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�दवाळी - एक द�पोत्सव 

उपलब्ध पुराव्यांनुसार �दवाळी हा सण �कमान तीन हजार वष� जुना आह.े पण त्या वेळी त्याच ेस्वरूप 

आजच्यापे�ा खूपच �भन्न होत.े  �नसगार्न ेपावसाळ्यात भरभरून �दलेल्या समृद्धीचा आनंद उत्सव, 

कृत�तेचा हा सोहळा. प्राचीन सा�हत्यात या रात्रीच ेवणर्न 'य�रात्री' अस ेआह.े 

काश्मीरपासून कन्याकुमार�पय�त संपूणर् भारतात �दवाळीच्या उत्सवाच ेस्वरूप साधारणपण ेसारखंच 

आह.े घर ंस्वच्छ झाडून, सारवून, रंगवून आ�ण फुलांच्या माळा, पताका, तोरण ेवगैर ेलावून सजवण,े 

अभ्यंगस्नान करून नवीन कपड,े दा�गन ेघालण,े नातलगांसह फराळ, �दव्यांची रोषणाई, ल�मीपूजन, 

द�पदान इ. कायर्क्रम सवर्त्र होतात. अ�ानाचा नाश आ�ण �ानाचा प्रकाश देणार� ह� �दवाळी सवा�नाच 

�प्रय आह.े  जो तो आपापल्या पर�न ेती साजर� करतो आ�ण आनंद लुटतो. द�पावल�च्या अनेक सुखद 

आठवणींपुढ ेअनेक �दवस मनांत र�गाळत राहतात.   

�दवाळीच्या सणातला लहान मुला मुल�ंचा आनंदाचा भाग म्हणज ेपणत्या रंगवण,े आकाशकंद�ल तयार 

करण,े �कल्ला करण,े त्यावर �चत्र ेमांडण,े संध्याकाळी दारापुढ ेछान छान रांगोळ्या काढण ेआ�ण 

फटाक ेवाज�वण ेइ. द�पावल� हा सण सवर्त्र आनंद व उत्साहान ेसाजरा होतो. हा उत्सव म्हणज े

द�पोत्सव. रात्रीच्या अंधाराला �चरून  प्रकाशाच ेअिस्तत्व �नमार्ण करणारा द�प मंगलाच ेप्रतीक मानला 

जातो. याच प्रकाशान ेआपल्या जीवनातील अंधाकार दूर व्हावा म्हणून हा द�पोत्सव. �दव्यांचा उत्सव,  

�दव्यांच्या असंख्य ओळी घरात, अंगणात लावल्या जातात. म्हणून �तच ंनाव द�पावल�. 
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सौ. स्वाती फडणीस 

B. F. A. (Applied Arts)  

सर ज.े ज.े इिन्स्टट्यूट ऑफ अप्लाईड आटर्, - मुंबई 

गेल� १५ वषर् एिक्झ�बशन �डस्प्ल े�डझायनर, िव्हजुअलायझर, वेब �डझायनर आ�ण स्टोर� रायटर 

म्हणून या �ेत्रात कायर्रत आह.े त्याच बरोबर पेपर िक्व�लंग, पेपर फ्लॉवसर् करणे, वारल� प��टंग, स्टेन 

ग्लास प��टंग, ऑइल प��टंग, पॉट डेकोरेशन, मेहंद�, फोटोग्राफ�, वाचन, लेखन अस ेछंद मी �नय�मत 

जोपासत आहे. या सगळ्याचा एक एक�त्रत संग्रह करावा या उद्देशान ेन�त्र उत्सव कलेक्शन हा ब्लॉग 

करायला घेतला. तशा आणखीन नवीन नवीन कल्पना सुचत गेल्या. त्यातल� एक म्हणज ेया गोष्ट� 

इतरांना �शकवल्या म्हणून �शबीर ेघ्यायच ेठरवल.े आ�ण �शबीर सहभागींना देण्यासाठ� नोट्स 

बनवायला घेतल्या. पणत्या रंगवण ेअसा साधा सोपा �वषय. त्यावर �ल�हता �ल�हता पाच-सहा ताव 

केव्हा भरल ेकळल ंसुद्धा नाह�. अशा �वषयावर आपण एवढ ं�लह ूशकतो. मी बघून माझी मलाच 

शाबासक� �दल�. खूप आनंद झाला. आ�ण अस ंम्हणतात क� आनंद वाटला क� वाढतो. त्यात �दवाळी 

सारख्या आनंदोस्तवाचा मुहूतर्. असा दुग्धशकर्रायोग जुळून आला. पूव� इ सा�हत्य प्र�तष्ठनसाठ�च 

'लोकल गोष्ट�' हे इ-बुक बनवल ंहोत.ं त्याच प्रकार ेया हस्तकला उपक्रमाची दे�खल इ बुक्स प्रकाशीत 

व्हावीत म्हणून इ-सा�हत्याशी वातार्लाप केला. त्यांच्या संमतीनेच आपल� आजची शब्दभेट होत आहे. 

या 'हस्तकला उपक्रमातून' मी तुम्हाला भेटत राह�नच तर� मी बनवलेल्या वस्त,ू �चत्र आद� 

बघण्यासाठ�, मी घेत असलेल्या �श�बरांची मा�हती घेण्यासाठ� तुम्ह� 

http://utsavcollection.blogspot.in/ भेट देऊ शकता.  

संपकर्: ९८६७३७५९७१ 

nakshatrautsavcollection@gmail.com 

nuc.workshops@gmail.com 

nuc.products@gmail.com 

 

 

 

http://utsavcollection.blogspot.in/
http://utsavcollection.blogspot.in/
mailto:nakshatrautsavcollection@gmail.com
mailto:nuc.workshops@gmail.com
mailto:nuc.products@gmail.com


 

न�त्र उत्सव कलेक्शन 
सौ. स्वाती फडणीस - (M) ९८६७३७५९७१  Page 4 
 

चला तर मग या वष� आपल्या घरात रंगीबेरंगी पणत्यांचा झगमगाट होऊन जाऊ दे.   

पणत्या रंगवण्यासाठ� सा�हत्य 

 

 

 

1. मातीच्या पणत्या 

2. रंग  

3. रंगवण्यासाठ� ब्रश 

4. प्रायमर 

5. पाण्यासाठ� भांड े

6. ब्रश पुसण्यासाठ� सुती फडक.े   

7. खाल� अंथरायला वतर्मान पत्र, प्लॉस्ट�कचा कागद. 

8. वॉ�नर्श 

9. पॅ�कंगसाठ� प्लास्ट�क, प्लास्ट�कची �पशवी, पुठ्ठा इ. 
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पणत्या सजवण्याची / रंगवण्याची प्र�क्रया- 

 पणत्या �नवडण े/ आणण े

 

बाजारातून �दवाळीच्या सुमारास �मळणार्या मातीच्या पणत्या घेऊन याव्या.  

इतर वेळी देखील आपल्याला काह� �ठकाणी मातीच्या पणत्या �मळ ूशकतात पण त्या बर्याचदा 

कोणत्याह� न�ीकामा�शवायच्या साध्या पणत्या असतात.  

आपल्याला बाजारात दोन तीन प्रकारच्या पणत्या �मळतात.  

1. टेराकोटा क्लेच्या पणत्या:- लाल रगंाच्या असतात. साच्यातून काढल्या असल्यामुळ ेया प्रकारच्या 

पणत्यांमध्य ेआपल्याला बर्याच कला-कुसर�च्या रचना �मळतात.  

2. लाल मातीच्या पणत्या:- या देखील रंगान ेलालसरच असतात. पण चाकावर बनवलेल्या असल्यान े

त्यावर सहसा कलाकुसर नसत.े 

3. पांढर्या रंगाच्या पणत्या:- या रंगान ेपांढुरक्या असतात. साच्यातून काढल्या असल्यामुळ ेया 

प्रकारात देखील आपल्याला बर्याच कला-कुसर�च्या रचना �मळतात. 

4. �सर्या�मकच्या पणत्या :- या पांढरट रंगाच्या साच्यातून काढलेल्या असतात. 
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 पणत्या स्वच्छ धुण े

 

 

�वकत आणलेल्या या पणत्या रंगवायला घेण्या आधी त्या पाण्यान ेस्वच्छ धुऊन घ्याव्यात. 

बाजारातून आणलेल्या या मातीच्या पणत्यांवर बर�च धूळ असत.े त्या जर तशाच धुळीसकट रंगवायला 

घेतल्या तर आपल� सजावट �बघडण्याची शक्यता असल्यान े�वकत आणलेल्या या पणत्या रंगवायला 

घेण्या आधी त्या पाण्यान ेस्वच्छ धुऊन घ्याव्यात. अस ेकेल्यान ेपणत्यांवर�ल धूळ तर �नघून जातेच 

त्या �शवाय या पणत्या मातीच्या असल्यान ेत्या धुताना पाणी शोषून घेतात. रंगवण्या आधी थोडाच वेळ 

आधी पणत्या पाण्यातून काढल्यान ेत्यांच्या या पाणी शोषून घेण्याच्या गुणधमार्चा आपल्याला फायदा 

करून घेता येतो. पाणी शोषल्यामुळ ेपणत्या रंगवताना फारसा रंग शोषून घेत नाह�त. आ�ण आपल्याला 

कमीत कमी रंगात पणत्या रंगवता येतात. 
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 पणत्यांसाठ� रंग 

1. ऑइल प�टस 

2. �डस्ट�पर 

3. ऍक्रॉल�क कलर (फॅ�ब्रक कलसर्) 

4. आ�टर्स्ट ऑइल कलसर् (ट्युब) 

5. पोस्ट्रर कलर 

अशा �व�वध माध्यमांचा वापर पणत्या रंगवण्यासाठ� करता येतो. त्यातील ऑइल प�टस, �डस्ट�पर ह े

खूप मोठ्या प्रमाणावर पणत्या रंगवायच्या असल्यास �कफयतशीर ठरतात. आपण आपल्या 

घरापुरत्या �कंवा नातेवाइकांना देण्यापुरत्या पणत्या रंगवणार अस ूतर ऑइल प�टस, �डस्ट�पर वाया 

जाण्याची शक्यताच अ�धक. तसेच ऑइल प�टस, वाळायला बराच काळ लागत असल्यामुळ ेऑइल 

प�टसनी पणत्या रंगवायला घेतल्यास त्या पूणर् व्हायला ३ त े४ �दवस लागतात. त्यामुळ ेआपण झटपट 

वाळणार्या आ�ण अगद� छोट्या प्रमाणात �मळणार्या ऍक्रॉल�क कलसर्ची (फॅ�ब्रक कलसर्) �नवड 

करणार आहोत. 
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 ब्रशचा वापर 

1. ऍक्रॅल�क कलरन ेपणत्या रंगवताना (फॅ�ब्रक प�टस)  

2. एक '१२' नंबरचा राउंड ब्रश / छोटा फ्लॅट ब्रश 

3. एक साधारण '६' नंबरचा राउंड ब्रश 

4. एक '३' नंबरचा राउंड ब्रश 

5. एक '0' नंबरचा राउंड ब्रश 

अस े४ ब्रश लागतील. पणतीच्या खाल�ल भाग एकाच रंगात 

रंगवताना पटकन एकसारखा रंग देण्यासाठ� आपल्याला फ्लॅट ब्रशचा चांगला उपयोग होतो. 

बाक� आपण िजथ ेिजतक्या प्रमाणात रंग देणार अस ूत्यानुसार छोटा मोठा ब्रश �नवडायचा 

म्हणज ेकमीत कमी वेळात रंगकाम करता येत.े अगद� बार�क न�ीकाम सुबकपण े

करण्यासाठ� '0' नंबरचा राउंड ब्रश वापरावा. जस ेआपण आधीच नमूद केल ेआहे क� ऍक्रॅल�क 

(फॅ�ब्रक) कलसर् लगेच सुकतात. त्यांच्या या गुणधमार्चा आपल्याला एकाच बैठक�त पणतीच े

रंगकाम पूणर् करण्यासाठ� खूप उपयोग होणार आह.े पण त्याच वेळी ऍक्रॅल�क (फॅ�ब्रक) 

कलसर्च ेह ेवै�शष्ट्य आपल्या ब्रशना मात्र हा�नकारक आह.े त्यामुळ ेब्रशन ेरंगवून झाल ेक� 

लगेच ब्रश पाण्यान ेस्वच्छ धुऊन, पुसून ठेवावा. वेळच्या वेळी अस ेकेल ेनाह� तर ब्रशवर�ल 

रंग वाळून ब्रशला कडकपणा देईल आ�ण मग तो ब्रश पुढे वापरता येणार नाह�. तसेच ब्रश 

धुतल्या नंतर तो तसाच पाण्यात ठेवून देऊ नये. ब्रश पाण्याच्या भांड्यातच रा�हल्यान ेत्याच्या 

केसांवर वजन पडून त ेवळण्याची शक्यता असत.े अशान ेब्रशचा आकार �बघडतो. 
 

 प्रायमर वापर  

आपण आधी पा�हलेच आह ेक� आपल्याला दोन तीन प्रकारच्या पणत्या �मळतात. त्यातील लाल 

रंगाच्या पणत्यांना रंग देताना कधी कधी रंग मातकट �दसतात. त ेतस ेन �दसता आपण जो रंग देत 

आहोत तो तसाच �दसावा यासाठ� हा पांढर्या रंगाचा पातळ कोट देता येतो. तो रंग तेजस्वी �दसण्यात 

साहाय्य करण्या बरोबरच रंग पकडून ठेवण्याच ेकाम देखील करतो. पण हा देखील ऑइल प�टच 

असल्यामुळ ेत्याला वाळायला १० त े१२ तास द्याव ेलागतात. 
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 पणत्या रंगवताना घ्यायची काळजी 

1. ऍक्रॅल�क कलरनी  पणत्या रंगवताना (फॅ�ब्रक प�टस) ब्रशवर रंग सुकणार नाह� याची काळजी घ्यावी 

लागत.े  

2. रंग उठावदार �दसण्यासाठ� पणत्यांना प्रायमर देऊन घ्यावा. 

3. तसेच आपल्याला आपण िजथ ेकुठ ेह ेरंगकाम करत बसलो आहोत त्या जागेची देखील काळजी 

घेण ेआवश्यक आह.े त्यासाठ� वतर्मान पत्र �कंवा प्लास्ट�क चा कागद अंथरून त्यावरच रंगकाम 

कराव.े  

4. �दलेला रंग सुकेपय�त त्याला हात लाव ूनय.े 

5. हातांना रंग लागणार नाह� याची काळजी घ्यावी. जर आपल्या हाताला रंग लागला असेल तर त्यान े

पणत्यांवर डाग पडून आपल� सजावट �बघड ूशकत.े त्यामुळ ेवरचेवर हात फडक्याला पुसून साफ 

ठेवावेत. आवश्यक असेल तर पाण्यान ेहात धुउन घ्याव.े 

6. तसेच रंग आपल्या कपड्यांना लागणार नाह� याची ह� काळजी घ्यावी. रंगकाम करताना शक्यतो 

जुन ेकपड े�कंवा ऍपरनचा वापर करावा. 
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 पणत्या रंगवण्याची प्र�क्रया 

 

 

1. पणत्या रंगवताना आतून बाहेरच्या बाजूस रंगवत जाव.े अस ेकेल्यान ेरंग हाताला 

लागण्याची �कंवा रंगाला हात लागण्याची शक्यता कमी होत.े तसेच एक रंग वाळून दुसरा 

देण्यासाठ� थांबण्यात वाया जाणारा वेळ देखील वाचतो.   

2. आपण पूव�च पा�हल ेआह,े क� ऍक्रॅ�लक कलसर् लगेच वाळतात. त्यामुळ ेरंगाचा वापर करून 

झाल्यावर बाटल� लगेच बंद करून ठेवावी. तसेच त्यात एखादा थ�ब पाणी घालून मग झाकण बंद 

कराव.े अस ेकेल्यान ेनंतर बराच काळ रंग वापरल ेनाह�त तर� सुकत नाह�त.   

3. उजळ, रंगीबेरंगी रंगसंगती पणत्याचंी आ�ण रंगीत पणत्यांनी �दवाळीची शोभा वाढवतात.    
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 वॉ�नर्शचा वापर 

ऍक्रॅल�क कलरन े पणत्या रंगवल्या क� त्यांना पुरेसा वेळ देऊन वाळ ूद्याव.े खर ंतर एकदा का रंगकाम 

संपल ेक� आपल� ह� सजावट पूणर् होत.े पणत्या नीट ठेवल्या गेल्या नाह�त तर एकमेकांना �चकटून, 

घषर्णान ेऍक्रॅल�क कलर खराब होण्याची भीती राहत.े तस ेकाह� होऊ नय ेम्हणून त्यावर वॉ�नर्शचा 

पातळ लेप देऊन रंगाची काळजी घेता येत.े वॉ�नर्श देखील ऑइल बेस असल्यामुळ ेत्याला वाळायला 

प्रायमर प्रमाणेच १० त े१२ तास द्याव ेलागतात.   

 

 पॅ�कंग करताना 

आपण आपल्या घरासाठ�च पणत्या केल्या असतील आ�ण लगेच �दवाळीला सुरुवात होत असेल तर 

पॅ�कंग करण्याची आवश्यकता नाह�. पण जर आपल्या आपल्या नातेवाईकांना पणत्या द्यायच्या 

असतील तर त्या नीट पॅक केल्या पा�हजेत. �कती पणत्या एकत्र पॅक करायच्या आहेत त्यानुसार पॅ�कंग 

पद्धत आ�ण प्रकार �नवडता येईल. तसेच भेट देण्याच्या दृष्ट�न ेपॅ�कंग दे�खल सजवता येईल. सध्या 

आपण दोन पणत्यांसाठ�च्या पॅ�कंगचा �वचार करणार आहोत.  

पॅ�कंग केल्यावर देखील पणत्या �दसल्या पा�हजेत म्हणून आपण प्लािस्टकच्या कगदाचा वापर 

करणार आहोत. दोन पणत्या एकत्र ठेवण्यासाठ� आपल्याला जाडसर पृष्ठभाग लागेल. थमार्कोल, बॉक्स 

बोडर्, साधा पुठ्ठा, माउंट बोडर्, इ. या पैक� काह� एक सा�हत्य घेऊन त्याचा पणत्यांना साजेल अशा 

आकाराचा गोल, चौकोन, आयत, इ. पा�हज ेतो आकार कापून घ्यावा. हा कापलेला पृष्ठभाग रंगवून 

घेतला तर आणखीनच उत्तम. त्या नंतर साधारण त्याच आकाराचा पण कापून घेतलेल्या 

पृष्ठभागापे�ा सवर् बाजूंनी इंच इंच जास्त असा प्लािस्टकचा कागद कापून घ्यावा. रंगवलेल्या 

पृष्ठभागावर सजवलेल्या पणत्या ठरवल्याप्रमाण ेठेवाव्या. वरून प्लािस्टकचा कागद घेऊन सवर् बाजूंनी 

खाल� दुमडावा. व त्याला सेलोटेप �कंवा स्टेपलरच्या �पनांनी जागेवर घट्ट बसवाव.े भेट देण्यासाठ� 

�र�बन न ेत्यावर छानस ेफुल, आ�ण �गफ्ट टॅग लावला क� आपल्या पणत्या कोणालाह� भेट देण्यासाठ� 

तयार.  

पणत्या घरासाठ�च वापरायच्या असतील आ�ण �दवाळीला बराच अवकाश असेल तर� पणत्या पॅक 

कराव्यात. अस ेकेल्यान ेत्या धूळ, हाताळताना होणार ेघषर्ण यांपासून दूर सुर��त राहतील. 
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रंगवलेल्या पणत्यांच ेकाह� नमुन े

 

1. घराच्या दारा बाहेर, 

2. अंगणात 

3. तुळशीवृंदावनापाशी 

4. घराच्या �खडक�त 

5. बाल्कनीत 

6. कठड्यावर  

7. बाहेरच्या खोल�त  

इ. �ठकाणी या पणत्या 

शोभून �दसतील.   

 

 

 

1. हस्तकला उपक्रमातील ह ेप�हलेच इ-बुक तुम्हाला कस ेवाटल?े  

2. तुम्ह� पणत्या रंगवून प�हल्या का? त ेमला जरूर कळवा.  

3. तुम्हाला आ�ण कोणत्या हस्तकलेच्या वस्त ूकरायला, �शकायला आवडतील त ेकळवायला 

�वसरू नका. 

4. तसेच '�दवाळी सजावट - पणत्या रंगवण'े या �वषयावर�ल स�वस्तर पुस्तक इंग्रजीत हव ेअसेल 

तर nuc.workshops@gmail.com या पत्त्यावर मला नक्क� कळवा.  

पुन्हा भेटूच... असंच काह�तर� नवीन करू...! 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

कला हिभाग 

 

 

 

जेव्िा आपण मराठी ससं्कृिी 

िा शब्द उच्चारिो िेव्िा त्याि मराठी भाषा, 

कथा, काव्य साहित्य याबंरोबरच िेषभूषा, 

सण, खाद्यपदाथथ, सगंीि, नाट्य, सजािट, 

गिृरचना िे आहण इिर बरचं कािी येिं. 

मिाराष्ट्र िा हजिका दणकट हििकाच नाजकु, 

हजिका कणखर हििकाच मलुायम, हजिका 

हिखट हििकाच रसाळ आहण हजिका रागंडा 

हििकाच सोज्जज्जिळ आिे. मऊ मेणािून असे 

हिष्ट्णूदास प्रसगंी िज्रािून कठोर िोिाि. िीच 

िर मिाराष्ट्राची, मराठी माणसाची खरी 

ओळख.  

 

अशा या मिाराष्ट्राच्या हदिाळसणािल्या पणत्याचं्या सजािटी िरच्या या 

पसु्िकामागोमाग आकाशकंहदल, िोरणं, रागंोळ्या ि सजािटीच्या ि अलंकरणाच्या असखं्य 

प्रकारािंरची सुदंर सुदंर पसु्िकाचंी माहलकाच या हनहमत्ताने सरुू िोि आिे. स्िािी फ़डणीस या ई 

साहित्य प्रहिष्ठानच्या ससं्थापक सदस्यापैंकी एक. त्याचं्या “नक्षत्र उत्सि कलेक्शन” या ससं्थेच्या 

ििीने अशा िस्िूंच्या हनहमथिीचे आहण हिक्रीचे िगथ भरिले जािाि. त्यानंी या पसु्िकाचंी हनहमथिी 

करून िी हिनामूल्य हििरणासाठी ई साहित्य प्रहिष्ठानकडे हदली याबद्दल त्याचें आम्िी आभारी 

आिोि. 

 



आपण या पसु्िकाचंा लाभ घ्या. इिरानंा सागंा. या सोिळ्याि आपले आप्त हमत्र 

समस्ि मराठी जन सिभागी व्िािेि. मिाराष्ट्राची लोकसखं्या बारा कोटी आिे. म्िणजे इंग्लंड (६ 

कोटी) च्या दपु्पट. फ़्ासं (६ कोटी) च्या दपु्पट, जमथनी (८ कोटी) च्या हदडपट. पण मराठी ससं्कृिी 

जगाच्या एकूण व्यििारािं जिळपास नगण्यच आिे. खदु्द मराठी मलुं या दशेांच्या ससं्कृिीला आ 

िासून बघि असिाि. आपल्या स्ििःच्या मनािील िा न्यूनगंड घालिायचा िर आपणच आपल्या 

ससं्कृिीचे मिोत्सि साजर ेकरायला ििेि. ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या या मिासोिळ्याि आपल्या 

जिळच्या लोकांना सिभागी करा. फ़क्त त्याचें ई मेल पते्त कळिा.  

 

िमुच्या अंगी अशा प्रकारच्या 

कलाचें ज्ञान असेल िर िे आम्िाला कळिा. 

आपण आपला िा ठेिा हिस्िाररि करू. 

परपंरा जागिी ठेिू. या पणत्यापं्रमाणेच मराठी 

ससं्कृिीच्या सौंदयाथचा प्रकाश अहखल जगाला 

हदपिू दे.  

धन्यिाद! 

टीम ई साहित्य 

 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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