रूपके ही लेखमाला, E सावहत्य प्रवतष्ठानतरे्फ E 

Book (इ पुस्तक) स्िरूपात प्रकावशत होते आहे. हे सौजन्य 

आवण हा िेग याचे पूणच शे्रय, E सावहत्य प्रवतष्ठानचे सांचालक 

स्नेही श्री सनुील सामांत आवण त्याांचे सहकारी याांना आहे. 

त्यासाठी त्या सिाचना मनःपूिचक धन्यिाद. अभ्यासासाठीचे 

सिच सांदभच लेखासोबत जोिले आहेत. 
 

या लेखमालेतील सिच लेखाांिरील व्याकरण आवण 

शदु्धलेखन सांस्कार, माझ्या स्नेही आवण नामिांत मराठी भार्ा 

तज्ञ िॉ वनमोही र्फिके याांनी केले आहेत. ज्या त्िरेने त्याांनी 

लेखाांिर सांस्कार केले त्याच त्िरनेे, माझी विनांती स्िीकारून 

त्याांनी या पसु्तकासाठी प्रस्तािना वलवहली. या दोन्हीसाठी, 

स्नेही िॉ वनमोही र्फिके याांचा मी ऋणी आहे.  

 

लिहू आनदंे – वगचू आनदंे...!          

अरुण र्फिके,  

विलेपारल े

लवजयगदशलि  

२५ ऑक्टोबर, २०२० 
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शलैपतु्री  
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नवदुर्गा १: शलैपतु्री                  

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे १ 

नवरगत्री उत्सवगच्यग पलहल्यग लदवशी केिी 

जगणगरी घटस्थगपनग ह ेउत्सवगचे एक वैलशष््टय 

आह.े प्रतीके – रूपके – लचहे्न यग शगस्त्रगच्यग 

अभ्यगसगिधे, नवदुर्गांच्यग सकंल्पनगंचग आलण 

घटस्थगपनेच्यग लवलवध पद्धतींचग अभ्यगसही 

करतग आिग होतग. बनगरस (वगरगणशी-कगशी) 

िधीि दुर्गादेवीच्यग शगरदीय नवरगत्रगलति 

घटस्थगपनेलति, घट अथवग किश यगचे, 

िहगरगष्ट्रगतीि िंर्ि किशगशी सगम्य – सगधम्या 

आह ेह ेिक्षगत आिे होते. नवरगत्री लनलित्त यग 

िेखिगिे िधे वगचकगंनग नवदुर्गां यग प्रगचीन 

सकंल्पनगंचग आलण घटस्थगपनेच्यग भगरतगतीि 

लवलवध पद्धतींचग, लवस्तगरगने पररचय करून 

देण्यगची योजनग आह.े  

  



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

15 
 

श्रीदुर्गा सप्तशती नुसगर नवदुर्गा             
प्रत्येक स्त्रीच्या जन्मापासून िदृ्धत्िापयंत, 

ियानसुार - स्िभािधमाचनसुार होणार े शारीररक 

आवण मानवसक बदल - पररितचन म्हणजेच 

साांकेवतक स्िरूपात माांिलेले आवण िणचन केलेले 

देिी दगुेचे नऊ अितार वकां िा वतची नऊ रूपे, हे 

प्रर्म समजून घ्यायला हिे. श्रीदुर्गा सप्तशती 

आवण दुर्गा कल्पतरू या दोन्ही प्राचीन सांवहताांमधे, 

देिी दगुेच्या या नऊ अिताराांचे साांकेवतक अर्च 

साांगून त्याचे विशे्लर्ण, विस्ताराने केले आहे. 

एकाच िेळी स्त्रीच्या व्यविमत्िातील शरीरधमच – 

मानवसकता – बवुद्धमत्ता या तीन पातळयाांिर, हे 

विशे्लर्ण िैविक तत्िाांशी तलुना करताना त्यातील 

साधम्यच स्पष्ट करते. शैिपुत्री, ब्रह्मचगररणी, 

चंद्रघंटग, कुष्ट्िगंडग आलण स्कंदिगतग ही देिीची 

पवहली पाच रूपे, स्त्रीच्या शारीररक ियानसुार 

वतच्या क्षमतेचे साधम्यच अनकु्रमे पृथ्वी – जि – 

अग्नी – वगयू आलण आकगश या पांचमहाभूत 
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स्िरूपातील िैविक तत्िाांशी करतानाच वतच्या 

मानवसक ितृ्तीचा सांदभच देतात. कगत्यगयनी, 

कगिरगत्री, िहगर्ौरी आलण लसद्धीदगत्री ही देिीची 

शेिटची चार रूपे अनकु्रमे िन – बुद्धी – लचत्त 

आलण अहकंगर या स्त्रीच्या िास्तिातील 

गणुित्ताांचे साांकेवतक विशे्लर्ण करतात.    
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१... शलैपतु्री: पथृ्वी तत्वगच े आणि 
भूमीच ेप्रतीक: 
वगहन वषृभ                                                                                                      
 

शैलपतु्री म्हणजे बावलकास्िरूप देिी पािचती, 

पिचताची कन्या. प्राचीन माकंिेय परुाणानसुार मेरू 

पिचताची कन्या वमनािती आवण वहमालयाचा राजा 

वहमाित याांच्या दोन कन्या. पवहली नदीदेवतग 

र्रं्ग आवण दुसरी िहगदेव पत्नी पगवाती. 

महादेिाची पत्नी सतीने शैिपुत्री म्हणज े

पािचतीच्या रुपात पनुजचन्म रे्तला असा उल्लेख 

श्रीदुर्गा सप्तशती या सांवहतेत केला गेला आहे. 

लवन्ध्यवगलसनी देवी असेही शैिपुत्रीिग सांबोवधत 

केले जाते. देवी शैिपुत्री ही पिचतात उगम 

पािणाऱ्या गांगेसह सिच नद्या – पिचत -- भूमी – िकृ्ष 

– और्धी िनस्पती या प्रत्येक गोष्टीचे रूपक आवण 

प्रतीक आहे. वहम म्हणजेच बर्फाचच्या शभु्र धिल 

िणाचची ही देिता, वहमालयात ध्यान – तपश्चयाच  
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करणाऱ्या ऋर्ी – मनुींसाठी वनमचलता आवण 

पावित्र्याचे रूपक मानली गेली आहे. देिीच्या 

उपासनेने आपल्या शरीरातले िूिगधगर चक्र 

जागतृ होते.  

 

तेजस्िी बावलका देवी शैिपुत्रीच्यग सवन्नध 

असणारा िरृ्भ, वतच्या जन्मानांतर, वपता राजा 

वहमािताने वतला वतचे िाहन म्हणून वदला.  

म्हणूनच वतला वृषगरूढग आवण उिग या नािानी 

ओळखले जाते. देिी उजव्या हातात वत्रशूल आवण 

िाव्या हातात कमळाचे रू्फल धारण करते. देिी 

बावलका स्िरूप असूनही सक्षम आवण सबला आहे 

याचे प्रतीक म्हणज े वतच्या उजव्या हातातील 

वत्रशूळ. देिीच्या िाव्या हातातील कमळ वतच्या 

अलौवकक ञानाचे आवण उजेचे प्रतीक आहे. 

वहमालयाची कन्या असलेल्या देिीला धिल - शभु्र 

िस्त्र आवण शभु्र रु्फले आिितात. देिीला पाांढऱ्या 

बर्फीचा नेिैद्य दाखिला जातो. देिीच्या पूजेमध्ये 
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सिच नद्या – जलाशय – तीरे् आवण पथृ्िीच्या दाही 

वदशाना, साधकाांच्या सखु समृद्धीसाठी  आिाहन 

केले जाते. पिचताची कन्या असल्यामळेु देिी 

शैलपतु्री, पांचमहाभूतातील पृथ्वी तत्वगचे आलण 

भूिीचे लक्रयगत्िक आलण सक्रीय  प्रतीक मानली 

गेली आहे.  
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↟ नवदुरे्चे पलहिे रूप - देवी शैिपुत्री ↟   
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श्रद्धा – भिीमागच परांपरा याने समधृ्द झालेली 

प्राचीन भारतीय दैनांवदन जीिनशैली, प्रतीके – 

रूपके -- लचहे्न याांचा िापर करून र्फार समदृ्ध 

झाली आहे. यातलेच एक प्रतीक म्हणजे िरं्ि 

किश.  

सजविेिग घट – िंर्ि किश. 

मंर्ल कलश 

लवज्ञगन – तत्वज्ञगन – बुद्धीित्तग या तीन 

मजबूत पायाांिर भारतीय सांस्कृतीवच माांिणी र्फार 

प्राचीन काळापासून झालेले आहे. वैष्ट्णव – शैव – 
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स्िगता – शगक्त -- अघोर या सिचच वहांदू धमचपरांपरा 

- पांर् - प्रणालींमधे बहुताांशी देिी - देिताां 

मानिसदृश आहेत. प्राचीन भारतीय सांस्कृतीत, 

स्त्रीला र्फार महत्िाचे स्र्ान वदले गेले आहे. हा 

िरं्ि किश म्हणजे कुटुांबातील स्त्रीच्या सजृनाच े

आवण माततृ्िाचे व्यि झालेले साांकेवतक प्रतीक 

आहे. इरे् सृजनशीि आवण सजानशीि या दोन 

शब्दाांच्या अर्ाचतील र्फरक जाणून रे्णे आिश्यक 

आहे. सृजन म्हणजे उत्पत्ती आवण सजान म्हणजे 

लनलिाती. सृजनशीि उत्पत्तीसाठी दोन र्टकाांची 

गरज असते जसा प्रत्येक सजीिाांचा यगुलुधमच. 

सजानशीि व्यवि त्याची वनवमचती एकट्याने करू 

शकते, जसे वचत्रकार – वशल्पकार त्याांची 

कलाकृती वनमाचण करतात.  
 

िरं्ि किश, आपल्या कुटुांबातील – 

समाजातील स्त्रीचा सन्मान, अगदी प्रार्वमक 

माांिणीत करतो. चाांदी अर्िा ताांब्याच्या कलशात 
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अध्याचपयंत पाणी भरून त्यािर सोललेला नारळ, 

शेंिी िर असेल असा ठेिला जातो. नारळाच्या 

भोिताली आांब्याची पाने, देठ पाण्यात बिेुल अशी 

रचली जातात. नारळ हे कल्पिकृ्षाचे र्फळ आहे तर 

आांब्याचे झाि आवण त्याची पाने हे समदृ्धीचे प्रतीक 

आहे. स्वलस्तक चीह्नाने अांवकत केलेली 

कलशाच्या बाहेरची बाजू र्धं + हळद + कंुकू + 

अक्षतग + फुिे याांनी सशुोवभत केली जाते. यातील 

र्धं हे उपसाकाच्या श्रद्धचेे प्रतीक आहे. 

हळद+कंुकू हे स्त्रीच्या सौभाग्याचे वचह्न आहे. 

तगंदुळगच्यग अक्षतग याचा अर्चसांकेत म्हणजे 

सजृनशील – सवक्रय – स्िेच्छाधारी अशा स्त्रीचे हे 

िणचन आहे. फुिे तर वनसगाचचे प्रवतवनधी. या 

कलशाच्या मखु म्हणजे तोंिामधे, सषृ्टीच्या 

जन्मदात्या ब्रह्माचा वनिास असतो. या कलशाच्या 

ग्रीिेत म्हणजेच मध्यािर वशिदेितेचा म्हणज े

परुुर्तत्िाचा वनिास असतो. ग्रीिा या शब्दाचा 

अर्च आहे, सजृनशील स्त्रीच्या गभाचशयाच े
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प्रिेशद्वार. या मांगल कलशाच्या तळािर श्री 

विष्णूचा म्हणजे पालनकत्याच कुटुांबाचा वनिास 

असतो. जैन सांप्रदायाच्या सावहत्यामधे सदु्धा या 

कलशाचे आवण उपासना विधीतील 

कलशावभर्ेकाचे िणचन विस्ताराने केले गेले आहे. 

या मांगल कलशाला अनेक लोकश्रद्धा – लोकश्रतुी 

जोिल्या गेल्या आहेत. समुद्रमांर्नातून प्राप्त 

झालेले अमतृ वपण्यासाठी ब्रह्मदेिाने कलशाची 

वनवमचती केली. महादेिाच्या प्रत्येक मांवदरात 

वपांिीच्या िर, हा कलश स्र्ापन केलेला असतो 

आवण त्यातील पाण्याचा अवभर्ेक वशिवलांगािर 

सतत होत असतो.  

िहगरगष्ट्रगत प्रचलित यग िरं्ि किशगची 

थोडीशी वेर्ळी आवृत्ती, बनगरस (वगरगणशी-

कगशी) िधल्यग दुर्गा देवीच्यग िंलदरगतीि 

नवरगत्रगतीि घटस्थगपनेच्यगवेळी लसद्ध केिी 

जगते...!!.. त्यगलवषयी पुढल्यग िेखगत वगचग...!!  
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ब्रह्मचगररिी 
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नवदुर्गा २: ब्रह्मचगररिी                

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे २                                                                                                                                                                                            

बनगरस म्हणजेच वगरगणशी - कगशी, यग 

शहरगचे धगलिाक आलण सगंस्कृलतक िहत्त्व, 

वगचकगंनग लनलितपणे िगहीत आहचे. फगर 

प्रगचीन कगळगपगसून लहदंू धलिायगंचे धगलिाक 

पयाटनगचे ह ेिहत्त्वगचे शहर आह.े यग शहरगचग 

लनलित उल्िेख फगर प्रगचीन अशग स्कंद 

पुरगणगतीि कगशी खंड यग अ्यगयगि्ये  केिग 

रे्िग आह.े दुर्गा (दुर्ाि) यग रगक्षसगचग परगभव 

करून, आठ प्रकगरच्यग शक्ती धगरण करणगऱ्यग 

िहगदेवपत्नी िहगदेवीने, बनगरस (वगरगणशी-

कगशी) शहरगत आपिे घर वसविे. तेव्हगपगसून 

यग शहरगत देवीच्यग नऊ रूपगंची नऊ देवळे 

स्थगपन केिी रे्िी. त्यगतिे दुर्गाजी हे प्रिखु 

देऊळ िगनिे जगते. 
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२... ब्रह्मचगररिी - जल तत्वगच ेप्रतीक. 
ब्रह्मचारी व्रताचे पालन करणारी आवण तरुण 

विद्यावर्चनी असे दोन सांकेत देिीच्या या नािातून 

व्यि होतात. विद्यार्ीदशेतील ही कुिगररकग 

अलववगलहत आहे. गरुुकुलात राहून ती अध्ययन 

करते आहे. गरुूां च्या पत्नीव्यवतररि अन्य कोणाशीही 

वहचा सांपकच  नाही. तप – त्यगर् – वैरगग्य – सदगचगर 

– सयंि यग सत्त्व रु्णगंची देिता म्हणजे महादेिाच्या 

प्राप्तीसाठी हजारो िर्ें तप करणारी देिी ब्रह्मचाररणी. 

सामान्यतः ब्रह्मचयाचच े पालन परुुर्ाांनी करािे असा 

सांकेत आहे. इरे् मात्र ही ब्रह्मचाररणी दगुाच, या व्रताच े

म्हणजेच त्या विवशष्ट जीिनशैलीचे पालन करते आह.े 

धैया - आत्िसयंि – इंलद्रयलनग्रह या गणुित्ता अशा 

योगी आवण तपस्िी ब्रह्मचगररणी दुरे्ची िैवशष््टय े

आहेत.  देिी ब्रह्मचाररणी जितत्त्वगचे प्रतीक आहे. 

याला काही तकच सांगत – विञानवनष्ठ वनवश्चत 

सांकल्पना आहेत. वनरामय कामजीिन, जननक्षमता 

आवण िांशिदृ्धीसाठी आिश्यक असलेल्या 

यगुलुधमाचत िीयच आवण शकु्राणूांची उपवस्र्ती 
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अवनिायच असते. िीयच आवण शकु्राणूांमध्य े आवण 

शरीरातील रिामध्ये जल म्हणजे पाण्याचे प्रमाण 

पृथ्वीतत्त्वगनुसगर सिाचत जास्त असते. शरीरातील 

रि हे दसुर ेिीयच मानले जाते. योगी आवण तपस्िी 

ब्रह्मचगररणी दगेुच े िैवशष््टय असे की, वतच े

जलयिुिीयच वहम म्हणजे बर्फाचच्या स्िरूपात असते, 

त्यामळेु ते वतच्या ब्रह्मचाररणी या रूपात प्रिाही 

नसते. अशग प्रकगर े ही देवी यग स्त्रीबीजगंडगची 

जपणूक - वृद्धी करते, म्हणून दुरे्चे ह े रूप 

जितत्त्वगचे लक्रयगत्िक आलण सक्रीय प्रतीक 

िगनिे रे्िे आह.े (Frozen Seminal Fluid चग 

प्रयोर्शगळेतीि वगपर आज लवज्ञगनगन ेलसद्ध केिग 

आह)े.  तप – त्याग – िैराग्य – सदाचार – सांयम या 

सत्त्िगणुधाररणी अशा देिीच्या िाव्या हातात 

अक्षमाला आवण उजव्या हातात कमांिलू आहे. 

देिीच्या उपासना काळाांत साधकाचे मन त्याच्या 

शरीराच्या स्िावधष्ठान चक्रात प्रिेश करते.     
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घटस्थगपनग पद्धती – 
बनगरस (वगरगिशी - कगशी) 

 

बनारस शहरात असांख्य देिळे आहेत. या 

देिळातील अनेक पजुारी आवण परुोवहत हे मराठी 

कुटुांबाांच्या पािचभूमीतून आले असून, वकमान पाच 

शतकाांपासून ते बनारसमध्ये स्र्ावयक झालेले 

आहेत. यामळेुच कदावचत, निरात्री उत्सिातील 

र्टस्र्ापनेचा र्ट अर्िा कलश यािर, मागील 

लेखात  िणचन केलेल्या मांगल कलशाचा प्रभाि 

वदसतो. मागील लेखात आपल्या मांगल कलशाच े

वचह्नसांकेत नक्की काय साांगतात ते आपण पावहले. 

सोने, चाांदी अर्िा ताांब्याच्या कलशात 

अध्याचपयंत पाणी भरून त्यािर शेंिी िर असेल 

असा सोललेला नारळ ठेिला जातो. नारळाच्या 

भोिताली आांब्याची पाने, देठ पाण्यात बिेुल अशी 

रचली जातात. स्िवस्तक वचह्नाने अांवकत केलेली 
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कलशाच्या बाहेरची बाजू ही गांध, हळद, कुां कू, 

अक्षता, रु्फले याांनी सशुोवभत केली जाते. 

 

बनारसमधील निरात्रीच्या र्टस्र्ापनेचा र्ट 

अर्िा कलश सामन्यतः मातीचा असतो. रुां द 

पोटाचा – वनमळुत्या गळयाचा – रुां द तोंिाचा 

मातीचा र्ट, स्िच्छ पाण्याने अधाच भरून रे्तला 

जातो. त्यािर हळद आवण लाल कुां कू िापरून 

उजव्या वदशेने िळणार े रांगीत स्िवस्तक रेखाटले 

जाते.  
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↟ नवदुरे्चे दुसर ेरूप - देवी ब्रह्मचगररणी ↟ 
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नवरगत्रीचग घट 

 

जवमनीपासून साधारण एक इांच उांचीच े

(जािीचे) मातीचे, अांदाजे एक चौरस रु्फटाचे 

सारिण बनिले जाते. (याच्या मापात र्ोिार्फार 

र्फरक असू शकतो) साधारण याच आकारमानाची 

लादी सदु्धा िापरली जाते. त्यािर मातीचा अगदी 

हलका र्र चढिला जातो. त्यािर धान्य पेरले 

आते आवण त्यािर परत मातीचा पातळसा र्र 

चढिला जातो - हलकेसे पाणी वशांपिले आते. 
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तयार झालेल्या अशा चौक अर्िा चौर्ऱ्यािर 

मातीचा र्ट ठेिण्याच्या आधी, त्याच्या गळयािर 

आांब्याची पाने, देठां पाण्यात बिुतील अशी रचली 

जातात आवण त्यािर सोललेला नारळ ठेिला 

जातो. या कलशाला लाल रांगाचे कापि गुांिाळले 

जाते. आता हा कलश जणू एखाद्या सािी 

नेसलेल्या गभाचर मवहले सारखा वदसतो. या र्टािर 

रांगीत ताज्या रु्फलाांची निी माळ रोज सजिली 

आते. या कलशाच्या चौकािर पेरलेले धान्य 

अांकुरते आवण त्याला हररयगिी असे म्हटले जाते. 

कुटुांबात परांपरनेे जपलेले एक छोटे अिजार 

िापरून, दसयाचच्या वदिशी हरीयालीची पाती 

नाजूक हातानी कापली जातात. कुटुांबातील सिच 

स्त्री आवण परुुर् यािेळी एकत्र येतात. कापलेल्या 

हररयालीच्या पात्याच्या बनिलेल्या छोट्या 

जि्ुया, देिीचा प्रसाद या श्रद्धनेे परुुर् आपल्या 

कानािर खोचतात आवण मवहला आपल्या 

केसाांमध्ये माळतात.           
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कुटुांबातील परांपरनेुसार र्टाच्या खालच्या 

चौकािर िेगळी राांगोळी काढली जाते. पाच अर्िा 

सात प्रकारची धान्य पेरली जातात. आांब्याच्या 

िहाळयाऐिजी अन्य झािाांची पानेही िापरली 

जातात. असे र्ट स्र्ापन करताांना गौरी आवण 

श्रीगणेश या माता+पतु्र जोिीला आिाहन करून, 

र्टस्र्ापनेसाठी वनमांवत्रत केले जाते. अनेक 

कुटुांबात या र्टािर षोडश िगतृकग राांगोळी 

रखेाटली जाते.  

 

षोडश िगतृकग राांगोळी म्हणजे आपल्या 

कुटुांबातील आधीच्या सोळा माताांची आठिण 

काढून त्याना अलांकृत करणारी अशी राांगोळी. ही 

राांगोळी लाल कुां कू िापरून र्टािर रांगिली जाते. 

प्रर्म एक वटांब – त्या खाली तीन वटांबे – त्याखाली 

पाच वटांबे आवण शेिटी सात वटांबे अशी पाांढऱ्याशभु्र 

र्टािर लाल टीम्बाांची त्रीकोणात्मक  षोडश 
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िगतृकग राांगोळी र्फारच सुांदर वदसते. निरात्रीच्या 

उत्सिात, अशा र्टामध्ये देिी वनिास करते अशी 

देिीच्या साधकाांची वनवश्चत श्रद्धा असते. एखाद्या 

कुटुांबात असे अनेक र्ट बसिले जातात. िगत्र 

बनगरसिधीि दुर्गाजी यग देवीच्यग िखु्य 

देवळगत, देवीचे अलधष्ठगन लनरतंर असते त्यगिळेु 

यग देवळगत  घटस्थगपनग केिी जगत नगही.  

 

काहीशी गूढ आणि अनाकलनीय व्यष्टी – 

व्यणिमत्व असलेली ऋतुमती देवी चंद्रघंटा 

आणि परपंरनेे सादर होत असलेला पुराणिक 

कुटंुबातील नवरात्री उत्सव. याचा पररचय 

पुढच्या लेखात...!   
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चंद्रघंटग  
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नवदुर्गा ३: चंद्रघंटग                     

नवरगत्री घटस्थगपनगलखे ३                                                                                                                            
  

लहदंूधिा – प्रणगिी – पंथ यगंिधीि आपिे 

उत्सव – सण यगंची  लनसर्ाचक्रगनुसगर घगतिेिी 

सगंर्ड फगर लविक्षण आह.े कुटंुबगतीि – 

सिगजगतीि स्त्रीचे िहत्त्व, लतचग  आत्िसन्धिगन 

– आत्िर्ौरव नवरगत्रीच्यग घटगच्यग प्रतीकगंतून 

व्यक्त करतगनग त्यगचवेळी भोवती धगन्धय पेरून 

उर्विेिे नवे अंकुर म्हणजे सजानशीि भूिीचग 

केिेिग सन्धिगन, अशी ही नवरगत्रीच्यग 

घटस्थगपनेतीि सगंकेलतक िगंडणी. िरं्ि 

किशगची रचनग असो अथवग पगरपंररक घटगची 

लकंवग घटस्थगपनेची सकंल्पनग असो...यगि्ये 

आपल्यग लवद्वगन पूवाजगंनी, रूपके – प्रतीके – 

लचहे्न यगंचग वगपर फगर चगतुयगाने केिेिग लदसतो.    
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३... चंद्रघंटग अग्नी तत्वगच े प्रतीक: 
वगहन णसंह    

चंद्रघंटग या नािाने पररवचत पािचतीच्या या 

अिताराची गणुिैवशष्टये काहीशी गूढ आवण 

अनाकलनीय अशी आहेत. शब्दशः अर्च पाहायचा 

तर चंद्रघंटग म्हणजे वजच्या हातात एक घंटग आह े

अशी देिी. ही घंटग इांद्राच्या ऐरािताने  वदलेली आह.े 

देिीचे िाहन वसांह याच्या िरकाळीबरोबर वतने 

केलेला या अद्भतु र्ांटेचा नाद म्हणजे पथृ्िीच्या 

वनवमचतीच्या िेळी झालेला, महादेिाने वनमाचण केलेला 

आवद नाद. शुांभ आवण वनशुांभ या दोन 

दानिाांच्यािरील विजयासाठी देिीने हा र्ांटानाद 

वनमाचण केला. या नादवनवमचती करणाऱ्या र्ांटेमळेु 

वतला वगरे्श्वरी या नािानेही सांबोवधत केले जाते.  

ब्रह्मचयाचचे पालन करणारी कुमारी दगुाच आता 

चंद्रघंटग या रूपात, वकशोरियातील रजस्विग 

ऋतुजग झालेली आहे. देिी चंद्रघंटग, अग्नी तत्त्वगचे 

प्रतीक असण्यामागे पनु्हा एकदा काही तकच सांगत – 
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विञानवनष्ठ वनवश्चत सांकल्पना आहेत. सूयाचपासून 

प्रकाश वमळणारा चांद्र स्ियांप्रकाशी नाही म्हणून तो 

र्ांि प्रकृतीचा मानला जातो. मात्र या चांद्राच्या 

अलग्नतत्त्वगचग िेगळाच प्रभाि पृथ्वीतत्त्व आवण 

जितत्त्वगवर वनयवमत होत असतो, म्हणून समदु्रात 

भरती आवण ओहोटी अव्याहत सरुू असते. तसाच 

तो प्रभाि सजीिाांच्या मनािरसदु्धा होत असतो. 

चांद्राचा हाच प्रभाि स्त्रीशरीरातील पृथ्वीतत्त्व आवण 

जितत्त्वगवरसुद्धग वनयवमत होतो हे विञान 

सांशोधनाने वसद्ध झाले आहे.  

चांद्राच्या याच अग्नीस्वरूप प्रभािाला घंटग 

असे सांबोधन श्रीदुर्गा सप्तशती सांवहतेत िापरले 

आहे. घंटग हे सांबोधन कगिवगचक आहे. म्हणून 

प्रत्येक स्त्री, चांद्राच्या कलाांच्या प्रभािाने, २५ ते ३२ 

वदिसाांच्या अव्याहत चक्रात रजस्विग होते आवण 

अग्नीतत्त्वगचे प्रतीक बनते. याच सांदभाचने दगेुच्या या 

वकशोरािस्रे्तील रूपाला चंद्रघंटग असे सांबोवधत 

केले जाते. (घंटग ही सजं्ञग, सिय – अवसर – 

घड्यगळ यग अथगाने लहदंी भगषेत वगपरिी जगते.) 
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देिीला लचत्रघंटग या नािानेसदु्धा सांबोवधत केले जाते. 

यातील लचत्र या शब्दाचा अर्च लवस्ियकगरक वकां िा 

आियाकगरक असा आहे. लवस्ियकगरक वदसणारी 

आवण असणारी घंटग (रजस्विग - ऋतुिती 

होण्यगचग लनयलित कगि) धारण करणारी, ती देिी 

लचत्रघंटग. चांद्राच्या प्रभािाने रजस्िला होणाऱ्या 

स्त्रीला शलशकिग असे अन्य सांबोधनसदु्धा िापरले 

जाते. आता ही स्त्री सजचनशील झाली आहे, माततृ्ि 

धारण करण्यासाठी वसद्ध झाली आह. वसांह ह ेदेिीच े

िाहन आहे. देिीची त्िचा सिुणचकाांतीने झळाळत 

आहे. देिीच्या िोक्यािर अधाचदं्र प्रतीक विराजमान 

आहे. इरे् एक लक्षात घ्यायला हि े की, महादेिाने 

शीर्चस्र्ानी धारण केलेली चंद्रकोर ही त्याच्या 

व्यष्टीसाठी आवण प्रकृतीसाठी शीति आहे. देिी 

चंद्रघंटेच्यग मस्तकािरील चंद्रकोर प्रत्येक स्त्रीच्या 

व्यष्टीसाठी आवण प्रकृतीसाठी अग्नीतत्त्वगचे प्रतीक 

आहे. देिीच्या साधनेत आपल्या शरीरातील िलणपूर 

चक्र प्रभावित होते. 
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↟  नवदुरे्चे लतसर ेरूप - देवी चंद्रघंटग  ↟ 
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घटस्थगपनग पद्धती 
एकेकगळ अलवभक्त असिेल्यग आलण आतग 

नोकरी - व्यवसगयग लनलित्त लवभक्त होऊन 

पुण्यगत स्थगलयक झगिेल्यग श्री िकंुुदरगव 

पुरगलणक यगंच्यग कुटंुबगच्यग नवरगत्री 

उत्सवगतीि घटस्थगपनग, त्यगंच्यगच शब्दगत 

त्यगंनी सगंलर्तिी आह.े..!! 

 

आिच्यग घरचग नवरगत्रोत्सव: आमच्यार्री 

वपढ्यानवपढ्या चालत आलेले निरात्रीचे देिीचे 

सोन्याचे टाक आहेत. हे टाक, ३६५ वदिस 

देिर्रात विराजमान असतातच, पण निरात्री 

उत्सिाच्या नऊ वदिसाांकरता, या टाकाांची एका 

कमलपात्रात प्रवतष्ठापना केली जाते. ते कमलपात्र 

मातीने भरलेल्या परिीत ठेिलां जातां. त्यात 

पवहल्या वदिशीच सात धान्याांचे बी पेरलां जातां. 

(गहू,ताांदूळ,मका,मोहरी...िगैर)े. हीच आमच्या 

निरात्रीतील र्टस्र्ापना. पणु्यात एक जनुां जाणतां 
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पूजा सामानाांचां दकुान आहे. तेरे् हे सप्तधान्याचां बी 

उपलब्ध असते. या दकुानाचां िैवशष््टय असां की, 

वहांदू पूजा-अचाच याकररता लागणाऱ्या यच्चयाित 

िस्तू येरे् विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. श्रािण 

मवहन्यापासून या दकुानातील गदी ओसांिून िाहत 

असते. येरे् श्रद्धािान ग्राहक, िस्तूांचे भाि करीत 

नाहीत. देिीच्या टाकाभोिती परिीतल्या मातीत 

पेरलेल्या बीजाांमधून उगिलेल्या गिताला नऊ 

वदिसात पाती उगिलेली असतात. बाजूलाच एक 

लाकिी स्टॅन्ििर, दररोज ताज्या रु्फलाांची एक 

माळ चढिली जाते. वतळाच्या वपिळया पालथ्या 

रु्फलाांनी ओिलेली ही रु्फलमाला देिींच्या 

मस्तकािर उभारली जाते. दररोज सकाळ-

सांध्याकाळ शवुचभूचत होऊन आरती केली जाते. 

अलश्वन शुद्ध पक्षी,  अंबग बैसिी लसहंगसनी हो या 

आरतीत देिीची स्तुती, नऊ वदिसाचे पराक्रम 

आवण वतचे आशीिाचद याांचे िणचन आहे. मात्र 

आमच्या कुटुांबात ही आरती म्हणायची एक वनवश्चत 
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पद्धत आहे. म्हणजे असां की, पवहल्या वदिशी र्फि 

पवहलां कििां, वद्वतीयेचे वदिशी पवहलां आवण दसुरां 

कििां, ततृीयेचे वदिशी तीन कििी...या क्रमान े

आरती म्हटली जाते..! र्रातील वस्त्रया – परुुर् 

नऊ वदिस उपिास करतात. देिीला दररोज, 

खीर, वशरा अशा वमष्टान्नाांचा नैिेद्य असतो. 

विजयादशमीचे वदिशी देिीचे टाक वनयवमत रूपे, 

देिर्रात पनु्हा विवधित स्र्ापन केले जातात...!  

 

(देवीचे टगक यगचग अथा पुढीि 

लचत्रगत लदसणगऱ्यग िूती. 

सोन्धयगच्यग – चगंदीच्यग – 

तगंब्यगच्यग – लपतळी अथवग 

लिश्र धगतूच्यग पगतळ पत्र्यगवर 

अशग प्रलतिग, ठसग िुलद्रत केल्यग 

जगतगत).    
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↟ देवीच्यग लवलवध प्रलतिगंचे टगक, 

  

नवरगत्र उत्सवगतीि पगरपंररक घट - त्यगची 

िगंडणी - िगंडणीच्यग पद्धती यगि्ये अनेक 

रूपके - प्रतीके -  लचह्न यगचग वगपर केिेिग 

लदसतो. यगचे अथासंकेत - कुष्ट्िगंडग यग देवीच्यग 

चवथ्यग लवस्ियकगरक रूपगचग पररचय आलण 

बंर्गििधीि नवरगत्रीउत्सव  आलण 

घटस्थगपनग, यगचग लवस्तगर पुढीि िेखगत...!! 
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दवेी कुषमगंडग 
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नवदुर्गा ४: दवेी कुषमगंडग            

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे ४                                                                             

दवेी कुषमगंडग वगयू तत्वगच े प्रतीक: 
वगहन णसंह   

देिी पािचतीचे अर्ाचतच देिी दगुेचे अजून एक 

गूढ असे रूप म्हणजे देवी कुष्ट्िगंडग. 

या कुष्ट्िगंडग शब्दाचा वहांदी भार्ेत अर्च आहे 

भोपळा प्रजातीतील, खूप वबया असलेली मोठी 

र्फळे. याांत लाल भोपळा – कवलांगि अशा मोठ्या 

भाजीच्या र्फळाांचा समािेश होतो. (हा 

शब्द कुशिगंडग असाही वलवहला जातो). श्री दगुाच 

सप्तशती या सांवहतेत देिीच्या या रूपा सांदभाचत 

काही श्लोकाांमध्ये एक उल्लेख उपलब्ध आहे. शुांभ 

आवण वनशुांभ या दैत्याांच्या िधानांतर, तुिच्यग 

अडचणीत िदतीिग िी लनलित येईन असे 

आिासन देिीने साधकाांना वदले होते. मात्र त्या 

िेळी, मी मानिी गभाचतून जन्म न रे्ता िनस्पतीतून 
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जन्म रे्ईन असे देिी म्हणाली होती. एक िर्च 

दषु्काळ पिला आवण प्रजेला खायला अन्न आवण 

प्यायला पाणी वमळेनासे झाले. त्या िेळी देिी दगुेन े

भोपळा – कवलांगि अशा मोठ्या भाजीच्या 

र्फळाांच्या शगकंबरी रूपात जन्म रे्तला आवण 

लोकाांची भूक आवण तहान भागिली. 

याच सांस्कृत सांवहतेत उल्लेख केल्यानसुार 

देिी म्हणते, िी शंभर डोळयगंनी तुम्हगिग पगहीन. 

भोपळा - कवलांगि या मोठ्या र्फळाांना अनेक वबया 

असतात. हे जणू वतचे शांभर िोळेच. म्हणून 

देिीला शतगक्षी दुर्गा असे सांबोधले जाते. देवी पुढे 

म्हणत,े िी िगि फळगंच्यग रूपगने जन्धि घेईन. या 

दोन्ही र्फळाांचा रांग लाल-केशरी (अांबर) असतो 

म्हणून देिीला शगकंबरी दुर्गा असेही सांबोवधत 

केले जाते. भोपळयाचा नैिेद्य दाखिला जातो ती 

देिी म्हणून ही कुष्ट्िगंडग देवी असे सांबोवधत केले 

जाते.  
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जैन सावहत्यामध्ये, बाविसाव्या जैन 

तीरं्कराची सहकारी म्हणून कुष्ट्िगंडग अर्िा 

कुष्ट्िगंडीनी या एका यक्षीचा उल्लेख केला आहे. 

वतला अंलबकग असेही सांबोवधत केले आहे. ताांवत्रक 

परांपरते देिीला भीतीदायक – अनाकलनीय 

उपदेिता – वशिाच्या भूत, पे्रत, गणाांची – 

रोगकारक - अपायकारक भूतनावयका असे अिगणु 

विशेर् वतला जोिले गेले आहेत. िेवदक परांपरते 

वतला काही गणु विशेर् सदु्धा जोिले गेले आहेत. 

र्ोरखपुरच्यग र्ीतग प्रसेच्यग श्री दुर्गा सप्तशती 

लहदंी आवृत्तीत (१९८०) वतचे र्भावती स्त्री असे 

िणचन केले गेले आहे. देवीच्यग र्भगात तगपयुक्त 

लवश्वगची रचनग आहे (तापयुि ससंार णिनके 

उदरमे णथित है) असा उल्लेख आहे. ही गभचिती 

देिी तेजस्िी प्रकाशग्रह असून ती वििाला जन्म 

देण्याच्या तयारीत आहे असे िणचन विस्ताराने केले 

आहे.   
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कुष्ट्िगंडग या शब्दाचा अर्च प्रिाही बीज वकां िा 

अांि ज्यामळेु र्फळाांची बीजधारणा आवण 

पनुवनचवमचती होते. वनसगाचमध्ये िकृ्ष आवण 

िनस्पतींमध्ये असे प्रवगही बीज अथवग अंडे 

(बीजगंड), कुश म्हणजे िघु आलण सूक्ष्ि 

स्वरूपगत असते आवण ते िायूतत्त्िामळेु प्रिाही 

होते आवण अन्य वठकाणी रुजून वनसगाचत 

बीजधारणा आवण पनुवनचवमचती होते. आता असे 

लक्षात घ्या की, आधीच्या चंद्रघंटग रूपातली देिी 

आता वििावहत स्त्रीच्या रूपात कुष्ट्िगंडग 

देवी झालेली आहे. आता ती आपल्या उदरात 

बीज धारण करते, अशा सजचनशील 

िनस्पतीरूपात. आता अपत्याला जन्म देऊन ती 

माता बनते. वनसगचचक्रात अशी बीजधारणा 

अव्याहत होत असते. िायूतत्त्िामळेु प्रिाही होणार े

असे बीज, वनसगाचत पनुवनचवमचती करते 

म्हणून कुष्ट्िगंडग देवी िायूतत्त्िाचे प्रतीक आहे.  
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↟ देवी दुरे्चे चवथे रूप देवी कुष्ट्िगंडग ↟ 
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पूवा भगरतगणतल नवरगत्री – दुर्गापूजग 

उत्सव. 

आसाम – वबहार – झारखांि – मवणपूर – 

ओविशा – वत्रपरुा – पवश्चम बांगाल या पूिच 

भारतातील प्रदेश आवण राज्याांमध्ये, दगुाचपूजा हा 

िर्ाचतला सिाचत मोठा सण आहे. नेपाळ – भूतान 

– बाांगलादेश या शेजारी राष््ाांतही हा उत्सि 

मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. याला दुर्ोत्सव – 

शगरदोत्सव असेही सांबोवधत केले जाते. पूिच 

भारतातील निरात्री आवण दगुाचपूजा उत्सिाची 

काही खास िैवशष््टये आहेत. ती भारतात साजरा 

होणाऱ्या उत्सिापेक्षा िेगळी आहेत. सामान्यतः 

शहर ेआवण गािागािातील सािचजवनक मांिळाांतरे्फ 

सामावजक - साांस्कृवतक स्िरूपातच निरात्री 

उत्सि साजरा केला जातो. मात्र काही र्फार र्ोि्या 

पारांपररक जमीनदार कुटुांबातच हा उत्सि त्याांच्या 

र्री साजरा केला होतो. महाराष््ातील 
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श्रीगणेशोत्सिासारखा हा निरात्री उत्सि, र्रोर्री 

साजरा केला जात नाही.  

या प्रदेशातील निरात्री उत्सि वहांदू पांचाांगाच्या 

आविन शदु्ध र्ष्ठी या वदिशी सरुू होतो. या र्ष्ठी 

वतर्ीपासून दशमी वतर्ीपयंत या पाच वदिसाांना, 

नेमकी विशेर्णे िापरली जातात. महालयर्ष्ठी – 

महासप्तमी – महाअष्टमी – महानिमी – 

विजयादशमी अशा पाच वदिसाांना, देिी पक्ष वकां िा 

देिी पखिािा असेही सांबोवधत केले जाते. यािेळी 

खूप मोठ्या मांिपात (याला पांिाल म्हणतात) 

देिीच्या मूतीची विवधित प्रवतष्ठापना केली जाते. 

मात्र या िेळी र्ट अर्िा कलश स्र्ापन केला जात 

नाही. या िेळी साांस्कृवतक कायचक्रम सादर होतात 

आवण अनेक स्टॉलिर चविष्ट खाद्यपदार्ांची 

रलेचेल असते.  

या उत्सिाची सरुुिात अकगिबोधन या 

पूजाविधीने केली जाते. ही अकगि सांञा 

िापरण्यामागे एक वनवश्चत लोकश्रद्धा आहे. 
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श्रीरामाने रािणाशी यदु्ध करण्याआधी, देिी 

दगुेची आरगधनग िसांत ऋतूत वगसलंतक 

नवरगत्रीच्यग नऊ वदिसात केली होती. मात्र हा 

निरात्री उत्सि शरद ऋतूत शगरदीय 

नवरगत्रीि्ये साजरा केला जातो. म्हणून अयोग्य 

वेळ वकां िा बदििेिी वेळ अशा अर्ी 

ही अकगिबोधन पूजाविधीशब्दातली अकगि  

सांञा व्यि होते. म्हणूनच या उत्सिाला आरगधनग 

उपगसनग असेही म्हटले जाते. विजयादशमीच्या 

वदिशी विसजचन विधी होतो. हे विसजचन साांकेवतक 

स्िरूपाचे असते. देिीच्या मूतीसमोर पाण्यान े

भरलेला मोठा राांजण ठेिलेला असतो. त्यात देिीचे 

प्रवतवबांब पावहले जाते. त्यानांतर देिीच्या 

मूतीच े विसजचन होते.  विसजचनाच्या िेळी रे्तलेले 

पाणी शगंतीजि म्हणून प्रत्येकाच्या िोक्यािर 

वशांपिले जाते. यािेळी परुुर् मांिळी एकमेकाांना 

शभेुच्छा आवलांगन देतात याला कोिी 

कुिग उपचार असे म्हटले जाते. तरुण मलेु आवण 



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

55 
 

मलुी मोठ्या मांिळींना िाकून नमस्कार करतात 

आवण चरण स्पशच करतात. 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

↟  िलहिगंचग लसदंूर खेिग ↟ 
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विसजचनविधीनांतर देवी भरण विधी साजरा 

होतो. वििावहत मवहला देिीच्या कपाळािर आवण 

पायािर (कुां कू) वसांदूर िाहतात आवण वतला वनरोप 

देतात. त्यानांतर या मवहला एकमेकींच्या कपाळािर 

आवण गालािर हलकासा (कुां कू) वसांदूर लाितात. 

असा लसदंूर खेिग हा मवहलाांचा खेळ साजरा 

होतो. स्ितःला आवण अन्य मवहलाांना दीर्च काळ 

सौभाग्य वमळािे - आपला पती - मलेु आवण सिच 

कुटुांवबयाांना उत्तम आरोग्य आवण दीर्ाचयषु्य वमळाि े

यासाठी या मवहला एकमेकींना शभेुच्छा देतात. 

विशेर्तः बांगालमध्ये विजयादशमीच्या वदिशी या 

खेळाचे र्फार महत्त्ि आहे. यािेळी मवहला लाल 

वकनार असलेली पाांढरी सािी नेसतात आवण 

पारांपररक अलांकार र्ालतात. 

 

बांगालमधील लसदंूर खेिग ही जमीनदारी आवण 

सामांतशाहीच्या काळात सरुू झालेली,  वििावहत 

मवहलाांच्या खेळाची परांपरा, साधारण पाचशे िर्ें 
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जनुी आहे. अलीकिच्या काळात, वििावहत 

मवहलाांसह सिचच मवहलाांना यात सहभागी होता 

यािे अशी सामावजक चळिळ सरुू झाली. 

पररणामी, अवििावहत मवहला – विधिा – 

र्टस्र्फोवटता – ततृीयपांर्ी – िेश्या व्यिसायातील 

मवहला अशा सिाचना या वसांदूर खेलामध्ये सहभागी 

करून रे्तले जाते. 

 

साांस्कृवतक विविधता हे आपल्या देशाचे िैभि 

आहे. तावमळनािू-केरळ-आांध्रप्रदेश-कनाचटक या 

चार दावक्षण भारतातील राज्यात साजरा होणाऱ्या 

निरात्री उत्सिाचा परीचय आवण दगुाचदेिीचे पाचिे 

मातास्िरूप रूप देवी स्कंदिगतग याचा पररचय 

पढुच्या लेखात अिश्य िाचा...!  
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स्कंदमगतग 
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नवदुर्गा ५: स्कंदमगतग               

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे ५                                                                                                                

दवेी स्कंदमगतग जर्द्धगत्री आकगश 
तत्वगच ेप्रतीक:  
वगहन णसंह             

देवी स्कंदिगतग, सामान्य शब्दार्चच खरां तर 

सगळांच स्पष्ट करतो. स्कंद हा वशिाचा आवण 

पािचतीचा पतु्र, त्याची आई – माता ती स्कंदिगतग. 

हा स्कंद, आवदयोगी महादेि वशिाच्या सैन्याचा 

सेनापती आहे. स्कंद यग शब्दाचा दसुरा अर्च 

आह ेथेंब वकां िा बीज. आवदयोगी महादेि आपली 

पत्नी देिी पािचतीच्या सौंदयाचिर इतका मोवहत 

झाला की, त्याला शृांगारज्िर झाला आवण तो 

आपले िीयच – शकु्राणू रोखू शकला नाही. त्या 

साांिलेल्या िीयाचचा एक र्ेंब म्हणजे स्कंद.   

 

आपल्यग यग सवा आरग्य देवी-देवतग यग 

िगनवसदृश आहते आलण त्यग सवा संकल्पनग 
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म्हणजे िगनवी शरीर-िन-बुद्धी-आत्म्यगच्यग 

चेतनेच्यग अिौलकक आलण िौलकक क्षितगंचे 

प्रकटीकरण आहे. मानिी जीिन ससुह्य 

करण्यासाठी आपल्या बवुद्धमान पूिचजाांनी या 

अलौवकक क्षमतेच्या देिी-देिताांना मानिी जन्मही 

वदला आवण त्यामळेु  मानिाचे शरीर-मन-बदु्धीच्या 

मयाचदा आवण विभ्रम त्या देिी-देितानाही कधी 

पाळािे लागलेच होते. म्हणूनच आवदयोगी 

महादेिाला, शृांगार भािनेत मानिी क्षमतेच्या 

मयाचदेत राहािे लागले होते. देिी दगुेच्या 

आधीच्या योगी आवण तपस्िी ब्रह्मचगररणी रूपात 

आवण भूवमकेत, वतच्या धैया - 

आत्िसयंि – इंलद्रयलनग्रह या गणुित्ताांचा 

पररचय  आपल्याला झाला आहे. स्कंदिगतग या 

रूपात देिी दगुाच आता वििावहत स्त्रीच्या मोहक 

रूपात आहे. ब्रह्मचगररणी रूपातील वतचा 

इांवद्रयवनग्रह आता अगदी विरुद्ध भूवमकेत आहे. 
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स्कां दमाता पािचती आता आपल्या पतीला 

शृांगारासाठी मोवहत करते  आहे. 

 

एकाच िेळी, या देिी-देिताांच्या सांकल्पना, 

मानिी जन्मातील लौवकक शरीर-मन-बदु्धीचा धमच 

पाळतात आवण त्याचिेळी त्याांच्या अलौवकक दैिी 

क्षमतासदु्धा प्रभािी असतात. इरे् िाचकाांनी एक 

समजून घ्यायला हिे की, या गोष्टी कपोलकवल्पत 

नाहीत तर मानिी जीिनात, वस्त्रयाांच्या आवण 

परुुर्ाांच्या क्षमताांच्या या सिच कसोट्या 

आहेत.  त्याचे दृष्टाांत आहेत.  पढुच्या वपढ्याांना 

वदलेली आव्हाने आहेत. प्रतीके-रूपके-वचहे्न-

गूढार्च-सूक्ष्मार्च-दृष्टाांत अशा वलवखत सावहत्यातील 

सिच साधनाांच्या समािेशाने आपले प्राचीन सावहत्य 

समदृ्ध  झाले आहे.   िगनवी जन्धिगत – िौलकक 

जीवनगत िगतृत्व धिगाची अिौलकक क्षितग 

म्हणजे लशवरगयगंची लजजगिगतग. अशीच एक 

उत्ति शगसक – धिारक्षक -- रक्षणकती 
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िहगरगणी अलहल्यगदेवी. देशप्रिे – देशभक्तीचग - 

स्वगतंत्र्यगचग अंलति उद्गगर म्हणजे लशवगजी 

िहगरगज,  नरकेसरी िोकिगन्धय लटळक आलण 

स्वगतंत्र्यवीर सगवरकर. िौलकक आलण 

अिौलकक क्षितगंच्यग अशग कसोट्यग भेदून, 

भगरतीय इलतहगसगत लचरजंीव झगिेिी ही 

असखं्य रत्ने आलण िोती आहते.   

 

कामदेिाने तपोभांग केल्यामळेु क्रोवधत झालेला 

आवदयोगी महादेि, कामदेिाचा िध करतो. मात्र 

त्यािेळी देिी पािचतीच्या मोहाला बळी 

पितो.  त्याच्या साांिलेल्या िीयाचतील एक तप्त र्ेंब 

सदु्धा अलौवकक तेजस्िी शिीने वसद्ध 

असतो. िीयाचचा तो र्ेंब स्िीकारण्यासाठी, 

स्कंदिगतग रूपगतिी आकगश तत्त्वगची 

आलदिगयग देवी दुर्गा वतच्या सिच अलौवकक 

क्षमताांचा िापर करते. प्रर्म देिी दगुाच, अवग्नदेिता 

बनून तो र्ेंब - ते बीज स्िीकारायचा प्रयत्न करते 
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परांत ुअवग्नदेिातेला सदु्धा ते तेज सहन करता येत 

नाही. मग जलतत्त्िाची देिी दगुाच तो र्ेंब – ते बीज, 

आपली बहीण गांगा नदीकिे देते. वतलाही ते तेज 

सहन करता येत नाही म्हणून तो र्ेंब – ते बीज ती 

िायतुत्त्िाचा िापर करून पथृ्िीिर रे्फकते. इरे् 

आकाशतत्त्िाची देिी दगुाच आपल्या सिच अलौवकक 

क्षमताांचा िापर करते आहे. आधीच्यग रूपगतीि 

पृथ्वी - अग्नी – जि - वगयू तत्त्वगंचग प्रभगवी 

वगपर करणगरी देवी दुर्गा, स्कंदिगतग जर्द्धगत्री 

रूपगत, अर्लणत-अपगर-अदु्भत 

आकगशतत्त्वगचे म्हणजेच ब्रह्मगंडगचे प्रतीक – 

रूपक आह.े    

 

पथृ्िीिर रे्फकलेला तो र्ेंब – ते बीज दवक्षण 

भारतातील सगर वन या िेळूच्या िनात पिते 

आवण वतरे् ते रुजते. तोच हा महादेि आवण 

पािचतीचा पतु्र स्कंद. हा श्रीगजाननाचा मोठा भाऊ 

आहे. याच सेनगपती स्कंदगचे पालन-पोर्ण सहग 
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कृलत्तकग देवी करतात म्हणून दवक्षण भारतात 

याला कगलताकेय या नािाने ओळखले जाते.  

लसवग-सभंूती-प्रीती-सनंती-अनुसूयग-क्षिग अशा 

या सहा कृवत्तका माताांच े दूध 

वपण्यासाठी स्कंदगिग सहग तोंडे आहेत म्हणून 

तो षण्िरु्ि म्हणूनही ओळखला जातो. सरवनन 

– िरुुर्न – सुब्रिण्य – कुिगर – षडगनन – 

देवसेनगपती अशा अनेक नािाांनी स्कंद, दवक्षण 

भारतात लोकवप्रय देिता आहे. तगरकगसुरगचग वध 

करण्यगसगठी स्कंदगचग जन्धि झगिग असगही 

उल्िेख यग सलंहतगंतून वगचगयिग लिळतो. (स्कां द 

परुाण – माकंिेय परुाण या बरोबरच हे सिच 

उल्लेख, मत्स्य परुाण (प्रकरण १५८-६०) िायू 

परुाण (प्रकरण ३.१० ३५-४८) वशि परुाण 

(प्रकरण २.४.२.६२-४) या सांवहताांमध्ये उपलब्ध 

आहेत. 

 



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

65 
 

स्कां द परुाणातील उल्लेखानसुार आवदयोगी 

महादेिाच्या त्या िीयाचच्या र्ेंबाला तेजस असे 

सांबोवधत केले आहे. अनेक देि-देिताांच्या तेजस 

उजेतून या सिच शविमान स्त्री देितेचा जन्म झाला. 

िैवदक परांपरा (शैि-िैष्णि-स्मातच) आवण ताांवत्रक 

परांपरा (शाि-अर्ोर) या दोन्हीसह अनेक उपपांर्-

परांपरतेील सावहत्यात, देिीच्या गणु – अिगणुाांच े

असे अनेक सांदभच अभ्यासासाठी आजही उपलब्ध 

आहेत. 
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↟ दुरे्चे पगचवे रूप देवी स्कंदिगतग  ↟ 

 



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

67 
 

दणिि भगरतगतील नवरगत्री उत्सव  

तलिळनगडूमध्ये निरात्री उत्सि िेगळया 

पद्धतीने साजरा होतो. बोम्िगई कोिू या नािान े

एक पारांपररक उत्सि कुटुांबातील मलुी आवण 

मवहला साजरा करतात. र्रातील एखाद्या 

कोनाि्यात अर्िा माांिणीत देिी-देिताांच्या 

बाहुल्या माांिल्या जातात. अनेक मलुी त्याांच्या 

आििीच्या देिींच्या बाहुल्या वकां िा खेळातल्या 

बाहुल्या बनितात आवण त्याची सजािट आवण 

आरास केली जाते. कुटुांबातील आवण पररचयातील 

मलुी - मवहलाना वनमांवत्रत केले जाते आवण ताांबलु 

समारांभ साजरा होतो. यािेळी सुन्धदि हा 

पारांपररक गोि पदार्च बनिला जातो. यािेळी 

कुमाररकाांना (ब्रह्मचाररणी) वनमांवत्रत केले जाते 

आवण त्याांना खाऊ आवण कपिे भेट वदले जातात. 

मराठी हळदी-कुां कू समारांभासारखाच हा समारांभ 

असतो. 
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कनगाटकग म्हैसूर दसरग उत्सव पाहण्यासाठी 

भारतातील आवण जगभरातील पयचटक नेहमीच 

उत्सकु असतात. निरात्रीतील दहा वदिस साजरा 

होणाऱ्या या उत्सिात म्हैसूर शहरातील काही 

शतकाांची परांपरा असलेली विजायादशमीची 

वमरिणूक र्फारच देखणी असते. सजिलेल्या आवण 

अलांकार र्ातलेल्या हत्तींच्या अांबारीत चामुांिा 

देिीची मूती वमरिणकुीत वदमाखात सहभागी 

होते. चगिुडंग लहिच्या पररसरात अशीच 

वमरिणूक चगिुडंग टेकिीची पररक्रमा करते. दस-

याच्या वदिशी विद्यार्ी आपल्या शाळेत देिी 

सरस्ितीची पूजा करतात. या वदिशी नव्या 

अभ्यासाची सरुुिात केली आते. 

याला लवद्यगरभं आवण पूजग इडूप्पू समारांभ असे 

सांबोधन आहे. या पारांपररक समारांभाांना इझुथूनू 

इरुथू म्हटले जाते. या उपचारानांतरच तो विद्यार्ी 

– विद्यावर्चनी वलवहण्या – िाचण्यास वसद्ध होतात 

अशी एक लोकश्रद्धा आहे. अष्टमीच्या वदिशी 
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केरळ मधील काही देिळे, शाळा आवण काही 

कुटुांबात, देिी सरस्ितीची पूजा केली जाते. या 

पूजेला पूजगवैपु असे सांबोधन आहे. 

आयुध पूजग - सीिोिंघन: लवजयगदशिीच्यग 

लदवशी देिी चामनु्िेिरीने मवहर्ासरुाचा िध 

केल्यानांतर आपली शसे्त्र बाजूला ठेिली आवण 

वतने लोककल्याणाची कामे हातात रे्तली अशी 

लोकश्रद्धा आहे. अजुचनाने शमीच्या झािािर 

ठेिलेली शसे्त्र काढून महाभारताच्या यदु्धाची 

तयारी सरुू झाली असे दोन सांदभच या आयधु 

पूजेशी ओिलेले आहेत. याच वदिशी आपल्या 

व्यिसायात िापरल्या जाणाऱ्या अिजाराांची पूजा 

केली जाते. दसऱ्याच्या वदिशी निीन कामे आवण 

निीन प्रिास करायची प्रर्ा महाराष््ामध्ये 

प्रचवलत आहे.  

नामिांत उद्योजक आवण सिुणचकार िामन हरी 

पेठे याांच्या कुटुांबात साजरा होणाऱ्या, एका 

शतकाची परांपरा असलेल्या निरात्री उत्सिाचा 
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परीचय आवण दगुाचदेिीचे सहािे रूप देवी 

कगत्यगयनी याचा पररचय पढुील लेखात अिश्य 

िाचा...!        

 

--००-- 
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कगत्यगयनी  
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नवदुर्गा ६: कगत्यगयनी                           

नवरगत्री घटस्थगपनग                                                                          

दवेी कगत्यगयनी मगनस तत्वगच ेप्रतीक: 

वगहन णसंह 
वैलदक परपंरग आवण सावहत्य या 

बरोबरच तगंलत्रक परपंरग आवण सावहत्य, असे दोन 

प्रमखु प्रिाह, देिी देिताांच्या अभ्यासासाठी 

उपलब्ध आहेत. काही सन्मान्य अपिाद िगळता, 

माझा लेख िाचणाऱ्या बहुताांशी िाचकाना, तगंलत्रक 

परपंरग – पंथ – सपं्रदगय याचा पररचय असण्याची 

शक्यता कमीच आहे. शतपथ ब्रगह्मण 

सलंहतग आवण त्यातील बृहदगरण्यक 

उपलनषदगचे  कताच, यगज्ञवल््य ऋषी याांच्या दोन 

पत्नी, िैते्रयी आवण कगत्यगयनी. मात्र आजच्या 

लेखाच्या सांदभाचतली देवी कगत्यगयनी िेगळी 

आहे. देवी कगत्यगयनी एकग तगंलत्रक पंथ आलण 

सपं्रदगयगची अलधष्ठगत्री देवतग आह.े तैत्तरीय 
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आरण्यकगि्ये वतच्या व्यविमत्त्िाचा  असा 

उल्लेख, लवरोचनग – दुर्ी – कन्धयगकुिगरी यग 

तीन देवींसह केिग आह.े कगिरगत्री – कुष्ट्िगण्डग 

– लनद्रग – कौलशकी – लवरूपग – लवरूपगक्षी – 

लवशगिगक्षी – िहगदेवी – चंडी – दलक्ष – लसवग – 

कगिी – भयदग – वेतगिी – सकुनी – योलर्नी – 

भूतधगत्री या सिच देिी,  या कगत्यगयनी तगंलत्रक 

पंथगि्ये सहभागी आहेत. मात्र या देिीच्या रूपाचे 

प्रयोजन समजून रे्णे खूपच रांजक आहे. 

  

आपल्या अभ्यासातील देिीच्या या नऊ 

रूपाांचे िणचन, लौवकक - िास्ति - तकच वनष्ठ 

िैञावनक दृष्टीने एकमेकाांशी असलेले सांदभच याांचे 

विशे्लर्ण, दुर्गा कल्पतरू या सांवहतेत, विस्ताराने 

केले आहे. देवी दुरे्िग शक्ती आलण प्रकृती 

स्वरूप िगनिे आह.े वििाच्या वनवमचतीला 

सहाय्यभूत असलेली पगच बगह्य तत्त्वे, म्हणजे 

पंचिहगभूते (External gross 
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elements). दुर्गा कल्पतरू सलंहतेत यगिग, 

स्थूि-अपरग तत्त्वे, असे सबंोलधत केिे आह.े 

पुढची चगर सूक्ष्ि तत्त्वे, (Internal subtle 

elements). सलंहतेत यगिग अव्यक्त-

परग तत्त्वे, असे सबंोलधत केिे आह.े ही सिच बाह्य 

आवण सूक्ष्म तत्त्वे, देिीच्या क्षमता आहेत. त्याांची 

माांिणी रूपकातून करताना, मूती आवण वचत्र 

स्िरूपात ती दृश्यमान होते आहे.   

 

पवहली चार देिी रूपे... शैिपुत्री-पृथ्वी – 

ब्रह्मचगररणी-जि – चंद्रघंटग-अग्नी आलण 

कुष्ट्िगण्डग-वगयुतत्त्व ही बगह्य म्हणजे अपरग रूपे 

आहते. प्रकृतीच्या वनरांतर - वनयवमत प्रगतीला 

आिश्यक अशी ही चार  तत्त्वे, पगलथाव – िौलकक 

– वगस्तव या सांदभाचत िापरली गेली आहेत कारण 

ती मानिाच्या िास्ति शारीररक अिस्र्ाांची रूपके 

आहेत. नऊ रूपगंच्यग ि्यभगर्ी असिेिे देवीचे 

पगचव,े आकगशतत्त्वगचे रूप, पलहल्यग चगर आलण 
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नतंरच्यग चगर (बगह्य आलण 

सूक्ष्ि) तत्त्वगंचे  सतंुिन रगखणगर े आहे. यगचे 

कगरण आकगश तत्त्वगचे रूपक, सजानशीि देवी 

स्कंदिगतग, आदी बीज आलण आदी लबंदू (Seed 

and Primordial Atom) आह,े ब्रह्मगंडगसह 

प्रकृतीतीि सवा सजीव आलण वनस्पती सृष्टीची 

लनिगाती आह.े म्हणूनच लतिग जर्द्धगत्री म्हटिे 

जगते. बगह्यतत्त्वगंची, देवीची ही पलहिी पगच रूपे, 

दयगळू आलण परोपकगरी वृत्तीची आहते. 

(Benevolent).         

जगद्धात्री देिी स्कां दमाता, वनवमचती करते 

म्हणूनच सजीिाांच्या मनात सूक्ष्म सांिेदना वनमाचण 

होतात. देिी दगुेने रे्तलेले हे 

देिी कगत्यगयनीचे रूप हे सूक्ष्ि - परगशक्तीचे रूप 

आहे. कगत्यगयनी, कगिरगत्री, िहगर्ौरी आलण 

लसद्धीदगत्री ही देिीची शेिटची चार रूपे, 

अनकु्रम ेिन – बुद्धी – लचत्त आलण अहकंगर या 

स्त्रीच्या आवण सांपूणच मानिञातीच्या िास्तिातील 
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सूक्ष्म गणुित्ताांचे (Internal subtle 

elements) साांकेवतक विशे्लर्ण करतात. 

मानिी मन हे हे सिाचत िेगिान आहे. प्रिे – 

आशग – आकगंक्षग – आनदं – लनरगशग – द्वेष  - 

असूयग – रगर् अशा सिच भािना, 

आपल्या िगनस म्हणजे िनगचे खेळ आहेत. या 

मानिी सांिेदनशील मनाचे वनयांत्रण देवी 

कगत्यगयनी रूपगत देवी दुर्गा करते. प्रत्येक िेळी 

आपल्या मनातील भािना-विचार हे दयाळू आवण 

परोपकारी ितृ्तीचेच असतील असे नाही. द्वेष – 

रगर् अशग भगवनगसुद्धग यगच िनगचे खेळ आहते. 

तगरकगसुर – शंुभ – लनशंुभ – दुर्ाि (दुर्गा) – 

िलहषगसुर यग दगनवगंचे वध करणगरी हीच 

आपिी देवी दुर्गा, नेहिीच कगत्यगयनी रूपगत 

असते. लोककल्याणासाठी अशा वहांसक दगुाच 

देिीला, आपण देित्ि देतच असतो. आज 

आपल्या देशाच्या सीमेिर लढणारा प्रत्येक 

सैवनक, आपल्या रक्षणासाठी अवतरके्याांना 
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मारण्यासाठी वहांसाच करतो आहे, िगत्र ते शौया 

आह ेक्रौया नव्ह.े यातला वििेकभाि आपल्याला 

समजत असतोच. देवी कगत्यगयनी रूपगत देवी 

दुर्गा आपल्या मनाचे, वििेकबदु्धीने असे वनयांत्रण 

करते. 

 

उलडयग भगषेतीि कगलिकग पुरगणगत यगचग 

फगरच सिपाक सदंभा वगचतग आिग. (लहदंी 

आवृत्ती). रािणाशी यदु्धाला प्रारांभ करण्याआधी, 

श्रीरामाने देिी दगुेची िासांवतक निरात्रीच्या िेळी 

आराधना केली होती. देिी दगुेने, देिी कात्यायनी 

रूपामध्ये, दोर्ाांच्या मनात एकमेकाांविरुद्ध राग 

आवण दे्वर् भािना वनमाचण केली. पररणामी दोरे्ही 

यदु्धासाठी सज्ज झाले, अांवतम विजय वििेकाचा 

झाला. 
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↟  चौसष्ट योलर्नी िंलदर, हररपूर, ओलडशग ↟ 
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यगच कगलिकग पुरगणगत, दजुचन दैत्याांचे िध 

करणाऱ्या, देवी कगत्यगयनी सांदभाचत 

एक महत्त्िाचा उल्लेख  िाचता येतो. ओिीशातील 

भिुनेिर जिळ,  लहरगपूरि्ये चौसष्ट योलर्नींचे 

देऊळ आह.े याची वनवमचती निव्या आवण दहाव्या 

शतकात झाली आहे. या देिळात चौसष्ट 

योगीनींच्या मूती ांसह, देिी कात्यायनीच्या नऊ, 

भैरिाच्या चार मूती पहाता येतात. या चौसष्ट 

योवगनी, कात्यायनी ताांवत्रक पांर्ाच्यासदस्य 

असून, उग्र मदेु्रच्या, वद्वभजु शरीर मदेु्रत आहेत. 

दैत्यिधानांतर त्याचे शीर अर्िा किटी याांनी 

हातात धारण केली आहे. कुत्रा आवण लाांिगा असे 

प्राणी त्याांच्या सवन्नध आहेत. तुिच्यग – िगझ्यग 

िनगचे लनयंत्रण करणगरी रूपक सकंल्पनग 

म्हणजे देवी कगत्यगयनी.  आपल्या भारतीय 

सांसदेची इमारत, याच चौसष्ट योवगनींच्या 

ितुचळाकार देिळाच्या िास्तरुचनेच्या माांिणीनसुार 

बाांधली गेली आहे. 
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↟  देवी दुरे्चे सहगवे रूप देवी कगत्यगयनी   ↟ 
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नगमवंत उद्योजक आणि सुविाकगर 
वगमन हरी पठेे यगंच्यग कुटुबंगतील  एकग 
शतकगची परंपरग असलले्यग नवरगत्री 
उत्सवगचग परीचय: 

कै. श्री गणेश हरी पेठे आवण कै. श्री िामन हरी 

पेठे या दोन बांधूनी स्र्ापन केलेला, वगिन हरी 

पेठे हा नामिांत सिुणचकार पेढीचा व्यिसाय, 

शतकोत्तर िवृद्धांगत झाला आहे. एक शतकाची 

परांपरा असलेल्या, या कुटुांबाच्या निरात्री 

उत्सिाचे वनयोजन, कै. श्री गणेश हरी पेठे याांनी 

व्यि केलेल्या इच्छेनुसार वनयवमतपणे गेली शांभर 

िर्े होत असते. या कुटुांबातील निवििावहत 

दाांपत्याने त्यािर्ीची पूजा करायची असा एक 

सांकेत या कुटुांबात स्िीकृत आहे. 

  

शेतातील माती आणून त्याचे सारिण एका 

चौकोनी िाफ्यात केले आते. त्यािर गहू आवण 

भाताच्या बीजाचे रुजिण केले आते. त्यािरील 
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र्ट वकां िा कलशामध्ये दिुाच - पैसा - सपुारी ठेिून 

त्यािर खास बनिून रे्तलेली, बाांबूने विणलेली 

परिी ठेिली आते. या परिीिर देिीची प्रवतष्ठापना 

वतचा सोन्याचा टाक माांिून केली आते. यािेळी 

पांचामतृ अवभर्ेक करून श्रीसूिाची आितचने केली 

जातात. या र्टािर दररोज झेंिूच्या रु्फलाांची निीन 

माळ चढिली जाते. बाजूच्या सोनेरी मखरात, 

श्रीगणेश आवण वसांहारूढ कुलदेितेची स्र्ापन याच 

िेळी केली जाते. वतला अलांकार आवण रु्फलाच्या 

माळाांनी अलांकृत केले आते.  

र्टस्र्ापनेतील र्टाच्या रूपकाांचे िणचन, पेठे 

कुटुांबातील सौ. राधा वदलीप पेठे याांनी  विस्तारान े

केले आहे. र्टातील दिुाच हे सखु - समृद्धी - आनांद 

– व्यिसाय - िांश अशा सिच प्रकारच्या िदृ्धीचे 

प्रतीक आहे. 
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↟  पेठे कुटंुबगतीि 

 घटस्थगपनग  

आलण 

 कुिदेवतग स्थगपनग  

↟ 
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पैसे – नाणे हे श्रीलक्ष्मीचे प्रतीक आहे. सपुारी 

हे श्रीगणेशाचे प्रतीक आहे. या र्टािरील बाांबूची 

परिी हे िांशपात्र आहे. या परिीत ताांदूळ पसरून 

त्यािर रशेमी कापि र्ालून त्यािर देिीचा टाक 

विवधित स्र्ापन केला जातो. कुटुांबातील सिांच े

आरोग्य उत्तम असािे आवण िांशिदृ्धी व्हािी 

यासाठी बाांबूच्या परिीच्या या प्रतीकातून देिीची 

मनोभािे आराधना केली आते. या नऊ वदिसात 

तेल आवण तपुाच े वदिे अखांि प्रज्िवलत 

असतात. श्री दगुाच सप्तशतीचा पाठ वनत्यनेमान े

म्हटला जातो. कुटुांबातील वस्त्रया आवण परुुर् या 

उत्सिाच्या वदिसात उपिास करतात.                

गजुरातमधील निरात्री उत्सि आवण गरबा – 

दाांविया नतृ्य – सांगीत सांस्कृती आवण देिी दगुेचे 

सातिे रुप देिी कालरात्री वहचा पररचय पढुच्या 

लेखात नक्की िाचा...! 
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नवदुर्गा ७: कगलरगत्री                   

नवरगत्री घटस्थगपन लखे ७                                                                                          

दवेी कगलरगत्री बुद्धी तत्वगच ेप्रतीक: 
वगहन र्दाभ  

 

देिी दगुेचे सातिे रूप देिी कालरात्री. खर े

म्हणजे वहचे दशचनच भयकारी आहे. काळोखाशी 

साधम्यच साांगणारी कृष्णिणी काांती, अस्ताव्यस्त 

विखरुलेले केस, देिीच्या गळयामध्ये विजेसारखी 

चमकणारी माळ आहे. देिीला प्रखर आवण भेदक 

नजर असलेले तीन िोळे आहेत, नाकातून िास – 

वनःिास होताना अग्नीच्या प्रखर ज्िाळा रे्फकल्या 

जात आहेत. गदचभ हे देिीचे िाहन आहे. चतभुुचज 

शरीरमदेु्रतील देिीचा िरचा उजिा हात, अभय 

मदेु्रत आवण पढुचा उजिा हात, िरद मुदे्रत आहे. 

देिीने िरच्या िाव्या हातात खि्ग धारण केले आह े

आवण पढुच्या िाव्या हातात देिीने काटा शस्त्र 
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धारण केले आहे. देिीची मदु्रा भयकारी असली 

तरी दशचक आवण उपासकासाठी ती नेहेमीच 

परोपकारी आवण शभुसूचक असते.  

 

प्राचीन भारतीय मूतीशास्त्राच्या माांिणीनसुार, 

कुठल्याही चतभुुचज देिी अर्िा देितेचे िरचे दोन 

हात नेहेमीच अलौवकक आवण वतच्या अतींवद्रय 

शिी आवण क्षमतेची प्रतीके असतात. पढुील दोन 

हात आवण त्या हातात धारण केलेली आयधेु – 

शसे्त्र – अिजार े – िाद्य ही नेहेमीच लौवकक – 

िास्ति – पावर्चि सांदभाचची असतात. या मदेु्रत 

देिीचा िरचा उजिा हात अभय मुदे्रत आहे. 

सामान्यतः बहुताांशी देिी-देिताांच्या पढुच्या 

उजव्या हाताने अभय मदु्रा धारण केली आते. देिी 

कालारात्रीच्या िरच्या उजव्या हाताची अभय मुद्रा, 

ही वतच्या बुद्धी तत्त्वगचे लनयंत्रण करणगरी देवतग 

या िैवशष््टयाशी जोिलेली आहे.   
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देवी कगिरगत्री सजीिाांच्या बुद्धी तत्त्वगच े

वनयांत्रण करते. आवण आपिी म्हणजे सजीवगंची  

बुद्धी, आपल्यगसगठी कगळ आलण वेळेचे 

लनयोजन करते. कगिर्णनग आलण वेळेचे भगन ह े

सजीवगंच्यग बुद्धीचे कगि आहे. त्यामळेु रात्रीच्या 

अांधाराची भीती आवण मतृ्यू रात्रीच येतो या 

समजतुीचा पगिा हे सजीिाांच्या बुद्धीचे खेळ 

आहेत. िेळेचे योग्य वनयोजन आवण िेळेचा योग्य 

पररचय आवण नेमका अांदाज हे सदु्धा आपली 

बदु्धीच वनयांवत्रत करते. एखादी वक्रया करण्यासाठी 

योग्य िेळ कुठली ते ठरिणे आवण ती िेळ वनमाचण 

करणे हे सदु्धा आपल्या बदु्धीचेच वनयांत्रण. िगत्र, 

आपल्यग बुद्धीच्यग िगफा त लनयंलत्रत होणगऱ्यग 

आपल्यग आलण भोवतगिच्यग कगळगचे भगन 

आलण वेळेचे लनयंत्रण यग सवा वेर्वगन लक्रयग पूणा 

होण्यगसगठी, सजीवगंच्यग क्षितेत, त्यगचे अज्ञगन 

(अलवद्यग) ही एकच कितरतग असते. देवीच्यग 

र्दाभ वगहनगचग रूपक सकेंत इथे फगरच 
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िहत्वगचग आहे. गदचभ म्हणजे गाढि हा प्राणी 

वनरुपद्रिी - मेहनती आहे. देवीच्यग सलन्धनध 

असिेिग हग र्दाभ अज्ञगन आलण अलवदे्यचे रूपक 

आह.े याला समीप रे्ऊन, देिी साधक – उपासक 

-- दशचकाला साांगते...योग्य लनणाय घेण्यगसगठी 

अभ्यगस करग – अनुभव घ्यग, कगळ-वेळेचे भगन 

ठेवग. िर् तुिच्यग बुद्धीचे लनयंत्रण तुम्ही स्वतःच 

करू शकगि. यग र्दाभगसगरखे िगझ्यगवर 

अविंबून रहगवे िगर्णगर नगही.  

 

आपल्या बवुद्धमान पूिचजाांनी या देिताांच्या 

कायाचनसुार त्याांच्या व्यविमत्िाच्या सांकल्पना 

माांिल्या आवण चतरु आवण कुशल वशल्पकार – 

मूवतचकार – वचत्रकाराांनी या सांकल्पनाांना दृश्य 

स्िरूप वदले. सूक्ष्म वनरीक्षणाने आपल्याला या 

देिी-देिताांच्या वशल्प-मूती-वचत्रातील हे वचह्नसांकेत 

आवण मळु सांकल्पना िाचता येतात. गदचभ – गाढि 

हे देिीचे िाहन असे सांबोवधत केले जात असले 
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तरी देिी-देिता अशा िाहनाांिर कधीही स्िार होत 

नसतात. िाहन म्हणजे त्याांच्या सवन्नध असणारा 

प्राणी अर्िा पक्षी. वचत्रातील गाढिािर बसलेली 

देिी हे वचत्रकाराने रे्तलेले स्िातांत्र्य आहे. देिी-

देिताांच्या व्यविमत्त्िातील अनेक िैवशष््टये, या 

सवन्नध अस णाऱ्या प्राणी-पक्षी याांच्या 

वचह्नसांकेतातून आपल्याला िाचता येतात. 
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↟   देवी दुरे्चे सगतवे रूप देवी कगिरगत्री   ↟ 
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देिीची िरच्या उजव्या हाताची अभय मुद्रा, 

अभ्यास आवण अनभुिाने तमुचे अञान दूर होईल 

असा सांकेत देते आवण पढुच्या उजव्या हाताच्या 

िरद मदेु्रने देिी तसा आशीिाचद देते. काळ आवण 

िेळेचे बदु्धीवनष्ठ उत्तम वनयोजन म्हणजे काय... 

त्याचे नेमके उदाहरण म्हणजे अलीकिे वनितृ्त 

झालेला आपला आििता वक्रकेटपटू, श्री 

महेंद्रवसांग धोणी. यष्टीरक्षक म्हणून यष्टीमागे उभा 

असताना चपळाईने रे्तलेले बळी आवण र्फलांदाजी 

करताना केलेल्या अद्भतु खेळी या दोन्ही िेळी, 

चेंिूच्या िेगाच्या - वदशेच्या – सीमाररे्ेच्या 

अांतराच्या िेळेचे त्याचे गवणत हे सारे विलक्षण 

होते. देवी कगिरगत्रीचे बुद्धी तत्त्वगचे लनयंत्रण 

असेच कगही असगवे..!!   

 

प्रतीकशास्त्र – रूपकशास्त्र – वचह्नसांकेत 

याच्या अभ्यासानसुार, सामान्यतः कुठल्याही स्त्री 

देितेच्या मूतीतील वतचे िािे शरीर, साधक – 



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

93 
 

उपासक – दशचकाच्या बदु्धीचे म्हणजे ितृ्तीच े

वनयांत्रण करते आवण उजिे शरीर मन म्हणज े

वचत्ताचे वनयांत्रण करते. देवी कगिरगत्री ही तर 

साधक – उपासक – दशचकाच्या बदु्धीची वनयांत्रक 

देिता आहे. देिीच्या िरच्या िाव्या हातात खि्ग 

आहे. आपल्या अलौवकक क्षमतेने बदु्धीवनष्ठ 

उपासकाचे देिी रक्षण करते असा हा रूपक सांकेत 

आहे. पढुच्या िाव्या हातातील काटा िापरून, देिी 

बदु्धीच्या अयोग्य वनणचयािर अांकुश ठेिते. आपल्या 

प्राचीन वहांदू सांस्कृतीतील देिी – देिताांच्या 

सांकल्पनाांचा असा अभ्यास र्फार आनांददायी 

असतो...!  
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र्जुरगत मधील नवरगत्री उत्सवगचग 
परीचय:        
आजच्या काळाांत, निरात्री उत्सिात सिाचत जास्त 

लोकवप्रय आहे गजुराती गरबा आवण दाांविया. याचा 

प्रभाि इतका विलक्षण आही की आज गजुरात 

परुता मयाचवदत न रहाता,  गरबा ग्लोबल झालाय 

म्हणजे वििस्तरािर पोहोचला आहे. याचे 

व्यापारीकरण - व्यिसायीकरण मोठ्या प्रमाणािर 

झाले आहे. मात्र त्या आधी, हजारो िर्ांपासून, 

धावमचक – अध्यावत्मक -- सामावजक -- िैञावनक 

अशा सिच पातळयाांिर, गजुराती सांस्कृतीमध्ये या 

निरात्रीच्या सणाचे महत्त्ि खूप मोठे आहे. र्रबग हग 

शब्द, स्त्रीचग र्भा यगवरून आिेिग आह.े यगिग 

आत्म्यगची शक्ती िगनिे आते. यग घटगत, देवी 

दुरे्ची म्हणजे प्रकृतीची सकगरगत्िक ऊजगा 

आपल्यगिग लिळगवी अशग भलक्तभगवगने यग 

घटगची रु्जरगती कुटंुबगत घरगघरगत स्थगपन 

केिग जगतो.  
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सुांदर रांगात रांगिलेल्या या र्टाला त्याच्या गोल 

पषृ्ठभागािर एका ओळीत नऊ वछद्र असतात. ही 

नऊ वछद्र, नऊ दगुांची प्रतीके आहेत. र्टािरील 

नऊ वछद्राांच्या अशा तीन ओळी म्हणजे सत्तािीस 

नक्षत्राांची प्रतीके आहेत. प्रत्येक नक्षत्राला चार 

चरण असतात. त्यामळेु या र्टाला १०८ रे्फऱ्या 

मारल्या की ब्रह्माांिाला प्रदवक्षणा र्ातल्याच े

समाधान वमळते. यामळेु हा र्ट वििाचे प्रतीक 

मानला जातो. या र्टात मगु – गूळ आवण एक वदिा 

ठेिला जातो. अशा र्टात निरात्रीच्या काळात 

देिी दगुाच िास्तव्याला 

येते अशी उपासकाांची 

श्रद्धा आहे. 

स्र्ापनेपासून 

दसऱ्यापयंत र्ाटातील 

वदिा प्रज्िवलत रहातो.  

↟रु्जरगती घट   
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या गरब्याची गाणी आवण गीते म्हणजे देिी 

दगुेच्या स्ततुीची आवण मवहम्याची भिीगीते. ज्या 

काळात वलवहता िाचता येत नव्हते त्याकाळात 

मौवखक परांपरनेे ही भिीगीते समाजात प्रचवलत 

होती, आजही आहेत. गरब्याची पारांपररक गाणी 

म्हणत सिच ियोगटातील मवहला गरबा खेळतात. 

(गारब नाचणे हे अयोग्य सांबोधन आहे). यािेळी 

र्फि आपली टाळी आवण पदन्यास याचेच महत्त्ि 

असते. कुठलेही िाद्य िाजिले आत नाही. गरबा 

दगंलडयग नृत्य ↟ 
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गातानाच्या या टाळीलाही खूप अध्यावत्मक सांदभच 

आहे. टाळी िाजिून िरच्या बाजूला सोिून ती पूणच 

करणे याची एक विवशष्ट लयबद्ध पद्धत आहे. गरबा 

खेळताना ती स्त्री, आपल्या दैनांवदन साांसाररक 

समस्या आपल्या टाळीमध्ये गोळा करते आवण 

एक वगरकी रे्ऊन, उांचािर टाळी पूणच करून 

देिीच्या स्िाधीन करते आवण त्या समस्यातून मिु 

होते, अशी श्रद्धा प्रत्येक मवहला, मनात जपत 

असते. देिी दगुाच म्हणेच देिी पािचतीची सिचच 

प्राचीन मांवदर े उांच पिचतािर आहेत. या 

भिीगीताांमधून, देिीने पिचतािरून उतरून 

निरात्रात आपल्या र्री िस्तीला यािे असे 

आिाहन केले जाते. गजुराती भिी परांपरते 

िर्ाचतून, िासांवतक म्हणजे चैत्री निरात्र – आर्ाढी 

निरात्र – शारदीय निरात्र – मार्ी निरात्र असे 

चार निरात्र उत्सि प्रचवलत आहेत. यातली 

आर्ाढी आवण मार्ी ही दोन गपु्त निरात्र म्हटली 
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जातात. हे दोन उत्सि र्रातच साजर े केले 

जातात.  

 

र्रबग जसग भलक्तरसगचग प्रकट अलवष्ट्कगर 

तसग दगंलडयग हग श्रीकृष्ट्ण आलण र्ोलपकगंच्यग 

शंृर्गररक रगसक्रीडग नृत्यगचग प्रकट अलवष्ट्कगर 

आह.े यात िापरल्या जाणाऱ्या वटपऱ्या िेळूपासून 

बनविल्या जातात आवण या िेळूपासून बासरीही 

बनिली जाते. गजुरातमधील अन्य प्रदेशात र्बी – 

पढगर – अशा अन्य नतृ्यशैली  निरात्रीत प्रचवलत 

आहेत. या दोन्हीमध्ये र्फि परुुर्ाांचा सहभाग 

असतो. गबी या नतृ्याचे िेळी र्फि ढोल आवण 

मांवजरी िापरली जाते. पढार हे िीररसाचे नतृ्य 

आहे. कच्च – सौराष्् मधे प्रचवलत या नृत्यात, 

प्रत्येक परुुर्ाच्या हातात तलिार असते. िगंडवी 

घट म्हणजे शक्तीतत्त्वगच्यग देवीिग िोक्यािर 

रे्ऊन केला जाणारा परुुर्ाांचा अन्य नतृ्य 

अविष्कार प्रचवलत आहे. लटपरी नृत्य – 
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आलदवगसींचे अहवग डगंर्ी नृत्य असे अन्धय दोन 

नतृ्य प्रकगर सुद्धग प्रचलित आहते. द्वगरकेतीि 

नवरगत्री नृत्य, दीड लकिोिीटरचग फेरग घेते. 

ठगकर ज्ञगतीत रुिगिी नृत्य हग वेर्ळग नृत्य 

अलवष्ट्कगर प्रचलित आह.े  

 

या प्रत्येक नतृ्यात िेगिेगळे पारांपररक पररधान, 

वस्त्रया आवण परुुर् िापरतात. गजुरात मधील हा 

पारांपररक निरात्री उत्सि खूप ऊजाच आवण 

उल्हास रे्ऊन येतो. भारतातील अन्य प्रदेशातील 

निरात्री उत्सि आवण देिी दगुेचे आठिे रूप देिी 

महागौरी याचा पररचय पढुच्या लेखात नक्की 

िाचा...! 

 

--००-- 
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नवदुर्गा ८: महगर्ौरी                    

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे ८                                                                                         

दवेी महगर्ौरी णचत्त तत्वगच ेप्रतीक: 
वगहन वषृभ  
बनारस शहर (िाराणशी – काशी) हे देिी दगुेचे 

िास्तव्य असलेले वतचे वनिासस्र्ान आहे. 

आजच्या लेखातील देिी महागौरी, बनारस 

शहरातील नऊ गौरींची प्रवतवनधी आहे. श्री दगुाच 

सप्तशतीमध्ये िणचन केल्यानसुार देिी महागौरी 

आठ िर्ांची बावलका आहे. गौिाचनाचच्या देिी 

महागौरी, शभु्र िस्त्र आवण तशाच शभु्र अलांकारान े

नटली आहे. िरृ्भ वतचे िाहन आहे. बनारस 

मधील महागौरी देिी, उपासकाांना, वििेिर वशिाची 

पत्नी, काशीची सम्राञी देिी अन्नपूणाच या नािान े

पररवचत आहे. देिीला भिानी या नािानेसदु्धा 

सांबोधले आते. 

  



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

102 
 

देिी महागौरी, लचत्ततत्त्वगची प्रतीक आहे कारण 

ती स्त्रीच्या दैनांवदन िैयविक आवण खाजगी 

जीिनातील अनेक भािना – धारणा -- र्टना 

यािर सकारात्मक व्यि भाष्य करते. अशा देिीची 

बनारसमधील नऊ रूपे अशी 

आहेत. िखुलनिगालिकग देवी, ज्येष्ठग र्ौरी, 

सौभगग्य र्ौरी, शंृर्गर र्ौरी, लवशगिगक्षी र्ौरी, 

िलितग र्ौरी, भवगनी र्ौरी, िंर्िग र्ौरी, 

िहगिक्ष्िी र्ौरी. िखुलनिगालिकग देवी ही 

अवतशय सुांदर रूपाची वििाहोत्सकु तरूणी 

आहे. ज्येष्ठग देवी ही वतची मोठी बहीण आह ेआवण 

वतचे लग्न होण्याची अपेक्षा आहे. कुटुांब 

जीिनातील चार आश्रमाांपैकी गहृस्र्ाश्रमाचे वकां िा 

िैिावहक सांसाराचे ती प्रतीक आहे. यालाच ज्येष्ठ 

आश्रि म्हटले जाते. ज्या स्त्रीला योग्य पती 

वमळाला आहे अशा स्त्रीचे रूपक आहे  सौभगग्य 

र्ौरी. िैिावहक जीिनात, यगुलुधमाचत, पतीबरोबर 

वनरामय कामजीिनाचा आनांद रे्णाऱ्या स्त्रीचे 
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रूपक आहे, शंृर्गर र्ौरी. सुांदर आवण बोलके िोळे 

(मीनाक्षी – हररणाक्षी) असलेली कामाक्षी देिीशी 

साधम्यच असलेली लवशगिगक्षी र्ौरी. या सुांदर 

देिीच्या िोळयाांतूनच, आपल्याला वतच्या 

समाधानी कामजीिनाचे रहस्य समजते. िलितग 

र्ौरी म्हणजे पतीबरोबर िैिावहक जीिनात काम 

आवण शृांगाराचा योग्य ताल आवण सूर सापिलेली 

स्त्री आहे. काम – शृांगार याच्या पलीकिे िैिावहक 

जीिनात पतीबरोबर भािवनक नाते जळुलेली, 

पतीसह मलुाांची काळजी रे्णारी कुटुांबित्सल स्त्री 

म्हणज ेभवगनी र्ौरी. स्िभािाने शाांत, ितृ्तीन े

ित्सल आवण   भविमागी, श्रद्धािान, आनांदी, 

वििावहत स्त्री म्हणजे िरं्िग र्ौरी. समदृ्ध 

व्यविमत्त्िाची पती आवण कुटुांबाशी बौवद्धक नाते 

जोिलेली, धमचवनष्ठ (िैिावहक जीिनातील स्त्रीधमच) 

कल्याणकारी – परोपकारी ितृ्तीची–रक्षणकती 

कुटुांबित्सल यशस्िी स्त्री म्हणजे िहगिक्ष्िी र्ौरी     

  



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

104 
 

 

                        

 

  

↟ दुरे्चे आठवे रूप देवी िहगर्ौरी ↟ 
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श्री दगुाच सप्तशती या सांवहतेत स्त्रीच्या िैयविक 

आवण वकां बहुना र्ोि्या खाजगी 

जीिनातील व्यविमत्त्िाचे, विस्ताराने माांिलेले ह े

वचत्र, वस्त्रयाांच्या भािवनक आवण बौवद्धक नजरतूेन 

पावहलेले आहे. शतकानशुतके समाजातील वस्त्रया, 

देिी दगुेच्या या सिच रूपाांची मनोभािे आराधन 

करतात, त्यािेळी खाजगी जीिनातील या सिच 

इच्छा – आकाांक्षा पूणच व्हाव्यात हीच वतची प्रार्चना 

असते. आपल्यग िेखगतीि यग नवदुर्गा, लस्थर 

आलण स्थगयी, अपरग देवतग आहते.  देवी 

दुरे्च्यग िहगलवद्यग (सरस्वती) रूपगतीि बगरग 

परग देवतग सवाश्रेष्ठ िगनल्यग जगतगतग. त्या अशा 

-  िहगलवद्यग – िहगवगणी – भगरती – सरस्वती – 

आयगा – ब्रगह्मी – िहगधेनु – वेदर्भगा – ईश्वरी – 

िहगिक्ष्िी – िहगकगिी – 

िहगसरस्वती. (अलीकिच्या काही 

पसु्तकात, पलहिी िहगलवद्यग आवण शेवटची 

िहगसरस्वती ही दोन नािे िगळून, दहा महाविद्या 
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देिताांचा पररचय करून वदला जातो. िी उल्िेख 

केिेिी देवी िहगलवद्यग ही वरीि बगरग नगवे, 

िडंण सूत्रधगर यगंच्यग देवतगिूतीप्रकरण ं यग 

पंधरगव्यग शतकगतीि संस्कृत ग्रथंगतून 

सदंभगािग घेतिी आहते.)        

  

आपल्या विद्वान पूिचजाांनी, दैनांवदन जीिनातील 

स्त्रीच्या अशा सिच क्षमता -- भािना – धारणा – 

इच्छा – अपेक्षा याांचा इतका सखोल अभ्यास केला 

आहे की, आज ही सिच मागचदशचक तत्त्िे आपल्याला 

अभ्यासासाठी उपलब्ध आहेत...!    
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णहमगचल प्रदशेगतील कुल्लू व्हॅली 
नवरगत्री उत्सवगचग परीचय: 

भारतातील एक रमणीय राज्य, वहमाचल 

प्रदेश. राज्यातील  कुल्िू व्हिॅी हा पररसर वनसगच 

सौंदयाचन ेसमदृ्ध आहे. येर्ी नवरगत्री उत्सव एक 

अनोखे रूप रे्ऊन येतो. सतराव्या शतकात राजा 

जगतवसांग इर्ला शासक राजा होता. तो श्रीरामाचा 

भि होता. एके वदिशी राजा आपल्या 

वसांहासनािरून खाली उतरला आवण तेरे् त्यान े

रर्नुार् म्हणजे श्रीरामाच्या मूतीची स्र्ापना केली. 

यापढेु राजा रर्नुार् आवण माझे िांशज इरे् राज्य 

करतील असे त्याने र्ोवर्त केले. नांतरच्या काळात 

राजा अयोध्येला जाऊन आला. येताना त्यान े

रर्नुार् देिाची मूती सोबत आणली आवण त्याची 

स्र्ापना केली. दसऱ्याच्या उत्सिासाठी राजा 

रर्नुार्, अन्य देिी – देिताांना कुल्िू 

व्हिॅीत आमांत्रण देतो अशी लोकश्रद्धा आहे.  
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कुल्िू व्हिॅीजवळीि ििगनग पररसरगत 

िहषी जिदग्नी याांचा आश्रम होता. आपल्या 

प्रिासाहून परत येताना महर्ी जमदग्नी याांनी 

आपल्या िोक्यािरील टोपलीत अनेक देिी-

देिताांच्या मूती आणल्या होत्या. िाटेत त्याना 

िादळाने गाठले आवण िोक्यािरील टोपलीतल्या 

मूती दूरिर रे्फकल्या गेल्या. नांतरच्या काळात 

गािकऱ्याना या मूती सापिल्या आवण त्या देिी - 

देिाता प्रसन्न झाल्या. तेव्हापासून कुल्िू 

व्हिॅीत हजारो देिी-देिताांचा वनिास आहे अशी 

एक दांतकर्ा स्र्ावनक नागररक साांगतात. अशा 

दांतकर्ाां वशिाय कुठलाही  इवतहास रांजक होत 

नसतो. 
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↟  कुल्िू व्हिॅीतीि नवरगत्री आलण दशहरग उत्सव  ↟ 
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कुल्िू व्हिॅीतीि सात वदिसाांचा निरात्री 

उत्सि दसऱ्यापासून सरुू होतो. उपासक 

श्रद्धािान नागररक, अनेक देिी-देिताांच्या मूती 

वमरिणकुीने रर्नुार्ाच्या देिळात रे्ऊन येतात. 

ही देखणी वमरिणूक पाहण्यासाठी देश- 

विदेशातील पयचटक गदी करतात. वबआस नदीच्या 

काठािरील ढालपूर या प्रचांि मैदानात, निरात्रीचा 

दशहरा मेळािा भरतो. सात वदिसाांच्या काळात 

सांगीत – नतृ्य  -- नाटके असे अनेक साांस्कृवतक 

कायचक्रम सादर होतात. शेिटच्या वदिशी मैदानात 

रािण दहनाचा कायचक्रम होतो. दसऱ्यानांतर सात 

वदिसाांनी रािण दहन करणारा हा भारतातील 

एकमेि विजयादशमी उत्सि आहे.   

 उद्याच्या निव्या आवण अांवतम लेखात, देिी 

दगुेचे नििे रूप देिी वसद्धीदात्रीचा पररचय आवण 

या नऊ दगुांच्या रूपके – प्रतीके – वचह्नसांकेत याांचे 

विस्ताररत विशे्लर्ण अिश्य िाचा...!  
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नवदुर्गा ९: णसद्धीदगत्री                 

नवरगत्री घटस्थगपनग लखे ९                                                                                          

दवेी णसद्धीदगत्री अहंकगर तत्वगच ेप्रतीक:  

वगहन णसंह 
साधकाच्या साधनेला पािणारी, त्याला त्याच्या 

उपासना आवण आराधने नसुार वसद्धीचे िरदान 

देणारी देवी लसद्धीदगत्री. साधक, त्याच्या 

आराधनेत कुठल्या वसद्धीची अपेक्षा ठेितो आहे 

याचाही विचार देिी करतेच, हे वनवश्चत आहे. दुर्गा 

कल्पतरू सांवहतेतील एका गोष्टीनसुार, रगजग 

सुरथ आवण सिगधी नगवगचग व्यगपगरी, दीर्च काळ 

देवी लसद्धीदगत्रीची आराधना करतात. देिी प्रसन्न 

होते आवण दोर्ाांना विचारते तमु्हाला काय वसद्धी 

हिी आहे. राजा सरुर्, म्हणतो...देिी, माझ्या 

शतू्रांचा पराभि करून मला माझे राज्य परत हिे 

आहे. मग मी दीर्च काळ राज्य करने. राजाची ही 
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मागणी, भौलतक आलण िूता स्वरूपगची आह.े देिी 

त्याला अपेवक्षत वसद्धीचे िरदान देते.  

व्यापारी समाधी हा हुशार आवण प्रद्यािान म्हणून 

लोकाांना पररवचत असतो. तो देिीला  

म्हणतो...देवी ििग स्वगथा (िि इलत) आलण 

अहभंगव (अह ं इलत) या दोन दगुुचणाांपासून मिुी 

हिी आहे. तो देिीकिे या अ्यगलत्िक ज्ञगनगची 

लसद्धी मागतो. देिी त्याच्यािर प्रसन्न होते आवण 

त्यालाही अपेवक्षत वसद्धीचे िरदान देते. 

उपासकाला असे िर देणाऱ्या दोन देिता म्हणजेच 

देवी लसद्धीदगत्री. देवी िक्ष्िी, उपगसकगिग 

भौलतक लसद्धी देते आलण देवी सरस्वती अथगात 

िहगलवद्यग, उपगसकगिग आ्यगलत्िक ज्ञगनगची 

लसद्धी देते.          

राजा सरुर् आवण समाधी व्यापाऱ्याची गोष्ट, देिी 

वसद्धीदात्रीचीच आहे. आधीच्या लेखात उल्लेख 

केल्यानसुार देिी वसद्धीदात्री अहकंगर तत्त्वगची 

प्रतीक देिता आहे. सामान्यतः इांवग्लश मधून 
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विचार करणारा प्रत्येक िाचक, अहकंगर हा शब्द 

English EGO असा िाचेल वकां िा त्याचा असा 

अर्च काढेल. प्रत्यक्षगत अहकंगर म्हणजे आपिे 

स्वतःचे  अलस्तत्त्व. अहकंगर म्हणजे आपली 

स्ितःची ओळख. आपले मन आवण बदु्धी नेहेमीच 

आपल्या ओळखीची – आपण स्ित: आपल्या 

बद्दल ठरिलेल्या प्रवतमेची – पररचयाची गलुाम 

असते. आपण आपली ओळख एकतर बौलद्धक 

स्तरगवर वनमाचण करतो अर्िा भगवलनक स्तरगवर 

वनमाचण करतो. आपल्या अशा परीचयाला – 

अवस्तत्िाला समाजाने स्िीकार करताना जर 

काही अिचण आली तर आपण आपल्या परीचया 

भोिती वभांत बाांधतो. नांतरच्या काळात हीच वभांत 

आपल्याला बांवदस्त करते.  

देिी वसद्धीदात्री आपल्याला आपले अवस्तत्त्ि 

आवण आपली ओळख सरुवक्षत ठेिण्यासाठी 

मागचदशचन करते. अहांकाराचे आवण पररचयाच े 

रुपाांतर गिाचत होऊ नये यासाठी जागरूक रहायला 
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साांगते. उपासक आवण दशचकाच्या, देितेबरोबर 

होणाऱ्या वन:शब्द सांिादाचे माध्यम म्हणज ेही मूती 

आवण शरीरमुद्रा – हस्तमदु्रा – आयधेु – िाहने – 

िाद्य - सजीि याांचे मार्फच त वमळणार े वतच े

वचह्नसांकेत. ही या सांिादाची वचरांतन वटकलेली 

भार्ाच आहे. यासाठी, आपल्या विद्वान पूिचजाांच े

ऋण कायम स्मरणात राहािे अशी प्रार्चना.   

आकाशाकिे वनदेश करणाऱ्या या तजचनीमदेु्रचा, 

मूवतचशास्त्रानसुार व्यि होणारा वचह्नसांकेत विलक्षण 

आहे. ञानप्राप्तीच्या माध्यमातून तमु्हाला िैयविक 

प्रगतीचा मागच शोधायचा असेल तर तजचनी या 

बोटातून व्यि होणारा वनसगचदत्त अहांकार, 

अहांभाि, आक्रमकता या सिच भािना तमुचे िैगणु्य 

आहे हे जाणून घ्यािे. हे दोर् तमुच्या प्रगतीतील 

अिसर आहेत. या सिच दोर्ाांिर तमुचे जाणीिपूिचक 

वनयांत्रण हिे तरच तुम्हाला शदु्ध ञानाची प्राप्ती, 

वनगिी – वनमचळितृ्तीन ेप्राप्त होईल.  
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देितेच्या मूतीतील 

तजचनीमदु्रा नेहमीच 

जागरूक आवण सािध 

रहाण्याचा सांकेत देते.  

तजचनीमदु्रा धरण 

करणाऱ्या देिता सहसा 

करूण - ित्सल अशा 

भािनाांचे सांकेत 

देणाऱ्या पालकत्िाच्या भूवमकेत असतात. 

हलक्याशा िळलेल्या मठुीतील आकाशाकिे 

वनदेश करणार ेचारे्फकळीचे अर्िा तजचनीचे एकच 

बोट हे या मदेु्रचे िैवशष््टय आहे. हे बोट कधीही 

दशचकाकिे रोखलेले नसते. ही मुद्रा र्फि आपले 

अवस्तत्त्ि जाहीर करते. आपण आपली शाळेतल्या 

वदिसाांची आठिण ताजी करा. िगच सरुु होताना 

वशवक्षका आपली उपवस्र्ती रे्तात. आपल्या 

देवतेची तजानी िुद्रग – अंरु्िी िदु्रग 
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नािाचा पकुार करताच आपण आपली तजचनी उांच 

करून आपण उपवस्र्त असल्याचे जाहीर करतो. 

हचे आपिे अलस्तत्त्व आलण अहकंगर असतो.   

िळलेल्या मठुीची अशी तजचनी समजा आपण 

समोरच्या व्यिीकिे रोखली तर त्याला ही मदु्रा 

वनवश्चतच अपमानास्पद िाटते. याचे मखु्य 

कारण...आपिी तजानी अथवग चगफेकळी ह ेबोट 

आपल्यग स्वतःच्यग अहभंगवनेचे, अहकंगरगचे, 

र्वगाचे आलण अलस्तत्वगचे प्रलतक िगनिे जगते. 

असे रोखलेले तजचनीचे बोट हे आक्रमक आवण 

अनेकदा वहांसकितृ्तीच े लक्षण समजले जाते. ते 

कसे िापरायचे, त्याचे कौशल्य आत्मसात करा 

असा सल्ला देिी वसद्धीदात्री देत असते.  

  



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

118 
 

 

                    

           

  

↟   दुरे्चे नववे रूप देवी लसद्धीदगत्री  ↟ 
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या निरात्री उत्सिावनवमत्त, रूपके – प्रतीके – 

वचहे्न आवण त्याचे सूक्ष्म सांकेत या माध्यमातून, 

देिी दगुेच्या नऊ रूपाांचा पररचय करून देणारा हा 

नििा आवण अांवतम लेख. देिी आपल्याला साांगते 

आहे....तमु्ही माझी मूती आवण वचत्र पहाताय. 

त्यात प्रत्यक्ष वदसतांय त्यापेक्षा खूप काही समजून 

रे्ण्यासारखे आहे. तत्त्वज्ञगन – लवज्ञगन – 

बुलद्धित्तग यग तीन खगंबगंवर आधगररत आपल्यग 

भगरतीय संस्कृतीची हीच र्िंत आलण लवशेषतग 

आह.े 

यग िेखिगिेत िी लिलहिेिे देवी दुरे्चे सवा 

पररचय, शगक्त तगलत्त्वक परपंरतेीि तगंलत्रक 

धोरणगने लिलहिेिे, दुर्गा कल्पतरू यग संलहतेत 

िगंडिेिे आहते. ही आपल्या कुटुांबातील – 

समाजातील  आपल्याला रोज भेटणारी स्त्रीच 

आहे. दोन दोन िाक्यात, देिी दगुेच्या अर्ाचत 

प्रत्येक स्त्रीच्या या नऊ रूपाांचा हा धािता पररचय.  
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मेरू पिचताची कन्या वमनािती आवण 

वहमालयाचा राजा वहमाित याांची कन्या देिी 

शैलपतु्री ही बावलका स्िरूप दगुाच आहे. देिी 

बावलका स्िरूप असूनही सक्षम आवण सबला आहे 

याचे प्रतीक म्हणज े वतच्या उजव्या हातातील 

वत्रशूळ. आधुलनक कगळगतीि बगलिकग आलण 

लस्त्रयगंनी यगतिग लचह्नसकेंत सिजून घेणे 

आवशयक आह.े देिी ब्रह्मचाररणी विद्यावर्चनी आहे. 

ती अजूनही ऋतमुती झालेली नाही मात्र धैया - 

आत्िसयंि – इंलद्रयलनग्रह हे वतच्या जीिनाच े 

ध्येय-धोरण आहे. देिी चांद्रर्ांटा ऋतमुती झालेली 

तरुणी आहे मात्र अवििावहत आहे. आता वतला 

वतच्या स्त्रीत्िाचा पररचय झाला आहे. देिी 

कुष्माण्िा आता माततृ्ि अनभुिते आहे. 

माततृ्त्िानांतर स्त्रीची वनसगचदत्त ित्सलता आवण 

परोपकारी करूण भाि ती व्यि करते आहे.  

देिी स्कां दमाता वहने आता आपल्या बाळाला 

जन्म वदला आहे. आपल्या बाळाला दूध 
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पाजण्यासाठी वहचा पान्हा आतरुला आहे. ही या 

ब्रम्हाांिाची जन्मदात्री आहे. कुटुांबातील 

कुटुांबित्सल स्त्री आहे. आई झाली असली तरी ती 

तरुण आहे. आपल्या पतीिर अिलांबून न रहाता 

ती मलुाांचा आवण कुटुांबाचा साांभाळ करते आहे. ती 

समर्च आवण स्िािलांबी आहे. देिी कालरात्री आता 

मध्यम ियाकिे झकुली आहे. वतची माततृ्िाची 

क्षमता आता कमी झाली आहे. ती रजोवनितृ्तीच्या 

कळा सहन करते आहे.  वतची मलेु आता मोठी 

होऊन स्िािलांबी  झाली आहेत.  

देिी महागौरी रजोवनितृ्ती नांतरची स्त्री आहे. 

आता ती पनु्हा आपले बाल्य अनुभिते आहे. आता 

ती वतच्या आिित्या कामात आवण छांदात रमते 

आहे. देिी वसद्धीदात्री म्हणजे अध्यावत्मक 

आनांदाच्या वदशेने वनर्ालेली िदृ्धा आहे. 

समाजातील गरजूना मदत आवण सल्ला हे वतच े

दैनांवदन काम आहे. आनदंी दगंपत्यजीवन – सुखी 

कुटंुब – सतंुलित सिगज असे तका शु्द आलण 
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नैसलर्ाक सुसरं्ती आलण सवासिगवेशक 

िगर्ादशान करणगऱ्यग अशग प्रगचीन संलहतग फक्त 

आपल्यग संस्कृतीतच उपिब्ध आहते. या देिी 

दगुेचे सगळे अविष्कार, प्रत्येक मवहलेन े

सूक्ष्मपणाने समजून रे्णे आिश्यक आहे. यगिग 

धगलिाक तीथगाटन सिजगवे, इतकीच प्रगथनग. 

माझी ही लेखमाला आता ई सगलहत्य प्रलतष्ठगन 

यगंचेतफे E Book स्वरूपगत यग दसऱ्यगिग 

प्रकगलशत होते आह े ह े फगर आनदंगचे आह.े 

त्यासाठी ई सावहत्य प्रवतष्ठानच्या सिच सदस्याांना 

मनःपूिचक धन्यिाद. २०२० निरात्रीवनवमत्त 

वलवहलेली ही निदगुाच लेखमाला आता सांपन्न 

झाली आहे. नमस्कार..!!          

--००-- 

 



नवदरु्गा: प्रगचीन संकल्पनग रूपके अरुण फडके 

123 
 

ई सानहत्य प्रनतष्ठानचे हे तेरावे वर्भ. 

श्री. अरुण फडके याांचे ई सावित्यिर िे पविलेच पुस्तक. 

श्री. अरूण फडके ि ेएक अनेक पैल ूअसलेल ेलेखक, कलगकगि 

सगमगहिक कगयाकिे. हचन्ि े व प्रगचीन भगििीय संस्कृिी िग त्यगंच्यग 

सखोल अभ्यगसगचग हवषय. मिगठी भगषेचे सौंदया वगढवणगर्यग म्िणी, 

पिुगिन इमगििींचे संवधान, भव्य कगयाक्रमगंचे सौंदयाशगस्त्रीय आयोिन 

अस े त्यगंच ेअभ्यगसगचे हवषय आििे आहण यग प्रत्येक हवषयगच्यग 

मळुगपयंि िगण्यगची वतृ्ती व अचकु आहण नेमके हलिीण्यगसगठी कष्ट 

घेण्यगची ियगिी यगमुळे त्यगनंग सगहिहत्यक विुाळगंि मगनगचे स््गन आि.े 

सध्यगच्यग whatsapp यहुनव्िरिसीटीच्यग कगळगि त्यगंचे लेखन िी एक 

मोठीच बौहिक मेिवगनी असिे. 

श्री. अरूण फडके यगंच्यगसगरखे ज्येष्ठ लेखक आपले पसु्तक ई 

सगमहत्यच्यग िगध्यिगतनू जर्भरगतील मिगठी वगचकगंनग मवनगिलू्य 

दिेगत. असे लेखक ज्यगंनग लेखन हीच भक्ती असते. आमण त्यगतनू 

कसलीही अमभलगषग नसते. िरगठी भगषेच्यग सदुवैगने रे्ली दोन हजगर 

वषे कवीरगज नरेंद्र, संत ज्ञगनेश्वर, संत तकुगरगिगंपगसनू ही परंपरग सरुू 

आह.े अखंड. अजरगिर. म्हणनू तर ई सगहित्यवि हदनगनग् मनोिि(२ 

पसु्िके), शंभ ू र्णपलेु (नऊ पसु्तके), डॉ. िरुलीधर जगवडेकर (९ 

पसु्तके), डॉ. वसंत बगर्ुल (१७ पसु्तके), शुभगंर्ी पगसेबंद (८ पसु्तके), 

अमवनगश नर्रकर (४ पसु्तके), डॉ. मस्ितग दगिले (७ पसु्तके), डॉ. 

मनतीन िोरे (२६ पसु्तके), अनील वगकणकर (९), अनंत पगवसकर(४), 
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िध ूमशरर्गंवकर (६), अशोक कोठगरे (बगिग हजगर पगनगचंे िहगभगरत), 

श्री. मवजय पगंढरे (ज्ञगनेश्वरी भगवगथा), िोहन ििण्णग (जगर्मतक कीतीच े

वैज्ञगमनक(३), संर्ीतग जोशी (आद्य र्झलकगरग, १६ पसु्तके), मवनीतग 

दशेपगंडे (७) उल्हगस हरी जोशी(६), नंमदनी दशेिखु (५), डॉ. सजुगतग 

चव्हगण (८), डॉ. वषृगली जोशी(१७), डॉ. हनमालकुमगि फडकुले (१९), 

CA पनुम संर्वी(७), डॉ. नंहदनी धगिर्ळकि (८), अंकुश हशंर्गडे(६), 

आनंद दशेपगंडे(२), डॉ. हनलीमग कुलकणी(२), अनगहमकग बोिकि(३)  

असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, कसलेले लेखक ई सगमहत्यगच्यग िगरे 

आपली पसु्तके लगखो लोकगंपयांत मवनगिूल्य पोहोचवतगत.  

अशग सगमहत्यितूीचं्यग त्यगर्गतूनच एक मदवस िरगठीचग सगमहत्य 

वकृ्ष जगर्मतक पटलगवर आपली ध्विग फडकवील यगची आम्हगलग 

खगत्री आह.े यगत ई सगमहत्य प्रमतष्ठगन एकटे नगही. ही एक िोठी चळवळ 

आह.े अनेक नवनवीन व्यगसपीठे उभी रहगत आहते. त्यग त्यग 

व्यगसपीठगंतनू नवनवीन लेखक उदयगलग येत आहेत. आमण यग सवगांचग 

सगिमूहक स्वर र्र्नगलग मभडून म्हणतो आह.े  

आमण ग्रंथोपजीमवये । मवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टगदृष्ट मवजयें । होआवे जी । 

 

 


