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रगंरषेा 
हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकांचे कष्ट आहेत.  

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकांना 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 लोकानंा या 

पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल सागंा.  

  

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बंद होऊ शकते.  

 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर संपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उंचीिर जात रहािा.  
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्ा पुस्तकातील लेखनाचे सवक का्दशेीर िक्क लेमखकेकड ेसुरमित 

असून पुस्तकाचे ककवा त््ातील अंशाचे पुनिुकद्रण वा नाट्य, 

मचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण््ासािी लेमखकेची परवानगी 

घेणे आवश््क आि.े तसे न केल््ास का्दशेीर कारवाई िोऊ 

शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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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• मवनािूल्् मवतरणासािी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल््ावर आपण ि े फ़ॉरवडक करू 

शकता.  

• ि े ई पुस्तक वेबसाईटवर िेवण््ापुवी ककवा 

वाचनाव्यमतठरक्त कोणतािी वापर करण््ापुवी ई -सामित्् 

प्रमतष्ठानची परवानगी घेणे आवश््क आि.े  
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 राांगोळी घालणे ही एक अशी कला जिचे आयषु्य अगदी छोटे. अगदी 

याच वैजशष््टयामळेु प्रत्येक जदवशीची आजण प्रत्येकीच्या हातची ही कला वेगळी 

जदसत.े यात मी वणणन करते आह े ती आपली पारांपाररक राांगोळी. जिपकयाांची, 

जिपकयाजशवायची. आपल्या सांस्कृतीत कोणत्याही शभु प्रसांगी, सणाला पजहली 

असते ती राांगोळी. आधजुनकतेच्या प्रवाहात अनेक परांपरा मोडीत गेल्या. गेली नाही 

ती राांगोळी. जतने आपले स्वरूप बदलले. आकार बदलले. मातीच्या अांगणातनू, 

सारवलेल्या दवेघरातनू ती फरशीवर, टाइल्स वर आली. पण राांगोळीमागची 

माांगल्याची साजत्वकतेची भावना मात्र तीच होती. भारतातील जवजवध प्राांतात याची 

नावे बदलतात, आकार आजण रूप बदलते. त्या घालण्याची साधने म्हणि े

ताांदळुाचे पीि, भाताची फोलपटे, नारळाचा चोथा आजण दगडाची पडू, फुले जकां वा 

पाने. त्या त्या प्राांतात सहि उपलब्ध असले ते सामान. घराघरातनू आपल्या 

मागच्या जपढीकडून केवळ पाहून आजण सरावाने सांक्रजमत होत गेलेली ही कला 

म्हणिे आपल्या सांस्कृतीचे एक प्रजतक. आजण आपली जवजवधतेतील एकता 

यातनूच सहि िाणवते.  

 सौ अपवूाण ग्रामोपाध्ये दजैनक हरेाल्ड मरािी गोवा हीला माझा राांगोळीचा 

छांद माजहती होता. जशवाय अनेक वतणमानपत्रात माझे लजलत लेख येत होते. त्यामळेु 

जतला मी या जवषयावर काही जलहू शकेन अशी खात्री वाटली. म्हणनू जतने दर 

शजनवारी मकु्ता या परुवणीसािी ‘रांगरेषा’ ह ेमाझे सदर सरुु केले. सांपादक श्री रािेंद्र 

दसेाई याांनीसदु्धा माझ्यावर जवश्वास टाकला. त्यामळेुच ह े लेखन होऊ शकले. 

त्याजशवाय धनश्री मणेरीकर जहनेही मला खपूच मदत केली. प्रत्येक लेख वेळात 

जलजहण्याचा आजण पािजवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. २०१७ मध्ये िानेवारी त े

जडसेंबर या केलेंडर वषाणसािी ह े लेख जलजहताना मी त्या लेखाच्या प्रजसद्धी 

दरम्यानच्या महत्वाच्या सणाच े भान िेवनू त्या सांबजधत जवषय आशय आजण 

राांगोळी िेवण्याचाही प्रयत्न केला. माझ ेवडील श्री गिानन भागवत ह ेखपू चाांगले 

जचत्रकार आहते. त्या वळेच्या परीजस्थतीमळेु, वातावरणामळेु त्याांची कला त्याांना 

पढेु नेता आली नाही. कोणतीही प्रजसद्धी जमळाली नाही. पण त्याांच्याकडून माझ्यात 

ही कला जकां वा त्याची आवड आली असावी.  
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 पणूण वषणभर या सदरासािी जलजहताना श्री रवींद्र कामत, डॉ प्रमोद पािक, 

श्री जवनायक खडेेकर अशा नामाांजकत व तज्ञ व्यक्तीचे सहाय्य मागणदशणन लाभले. 

माझी मैत्रीण वजनता जहच्याकडून राांगोळीतील बारकावे समिले. गोव्यातील एक 

सच्चा समािसेवक, कलारजसक अॅड. सतीश सोनक याांनी पषु्कळ वेळा या 

सांकलनाचे महत्व मला साांगीतले, प्रोत्साहन जदले. आि त्याांची आिवण येत आह.े 

आि त्याच बरोबर घरातील माझ्या पती श्री ियांत जमरींगकर, िे स्वत: एक राांगोळी 

कलाकार आहते, आजण मलेु अांबर आजण सिृन याांनी माझ्या या जलखणासािी 

सतत प्रोत्साहन जदले.  

 या जवषयाचा कोणताही पवूण अभ्यास नसताना नवीन माजहती घेऊन 

मला ह ेलेख जलजहणे या साऱ्यामळेु शकय झाले. लेख वाचल्यावर अनेक वाचकाांच े

आलेले दरूध्वनी ह ेमाझ्यासािी एक टॉजनक होत.े या साऱ्यामळेु मी ह ेसदर पणूण करू 

शकले. यातील अनेक राांगोळ्या /आकृत्या मी काढल्या आहते. तर काही इांटरनेट 

वरूनही जमळवल्या आहते. तसेच माजहतीसदु्धा जमळवावी लागली. आपल्या 

पारांपाररक, छोट्या, अथणपणूण, आजण सहि रेखता येणाऱ्या राांगोळ्या कुिे तरी हरवत 

चालल्यात. त्या िपण्याचा माझ्या अल्प स्वल्प बदु्धीचा हा एक छोटासा प्रयत्न.  

 बडोदा येथील साजहत्य सांमेलनात झालेल्या कायणशाळेत इ- साजहत्य ची 

माजहती जमळाली. आजण पढेु त्याांनी या पसु्तक प्रकाशनासािी आस्था दाखजवली. 

त्यासािी सांमेलन आयोिक आजण इ साजहत्य कायणशाळा आयोिक आजण अथाणत 

प्रकाशक (आम्ही एकमेकाांना फारसे ओळखत नसनूही त्याांनी माझ्या जलखाणावर 

जवश्वास टाकला म्हणनू)दोघानाही धन्यवाद.  

  

नाव ---- सौ दीपा ियांत जमरींगकर 

पत्ता ---७०१ अ रािदीप गॅलाररया,  

तालकुा ग्रन्थालयासमोर, सदर फोंडा गोवा  

सांपकण  क्र. ९४२३८८६२९२ 

मेल dmiringkar@gmai. com 
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िाझ््ा पणूक कुटंुबाचा उद्धार करणाऱ््ा  

परि पूज्् पापा  

्ांच््ा चरणावर िाझ ेकोटी कोटी निस्कार 

आपल््ा आशीवाकदाचा परीसस्पशक सदवै िस्तकी राहू द.े  

 

 

सौ दीपा ज्ंत मिरींगकर   
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रंगरेषा 
 

 

ह ेरांगोळी विषयक पसु्तक 

मी समवपित करीत आह े

भारतातील असंख्य आया भवगनींना 

जयांनी केिळ वनरीक्षणाने ही परंपरा, कला जपली, 

आवण पढुच्या वपढीत संक्रवमत केली 

- सौ दीपा ियांत जमरींगकर 
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७ िानेवारी२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा (मकु्ता परुवणी)  

र ांगोळी -----म नस श स्त्रीय दृष््टय  

 

 

 खरां तर राांगोळी काढणां ह े ही एक साधी गोष्ट /जक्रया-- पण राांगोळी 

रेखताना मन काही काळासािी एकाग्र होते आजण काही शभु जचन्ह े रेखाटणे एक 

वेगळी उिाण दतेे. आपल्या पवूणिाांनी या प्रथा परांपरा जनमाणण केल्या त्यामागे काहीतरी 

हते ू असावा. सकाळी उिून स्वचछ सारवनू अांगणात घातलेली राांगोळी ही 

घालणारीच्या मनात प्रसन्नता आणतचे पण त्याचबरोबर घरात येणारा घराबाहरेून 

दरुून घराकडे फक्त पाहणारा सदु्धा आनांदी होतो.  

 जहांद ूधमाणत पिूा पाि त ेअांजतम सांस्कार अशा सवण धाजमणक कायणक्रमात 

काही वैज्ञाजनक सत्य त्यामागे असायची. मांजदरातनू बाहरे आल्यावर आपल्याला 

कस वाटत ? खपू शाांत शाश्वत आजण आतनू समाधान जमळत. ह ेसारे कशामळेु ? 

मांजदराच स्थापत्य रचना, तालबद्ध अशा प्राथणना, श्लोक याांचा आवाि यामळेु मन 

शाांत आनांदी होत. हचे काम राांगोळीही करते. नैसजगणक ररत्या मानजसक अस्वस्थता 

दरू करणे तेही फक्त रोि जकवा जनयजमत राांगोळी पाहून. हा आपल्याला माजहती 

नसलेला गणु.  

 भारतातील जवजवध भागात त्या भाषते राांगोळीला वेगळ्या नावानी 

ओळखतात. ताजमळनाडू आजण केरळ मधे ती ‘कोलम’ तर बांगालात ‘अल्पना’ 

आजण आांध्रात जतला ‘मगु्ग’ु म्हणतात. आिकाल फुलाांची, फुलपाकळ्याांची, 

धान्याांची, पानाांची आजण पाण्यावरची अशा अनेक प्रकाराांनी आपले समारांभ सिले 

िातायत. घराला अांगणाला राांगोळी शालीन शोभा दतेे ह ेखरे.  

 भारतीय सांस्कृतीत िन्म झालेलां सांगीत आजण कला िगभर प्रसतृ 

झाल्या. श्रीमांत आजण समदृ्ध अशी साांस्कृजतक मलू्य िपणाऱ्या अशा परांपरा. 

साधारणपणे प्रत्येक भारतीय स्त्रीला राांगोळी कशी रेखावी ह े माजहती असतच. 

अगदी बालपणीच आई, मावशी, काकू, मामी, अशा घरातल्या नात्यातल्या जस्त्रया 

ते स्वत: काढताना मलुी पाहतात आजण नकळतच जशकून घेतात.  

भारतीय लोक जनसगाणच ऋण मानतात. पांचमहाभतू पथृ्वी, आप वाय ू

आकाश अग्नी या सवाांच ऋण व्यक्त होत ते राांगोळीतनू त्यात फुले, फुलपाखरू, 
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पाने झाडे अशा जवजवध आकृत्याबरोबारच शभु अशा स्वजस्तक चक्र शांख पद्म 

गोपद्म अशा अनेक जचन्हाचा समावेश असतो.  

 जिपके िोडून आजण जिपके काढून पण ते बािलूा िेऊन त्याच्या भोवती 

सदु्धा राांगोळी काढतात. साध्या पाांढऱ्या रांगाच्या दोन बोटाांनी ओढलेल्या काही 

रेषाांनी दारापढुचे छोट्या अांगणाचे अजस्तत्व शभुमयी होवनू िाते. आजण त्यात एक 

लहानसा हळद आजण जपांिरीचा जिपका घातला म्हणिे राांगोळी पणूण होते. अगदी 

साध्या झोपडी पढेु अशी राांगोळी घालताच जतच्यापढेु महालाचे वैभव जफके जदसते 

अशी उदाहरणे मी पाजहली आहते. राांगोळीचे जिपके िोडून पवूीच्या जस्त्रया कासव, 

बेलाची पाने, कमळ, नाभी कमळ, परडी, अशा अनेक आकृत्या काढीत असत. 

मागच्या जपढीच्या बोटात अशी िादचू होती िण.ू अगदी सहिपणे आजण काही 

क्षणातच या सुांदर राांगोळी दारात रेजखत असत.  

 राांगोळीचे आयषु्य अगदी थोडके तरीही ती काढणारा कलाकार आजण 

पाहणारा रजसक दोघाांच्या मनाचे समाधान मात्र नककी िरलेले. आजण एक दोन 

जदवसात पसुली गेली तरी परत त्याच िागी राांगोळी काढायला कुणी सज्ि असते.  

 अांगणातील राांगोळी अशभु शक्ती घरात येऊ दते नाही व शभु शक्तींना  

 घराबाहरे पडण्यास अडथळा आणते अशी समितू आह.े अगदी छोट्या 

राांगोळ्याांनी आपले अांगण जकां वा दारातील लहानसा कोपरा सिवणे सहि शकय आह.े  

 

‘अजतथी दवेो भव’ ही आपली सांस्कृती. उांब्रऱ्यावरची राांगोळी 

अभ्यागताचे स्वागत करते त्याचबरोबर ती राांगोळी न जवस्कटता अदबीने यायला 

लावते. मनातील कटुता दरू सारून घराची आब राखनू या. असेच िण ू सचुवत े

!!!!!! सोबत आह े अगदी साधी सोपी राांगोळी काही वेळा 3D चा भास दणेारी 

नककी िमेल. .. ..  
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जदनाांक 14 िानेवारी२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा (मकु्ता परुवणी)  

रेघोटी१ 

 

 

आपला जनवारा ही माणसाची मलूभतू गरि म्हणनू माणसू एका िागी राहू 

लागला. मग ती डोंगरातील गहुा पढेु झोपडी आजण घर. पण ती एकदा भागल्यावर त्याच्या 

सौंदयाणकडे त्याचे लक्ष िाऊ लागले. आजदमानवानेसधु्दा राहण्याच्या गहुा जवजवध जचत्राांनी 

सशुोजभत केलेल्या सापडतात. भारतात घर आजण अांगण या दोन्हींच्या सिावटीसािी 

राांगोळीने जवजवध आकार रेखाटायची पध्दत आह.े त्याांत रांग भरून ती अजधकच दखेणी 

केली िाते. राांगोळीचे प्रकार सधु्दा जकती जवजवध. कुिे कुिे गारगोटीचे दगड भािनू त्याची 

भकुटी करून त्या भकुटीचे राांगोळी काढली िात ेतर कुिे कुिे 'अल्पना' म्हणिे ताांदळुाच्या 

जपिाने काढली िाते. या राांगोळया व त्याांची जवजशष्ट जचन्ह,े आकार इत्यादींची जवजवध 

सणावाराांशी साांगड घातली गेली. उदा. गौरी येतात तेव्हाां घरभर जतची पावले काढण,े चैत्र 

मजहन्यात घातले िाते ते चैत्राांगण, चातमुाणसात तेहतीस गोपद्मे (तेहतीस कोटी दवेाांच े

प्रजतक) इत्यादी.  

 राांगोळीच्या उभ्या आडव्या रेघातनू आजण छोट्या छोट्या िीपकयातनू एक 

कलाकृती िन्मत.े कधी ती पारांपाररक असते. तर कधी मकु्तहस्त. कधी प्रतीके तर कधी 

शभुजचन्ह.े  

साांस्कृजतक समारांभ प्रसांगी, शभुकायण प्रसांगी घरासमोर, अांगणात, उांब-यावर, 

दवेघरासमोर, चौरांग, वा पाटाभोवती राांगोळी रेखाटली िाते. पिूापाि, यज्ञ, अभ्यांगस्नान, 

औक्षण, नामकरण, भोिन अशा सवण प्रसांगी सवणप्रथम राांगोळी काढली िाते. एकसारख्या 

रुां दीची, नािकु रेघ तसेच एकसारख्या अांतरावर काढलेले जिपके काढणे ह े कौशल्याचे 

काम आह.े आपल्याकडे जपढ्यान जपढ्या चालत आलेली ही कला. सरावाने प्रत्येक व्यक्ती 

साधी छोटी राांगोळी सहिपणे रेख ू शकेल. जिपके िोडताना, छेदताना, आजण कधी 

सोडताना ती आपले आयषु्यच िण ूमाांडत असते. कधी नाती िोडण,े तर कधी थोडे अांतर 

िेवनू पण िवळूनच बािलूा राहणे. कधी जिपके समाांतर, तर कधी दोन जबांदचू्या मधोमध 

जिपका रेजखत हळूहळू कमी करीत एका जबांदकूडे कडे वाट चालायची. तीही अगदी 

जशस्तीने. आिबूािचू्या वातावरणाची, कुटुांबाची िशी गरि असेल तसे वागायचे. म्हणनूच 

राांगोळी अगदी जिवाभावाची सखी बनत िाते. एखाद्या घरापढेु घातलेली सबुक राांगोळी 

पाहताना जतचे पाय रेंगाळत नाहीत अशी कोणी असेल का ?? 
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 िागेभावी व वेळेअभावी शहरवाजसयाांना ही कला िपणे शकय नसले तरी 

सणावाराला, महत्त्वाच्या धाजमणक प्रसांगी मात्र राांगोळीजशवाय अिनूही कुणाचे पान हलत 

नाही. पेशवाईतील भोिनपांक्तीत चाांदीच्या ताटाांभोवती सबुक मजहरपी काढल्या िात. 

त्यानांतर 'राांगोळे' नावाचे एक छोटेसे यांत्र जनमाणण झाले. त्यात राांगोळीची पावडर भरून 

पांजक्तां मध्ये ते िजमनीवर ओढून एकसारखी राांगोळी काढली िाऊ लागली. िमीन 

सारवल्यावर जतच्यावर न जवसरता राांगोळीच्या चार तरी रेघा काढतातच, अन्यथा ती िमीन 

अशभु समितात. आमच्या लहानपणी याचा अथण समिायचा नाही. पढेु कधीतरी 

कोणाच्या घरी अशभु घटना घडली तेव्हा शेणसडा घालनू तसाच कोरा िेवला. 

राांगोळीजशवाय ते अांगण ओकेबोके जदसले आजण मग राांगोळीचे बोट ओढ अशी आिीची 

लगबग का व्हायची ते कळून चकुले.  

राांगोळीच्या रेघानी प्रवशेद्वाराचे रूपच दखेण े होवनू िाते. खर तर सध्या 

कोणाकडे राांगोळी घालण्या एवढा वेळ नसतो म्हणनू पारांपाररक राांगोळयाांचे जस्टकसणही 

बािारातनू घेवनू आजण तेच जचकटवनू लोक हौस भागवनू घेतात. आधजुनक काळाशी 

गजृहणीबरोबर राांगोळीने सदु्धा स्वत:ला बदलवले आजण िमवनू घेतले. रूप बदलले तरी 

भावना तीच रहाते. सिवण्याची आजण स्वागताची.  

सोबतची राांगोळी अगदी साधी सोपी जिपकयाांची १३-७. आपणही ती सहिपण े

रेख ूशकाल.  

 

 



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

15 
 

 

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

16 
 

 जदनाांक शजनवार २१ िानेवारी २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

रेघोटी -२ 

सवण साधारणपणे आपल्या पररसरात राांगोळी चार भागात घातली िाते.  

१. रोि उांबरि्यावर घातली िाणारी राांगोळी उदा. स्वजस्तक, गोपद्म अशी 

शभुजचन्ह आजण िय श्रीराम असे शब्द असे अनेक प्रकाराने आढळते. ही राांगोळी 

आताच्या काळातही शहर, गावात मोि्या हौसेने घालतात. अगदी वेळ नसेल तर त्यािागी 

राांगोळीचा स्टीकर तरी लावला िातोच.  

२. रोि अांगणातील तळुशीसमोर घातली िाणारी राांगोळी यात एखादी वेलबटु्टी, 

पाने, फुले, मजहरप असे अनेक प्रकार असतात.  

३. दवेखोलीत दवे्हाऱ्या समोर – इथे वेगवेगळी शांख, कमळ, चक्र, अशी 

शभुजचन्ह ेराांगोळीतनू रेखली िातात. आिकाल छोट्या घरात दवेाांना वेगळी खोली नाही 

मग या राांगोळीला िागा नाही. पण गावात िनु्या घरात आिही ही प्रथा असते.  

४. घरासमोर प्रवेशद्वारावर – इथे कासव, कारल्याचा वेल, कोयरी असे 

जिपकयाांच्या राांगोळीचे पारांपाररक प्रकार पाहायला जमळतात. यासािी सदु्धा आिकाल 

दारासमोर िागा जमळणे खपू किीण फ्लेट सांस्कृतीत तर एका दारासमोरच दसुरे दार असत.े 

बाहरे आलेल्या पाहुण्याांचे चप्पल िेवायलाच िागा नसते मग राांगोळीला तर कोिून 

जमळणार ?? त्यामळेु हाही प्रकार आता जवरळ झाला आह.े  

आता येणारी रथ सप्तमी म्हणिे माघ शदु्ध सप्तमी. सयूण दवेतेच्या पिेूचा 

महत्वाचा जदवस. सयूाणची पिूा म्हणिे साक्षात उिेचे पिून. उत्तरायणाची सरुवात झालेली 

असते. वसांत ऋतचूी चाहूल आजण जपक कापणीची सरुवात त्यामळेु आनांद उत्सव मानला 

िातो. या जदवशी सयूाणचा िन्म झाला म्हणनू सयूण ियांती असेही मानले िाते.  

या जदवशी सात रथाांच्या घोड्यावर बसलेल्या सयूणदवेाची राांगोळी अांगणात 

काढतात, रथाचे सात घोडे ह ेप्रजतक आह ेसात रांगाांचे. येणाऱ्या ऋतरुािाच्या स्वागतासािी 

ही पिूा राांगोळीची.  

िवळच एक चलू माांडून त्यावर दधुाची खीर बनवतात. ही खीर उत ू िावी 

लागते. मग ही खीर नैवेद्य म्हणनू सवाणना वाटतात. “दधुाची रथसप्तमी झाली” हा वाकप्रचार 

अशा प्रथेतनू जनमाणण झाला. सयूण दवेाच्या रथाची प्रजतकृती सोबत जदली आह.े दाजक्षणात्य 

पद्धतीची अशी ही जिपके घालनू पण त ेएकमेकाला न िोडता त्याच्या सभोवताली घातली 

िाणारी, सरुवातीला जकलष्ट, पण सरावाने अत्यांत सोपी आजण लयदार अशी ही राांगोळी. 

जिपके मोिनू अगदी शाांतपणे लक्ष पवूणक काढल्यास सहि िमनू िाईल.  
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 जदनाांक शजनवार २८ िानेवारी२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

रांग वेल्ली 

 

महाराष्र गोवा आजण दजक्षण भारतात रोिच्या रोि सडा सारवण घालनू जनदान 

दारासमोरची छोटीशी िागा पसुनू सकाळी राांगोळी घालणे ही एक प्रथा म्हणनू आिवर 

साांभाळली आह.े आि घातलेली राांगोळी वाऱ्याने जकां वा इतर काही कारणाांनी पसुली 

िाणार ह ेमाजहती असनू सदु्धा रोि राांगोळी काढलेली अांगणे आि दजुमणळ झाली आहते. 

यात घरातील गजृहणीचा सकाळचा वेळ आजण कला दोन्हीबािनेू कस लागतो. बऱ्याच 

वेळा आधी जिपके काढून मग त्यात राांगोळी घालतात.  

राांगोळीच ेजिपके िोडून त्याच्या रेषा बनवत जकां वा त्या जबांदनुा िोडत गोलाकार 

कां साकार घेऊन जवजशष्ट आकारातील राांगोळी परुी होत िाते. काही वेळा या रेषा दरेुघी 

जतरेघी अशाही जदसतात. त्यामळेु मखु्य रेषेपासनू समान अांतर िेवत दसुरी जतसरी रेषा 

काढणे ह ेएक कौशल्याचे काम आह.े सराव आजण कला दोन्ही चा योग्य असा जमलाफ 

असावा लागतो. दजक्षणेकडे याच राांगोळीच े स्वरूप थोडे गोल आजण वेलाांट्या 

घातल्यासारख ेअसते. जिपके इथेही असतात, पण ह ेजिपके बािलूा िेवनू त्याच्या भोवती 

राांगोळी काढली िात.े त्यामळेु या राांगोळीतील जिपके जदसतात.  

आांध्रातील ‘मगु्ग’ु मध्ये रेषा आजण वक्राकार याांचा एक वेगळा जमलाफ 

पाहायला जमळतो. ‘रांगावेल्ली’ या कनाणटकात घातल्या िाणाऱ्या राांगोळीतसदु्धा दोन्ही 

प्रकार एकाच राांगोळीच्या आकृतीत गुांफले गेलेले आढळतात. याही राांगोळ्या काढणे खपू 

मेहनतीचे असते. तरीही आपल्या माताभजगनी ही परांपरा चालवीत असतात. ताजमळनाडू 

या प्राांतातील राांगोळीत मात्र वक्राकार िोडून खपू सुांदर मोि्या मोि्या राांगोळ्या पाहायला 

जमळतात.  

आपल्या गोव्यात आिही मातीचे नाते न सोडलेली सांस्कृती गावागावातनु 

आह.े राांगोळी म्हणिे या सांस्कृतीचा आजण अांगणाचा िण ूिन्मजसद्ध हककच. झाडलोट 

करून जलांपलेले सपाट घट्ट अांगण आजण त्यावर शेणाने सारवनू गळुगळुीत केलेली िमीन. 

त्यावर सरेुख अशी राांगोळी म्हणिे एक प्रथा न राहता जतचे ‘व्यक्त होणे’ तेही अशा सध्या 

सोप्या पद्धतीने. सकाळी अांघोळ करून अगदी शाांतपण,े रेखीवपणे अांगणात राांगोळी 

घालणारी स्त्री िण ूसाजत्वकतेची पररपणूणता. सोबतची राांगोळी अशीच सोपी आह.े आपण 

अगदी सहि घाल ूशकाल.  
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 जदनाांक शजनवार ४ फेब्रवुारी २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

र ांगोळी एक भौमममिक रचन  

  

 

राांगोळी घालताना त्यासािी लागणारे मखु्य पदाथण म्हणिे पाांढरी रांगाांची 

दगडाची पडू. दाजक्षणात्य राांगोळी ताांदळुाच्या जपिापासनूही घातली िाते. पाण्यात, तेलात 

अशाही राांगोळी घातलेली पहावयाला जमळत.े फुलाांच्या गालीचाची नयनरम्य राांगोळी तर 

सावणिजनक आजण लग्न समारांभात जमरवली िाते. त्याचबरोबर अनेक रांग वापरून जतला 

आकषणक बनवतात. पण रोिच्या राांगोळीत असे रांग न घालता केवळ सौभाग्य प्रजतक असे 

हळद आजण जपांिर वापरून त्यात सुांदरता आजण पाजवत्र्य याचा सांगम सदु्धा पाहायला 

जमळत.े  

राांगोळीत अनेक भौजमजतक आकृत्या आढळतात. या आकृत्याांचे साांकेजतक 

अथण प्रतीत होतात, त्यामळेु त्या, त्या दवेतेच्या पिूा अचेसािी या आकृत्या मखु्य आकार 

िेवनू सभोवती राांगोळी काढली िाते.  

जबांद ू– जिपका हा अगदी छोटा राांगोळीचा भाग. दोन बोटाांच्या मधनू पडणारा 

लहान जिपका. हा िेवढा लहान तवेढी राांगोळी रेखीव बनते. त्याचबरोबर दोन जबांदतुील 

अांतर एकसारख ेअसेल तर पणूण राांगोळी सबुक होते. सांस्कारभारतीच्या राांगोळीतील जबांद ू

पाच बोटातनू पडणारा राांगोळीतील एक छोटा डोंगर. पण हा सबुक पणे पडल्याजशवाय ही 

राांगोळी पढेु जशकजवली िातच नाही. जबांद ूजशकण्यातच पणूण एक जदवस लागतो. पण एकदा 

जबांद ूआजण रेघा िमली की ही राांगोळी म्हणिे एकदम सोपी. जबांदकूडून जकां वा शनू्यापासनू 

होणारी सरुवात पनु्हा शनू्याकडे अांत पावते असाही एक वेगळा अध्याजत्मक, पारमाजथणक 

अथण यातनू सजूचत होतो.  

रेषा –राांगोळीतील रेघ जकां वा रेष काढणे खपू सोपे पण सराव असला तरच. 

सरळ रेघ म्हणिे सरळ मागण आजण अनेक रचनाांचा पाया. दोन जबांद ूिोडणारी रेषा सलग 

आजण सरळ काढता आली की राांगोळी िमलीच. आयषु्यात एकदा आपण आपला मागण 

सरळ असे िरवले की मग कधीच भय नाही, फक्त जवश्वास पाजहिे.  
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जत्रकोण – तीन रेषा एकसारख्या लाांबीच्या आजण सारख्याच कोनातनू काढल्या 

तरच जत्रकोण व्यवजस्थत जदसतो. परुुष आजण स्त्री जकां वा जशव शक्ती यातनू जवश्वाची उत्पती 

होते याचे ह ेप्रजतक मानले िाते.  

चौकोन – यालाच चतषु्कोन सदु्धा म्हणतात. िगाचे स्थैयण, जस्थरता या 

आकृतीतनू जदसनू येत.े पवूण, पजिम, उत्तर आजण दजक्षण या चार मखु्य जदशासदु्धा प्रतीत 

होतात.  

पांचकोन –जवश्वातील पाच महाभतूे तत्व पथृ्वी, िल, वाय,ू आप, अग्नी याांच े

प्रजतक आजण पाच कोनातनू ह ेसारे एकाच आकृतीत दाखवणे म्हणिे पांचकोन.  

षटकोन—स्त्री परुुषाचे प्रजतक असे सहा जत्रकोण यात जदसतात. दवेी लक्ष्मीच े

प्रजतक म्हणिे षटकोन. लक्ष्मीपिेूमध्ये  

 षटकोनाची राांगोळी असतेच.  

अष्टकोन—आि रेघा म्हणिे अष्ट जदशाांपासनू सांरक्षण. आजण रक्षण करणारा दवे 

प्रत्यक्ष जवष्णचू्या आराधनेसािी अशी अष्टकोनी रचना असलेली राांगोळी रेजखली िाते.  

या आजण अशा अनेक भौजमजतक रचना राांगोळीत दाखवतात. कोणत्याही 

मापाजशवाय, केवळ सरावाने आजण अत्यांत थोडकया वेळात अशी सबुक राांगोळी रेखाटण े

केवळ कलाकाराांनाच िमावे. परांपरेने ही कला जकत्येक जपढ्याांनी िपली, वाढवली, आजण 

पढुच्या जपढीच्या स्वधीन केली. आताच्या जपढीला मात्र याचे महत्व जकां वा आिकालच्या 

भपकेबाि वातावरणात या कलेचे वेगळेपण िाणवेल का हा प्रश्न मनात रेंगाळतो आहे. 

जशवाय महत्वाचे म्हणिे या कलेचे आयषु्य एवढे छोटे की एखादी वाऱ्याची झळूुक, लहान 

मलुाांच्या खोड्या, कोण्या माांिर, कुत्र्याचा वावर या सुांदर कृतीचा क्षणात जवचका करू 

शकतो. काही वेळात ही राांगोळी जवस्कटेल, त्यातील रांग जबखरतील ह े माजहती आह,े 

तरीही पनु्हा दसुऱ्या जदवशी सकाळी तेवढ्याच उत्साहाने, नीटसपणे पनु्हा रेखणाऱ्या आजण 

त्यासािी कधीही प्रजसद्ध न झालेल्या या अशा राांगोळी कलाकाराांना जकती गौरवावे हचे 

कळत नाही!!!!!!!  
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 जदनाांक शजनवार ११ फेब्रवुारी२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

म ांदू - र ांगोळीच  

 

 

 अांबा, िगदांबा, िगन्माता, भवानी, दगुाण, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पावणती, 

अशा जभन्न जभन्न रुपाांत एकाच मातशृक्तीचे दशणन घडावे तसेच या राांगोळीचे जबन्दपु्रधान, 

आकृजतप्रधान, व्यजक्तप्रधान, प्रकृजतप्रधान असे जवजवध प्रकार साांगता येतील. प्रदशेानसुार 

राांगोळीचे स्वरूप बदलत िाते. त्याचप्रमाणे वषाणतील ऋत ूआजण सण समारांभ यामध्ये ही 

राांगोळी अशीच जनरजनराळ्या रूपातनू समोर येते.  

 राांगोळी स्पधमेधनू जदसणारी राांगोळी ही तर एक वेगळेच रूप. ही राांगोळी मात्र 

स्त्री- परुुष दोघेही घालतात. ही राांगोळी घालताना कलाकाराला तासनतास रेजखत राहाव े

लागते. त्यावेळी पांखा, पाण्याची बाटली ह े सारे दरू िेवावे लागते. जशवाय आपलाच 

घामाचा एक थेंब, कपड्याचे टोक, ओढणीची जकनार यामळेु सदु्धा अनेक तासाांची मेहनत 

क्षणात वाया िाऊ शकते. आयोिकाांनी आखनू जदलेल्या चौकटीत एखाद े जनसगणजचत्र 

जकां वा एखाद्या नटाच,े रािकीय पढुाऱ्याचे जचत्र राांगोळीतनू माांडणे म्हणिे खपू किीण काम. 

जशवाय ही राांगोळी एखाद े लहान मलु, कुत्रा, माांिर यासारख े प्राणी एवढेच नव्ह े तर 

आयोिकाांपैकी कोणी अनवधानाने जवस्कटू शकतात. म्हणिे ही राांगोळी काढणे अवघड 

आहचे पण त्याहीपेक्षा परीक्षक येईपयांत ती त्या नेटकया रुपात वरील साऱ्या छुप्या 

शत्रपूासनू वाचजवणे ह े तर मोिे काम होऊन िाते. तरीही अशा स्पधाणत अनेकिण भाग 

घेतात आजण यश ही जमळवतात. ही राांगोळी सगळ्या प्रकारातील किीण असे मला तरी 

वाटते.  

 आपल्या पारांपाररक राांगोळ्या कशा एका प्रत्येक सणाांला वेगळी. आजण याच 

वैजशष््टय म्हणिे एका स्त्रीने ती नवी वगेळी राांगोळी घरात जकां वा दारात रेखली की ती 

पाहणारी सखी मनात आजण दसुऱ्या- जतसऱ्या जदवशी प्रत्यक्षात रेखनू पाहतचे. अगदीच 

नाही तर छोट्याशा हातातल्या चीटकोऱ्यावर हळूच रफवकण  होऊन िाते. यासािी मळुातनू 

अांत:पे्ररणा असावी लागते आजण ती आपल्याकडे असतेच.  

 मी माझ्या दारातील राांगोळीचा फोटो सहिच एकदा सोशल जमडीयावर घातला 

तर माझ्या जकत्येक सख्याांनी ती राांगोळी आपण स्केच पेनने कागदावर जकवा राांगोळीतनू 

काढून त्याचे फोटो मला परत पािवले. मी पण मग सरुवातीला जिपके घातलेला फोटो मग 

पढुचे रेखाटन असे करून ते फोटो पािवनू त्याना राांगोळी कशी काढावी ते दाखव ूशकले. 
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खपू अांतरावरूनही आम्ही सख्या अशा ररतीने एकमेकींशी सांपकाणत राहतो िोडल्या िातो 

हा आधजुनक तांत्राचे फायदा आह.े पण या तांत्रज्ञानाद्वारे आपल्या परांपरा िपल्याचा मला 

खपू आनांद जमळालाच पण आजण माझ्या सख्या राांगोळी घालनू पाहू लागल्या ह ेसमाधान 

खपू मोठ्ठ. आपण एकमकेाांना हा आनांद नककीच दऊे शकू असा जवश्वास सदु्धा जमळाला.  

 आिही अनेक िणी आपल्या मागच्या जपढीकडून जमळालेला हा राांगोळी 

कलेचा समदृ्ध असा हा वारसा पढेु चालवीत आहते.  

 आि आह ेसोबत एक छोटी सात पासनू चार पयांत जबांद ूकाढून रेखलेली साधी 

सोपी राांगोळी. थोडी जिपकयात बाांधलेली तरी मकु्तहस्त वाटणारी म्हणिे तमुच्या माझ्या 

आयषु्यासारखीच. आपल्या साऱ्या मयाणदा साांभाळून राहाणारी आजण त्यातनूच मकु्तमनाने 

हसणारी !!!!!!  

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

25 
 

जदनाांक शजनवार १८ फेब्रवुारी दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

हस्ि ल घव 

 

 

चौदा जवद्या आजण चौसष्ट कला असे आपण नेहमी वाचतो ऐकतो. त्या चौसष्ट 

कला मधील सहावा कलाप्रकार हस्िल घव – यात हाताने जवणण,े भरतकाम करण,े 

फुलाांच्या माळा गुांफण,े जभांती रांगवण,े मेंदी, आळीता रांगवणे आजण राांगोळी अशा सगळ्या 

हाताचा वापर करून करावयाच्या कला येतात. पवूीपासनू आपल्या घरात ह ेसारे पढुच्या 

जपढीला आपोआप समिायचे. आजण केवळ निरेने पाहूनच जशक्षण व्हायचे. काळ 

बदलला. शेण सडा घालनू वर राांगोळी पाहण े आिकाल खड्ेयातही दजुमणळ होत आह.े 

आधजुनकीकरणाच्या रेट्यात अनेक कला हरवल्या जकां वा पषु्कळ दजुमणळ होत चालल्या.  

राांगोळी मात्र यामध्ये स्वत:ला बदलवत काळाला घट्ट धरून पढेु िात राजहली. 

कधी यातनूच वेगवेगळ्या स्टीकर मधनू दारात, उांबरि्यावर जतने प्रवेश केला. यात सौदयण, 

वेळ आजण जटकाऊपणा असा साराच जवचार होतो. गजृहणीचा सकाळचा गडबडीचा वेळ 

महत्वाचा. तरीही सणा समारांभाला दारात, दवेापढेु राांगोळीचे बोट नाही असे घर असत 

नाही. पानाभोवतीची राांगोळी हा तर एक वेगळा मकु्तहस्त प्रकार. पूणण पांक्तीला पटापट 

ओणव्याने राहून राांगोळी काढणे खपू किीण असते. आिकाल लग्नात तर वर वधसूािी 

तयार कुां दनच्या मजहरपी ताटाभोवती िेवनू कृजत्रम सिावट केली िाते. लग्नात नवरीच्या 

कोण्या मामी, मावशी, आत्याने मायेने काढलेल्या त्या साध्या राांगोळीची सर कृजत्रम 

मोत्याना, रांगीत कागद, कुां दनाना कशी येईल?? पण काळाबरोबर माया िरी बदलली नाही 

तरी व्यक्त होण्याची साधने बदलली.  

 याही पढेु कधी फुलाांच्या राांगोळ्या, पायघड्या लग्ना समारांभात जमरव ू

लागल्या. तर कोणी सांस्कारभारतीच्या राांगोळ्यासदु्धा अनेक शभु कायाणत आजण जवशेष 

सावणिजनक समारांभात सिवनू तयार झाल्या. राांगोळीचे रांगीत, सबुक आजण नयनरम्य असे 

ह ेरूप खपू प्रजसद्ध आह.े यासािीचे जवशेष वगण सदु्धा गेली जकत्येक वषे भारतभर घेतले गलेे. 

अिनूही चाल ू आहते. सांस्कारभारतीचे अनेक उपक्रम सातत्याने चाल ू असतात पण 

सवणसाधारणपणे राांगोळी सािी ही सांस्था खपू प्रजसद्ध झाली. ही राांगोळी घातली िाते ती 

पाच बोटाांनी आजण आपली नेहमीची पारांपाररक राांगोळी दोन बोटाांच्या जचमटीमधनू.  

आपल्या पारांपाररक राांगोळीचे वैजशष््टय म्हणिे यासािी राांगोळी फार कमी 

लागते आजण रांग तर दोनच हळदीचा जपवळा आजण जपांिरीचा लाल. आजण रोिचा सराव 
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असेल तर वेळही थोडासाच परुतो. पवूीच्या घरातही हळद जपांिरीच्या बरोबर राांगोळीची 

िागा असते. केवळ पाांढरी राांगोळी घाल ूनये असे मोिी घरातील माणसे साांगत. एखाद्या 

दारात पाांढरी राांगोळी छोट्याशा दोन जपवळ्या लाल जिपके जमरवीत पजहली की मांगल 

पजवत्र असां वाटतच घरात प्रवेश होतो.  

येणारा मजहना हा माघ भारतीय पांचागानसुार अकरावा मजहना. थांडी सांपनू 

येणाऱ्या वसांताची हलकीशी चाहूल लागते आह े आजण येणार ‘महाजशवरात्र’ शांकराची 

पिूा उपवास इ. या महादवेाची पिूा करताना त्याला आवडणारे बेलाचे पान पाजहिेच. 

म्हणनूच अगदी सोपी १२ जिपकयाांनी सरुवात होणारी एक शांकराची जपांड रेखणारी राांगोळी 

आजण बरोबर सात जिपके कमी करून एक वर आणीत काढलेली पारांपाररक जबल्वपत्र 

अथाणत बेलाचे पान!!!!!  
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 जदनाांक शजनवार २५ फेब्रवुारी २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

कोलम- भ रिीय सांस्कृिीचे प्रमिक  

 

 

 आशय सांपन्न प्रजतकाांतनू भावनाांची व जवचाराांची सौंदयणपणूण अजभव्यक्ती करणे 

हाच राांगोळीचा प्रधान हते ूअसतो. प्राांतोप्राांतीच्या उपलब्ध्तनेसुार रेखाटनासािी ताांदळुाची 

जपिी, जशरगोळयाचे वा सांगमरवराचे चणूण, चनु्याची भकुटी, भाताच्या तसुाची िाळून 

केलेली राख, मीि, पाने, जवजवध धान्ये अशी अनेकजवध माध्यम े वापरली िातात. 

गांधरूपात तजूलकाांच्या सहाय्याने रेखाटन होत असल्याचेही आढळते. पण रेखाटनासािी 

स्थाने मात्र सवणत्र सारखी. धाजमणक, साांस्कृजतक समारांभ प्रसांगी, शभुकायण प्रसांगी घरासमोर, 

अांगणात, उांब-यावर, दवेघरासमोर, चौरांग वा पाटाभोवती राांगोळी रेखाटली िाते. पिूापाि, 

यज्ञ, अभ्यांगस्नान, औक्षण, नामकरण, भोिन अशा सवण प्रसांगी सवणप्रथम राांगोळी काढण े

भारतात सवणत्र प्रचजलत आह.े  

 राांगोळीचे आकृतीप्रधान व वल्लरीप्रधान असे दोन भेद आहते. आकृतीप्रधान 

राांगोळीत रेखा, कोन, वतुणळ प्रमाणबध्द करून राांगोळी काढतात. रािस्थान, महाराष्र, 

दजक्षण भारत, उत्तर भारत या प्रदशेाांत आकृतीप्रधान राांगोळी काढण्याची प्रथा आह.े 

वल्लरीप्रधान राांगोळीमध्ये फूलपत्ती, वकृ्षवल्ली, पशपुक्षी याांना प्राधान्य असते. ही राांगोळी 

भारताच्या पवूण भागात प्रचजलत आह.े अशी राांगोळी काढण्यात बांगाली जस्त्रया जसध्दहस्त 

आहते. ही राांगोळी आकृतीप्रधान राांगोळीपेक्षा अजधक मोहक वाटते. राांगोळी झाली 

माांगल्याचे प्रतीक, पाजवत्र्याचे प्रास्ताजवक जन प्रसन्नतेची खणू! जनषाद, जकरात, पारध, 

जभल्ल, मुांड, कोला, नाग, वारली, चेंच,ू िाकूर आजण कातकरी या आजदवासी िमातींना तर 

जतने भरुळ पाडलीच, पण सवण वणाणच्या व पांथोपांथाांच्या अनयुायाांनाही जतने आपलेसे केले. 

मग जतच्या अजस्तत्वाला अथण आला, जतच्या प्रगटीकरणाला वेगवेगळे धमुारे फुटले आजण 

जतच्या रुपाला जवजवध आयाम प्राप्त झाले. वारली लोकाांची पेंजटांग म्हणिे एक प्रकारची 

राांगोळीच असत.े आिकाल ह ेपेंजटांग सातासमदु्रापार पोचले ते त्याच्या अांगभतू पारांपाररक 

वैजशष््टयामळेु. वारली लोक आपले घर जभांती याने सिवीत असत.  

 लहानपणी तळकोकणात मातीच्या िजमनीवर माती जलांपताना फुटकया कप 

बशीच्या पाांढऱ्या काचा रुतवनू काही वेगळ्या आकृत्या काढलेल्या आिवतायत. शेणाने 
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सारवल्यानांतर सदु्धा वर हळूच डोकावणारा तो पाांढरा जिपका जदसत असे. त्यातनूच 

िजमनीचे सशुोभीकरण करणारी ही प्रथा आिकाल लपु्तच झाली आह.े  

 अांगणातील राांगोळी अशभु शक्ती घरात येऊ दते नाही व शभु शक्तींना 

घराबाहरे पडण्यास अडथळा आणते अशी समितू आह.े िजमनीतील मुांग्याांसारख्या 

कीटकाांना ताांदळुाच्या जपिाची राांगोळी म्हणिे खाद्यच. त्यातील कण त्या आपल्या जबळात 

घेऊन िातात. मग या जकड्याांचा त्रास आपल्या घरातील िेवणीतील धान्याला, कपड्याांना 

होणार नाही असेही पवूी मानले िायचे. म्हणिे एका बािनेू कला, प्रथा, आजण त्याचवेळी 

सांरक्षण असे एकाच वळेी िमायचे त ेया अगदी साध्या सधु्या राांगोळीतनू. तजमळनाडूतील 

पारांपाररक कोलम मध्ये िीपकयाभोवती जफरणारी रेघ कुिेही न थाांबता परत मळुाकडे 

िोडली िाते ती अशीच. पाहणाऱ्याला क्षणभर कळतच नाही की याची सरुवात कुिून होत े

आजण कुिे ती सांपत.े गोल गोल जफरत या आकृत्या रेखणारी कलाकार जिपके मोिते केव्हा 

आजण त्याच्या बािनेू रेघ काढीत सरेुख कोलम तयार करते कधी ह ेअगम्य गढू.  

 रोि नवे कोलम काढणाऱ्या या कलाकार म्हणिे भारतीय सांस्कृतीच्या अबोल 

अशा वाहकच िण ू!!!!!! 
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 जदनाांक शजनवार ४ माचण२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

िोल र ांगोळीच  

 

 

 येणाऱ्या पाहुण्याचे स्वागत प्रथम दारातील राांगोळी करते. दारातील राांगोळी 

म्हणिे कला आजण परांपरा याचे एक सुांदर जमश्रण. घरातील सखु समाधान, सबुत्ता आजण 

शाांती याचा आरसा म्हणिे दारातील/ घरातील, उांबऱ्यावरची राांगोळी. भारतीय सांस्कृतीच े

एक महत्वाचे प्रजतक. भारतातील प्रत्येक प्रदशेात वेगवेगळ्या स्थाजनक नावानी ओळखली 

िाते पण गाभा एकच. मग ती ताजमळनाडू मधली कोलम, रािस्थानातील मदाना, 

छत्तीसगड मधील चौकपणूण, प बांगाल मधील अल्पना, जबहारची अरीपना, उत्तर प्रदशेची 

चौक पिून, आांध्राची मगु्ग,ु जकां वा केरळची कोलम गोलम. या साऱ्या राांगोळ्या 

जपढ्यानजपढ्या भारतीय जस्त्रयाांनी िपल्या. त्यात काळानसुार आवश्यक ते बदल केले. त्या 

त्या स्थाजनक प्रदशेात सहि उपलब्ध होणारे सामान उदा. भाताची फोलपटे िाळून केलेली 

राख, ताांदळुाचे पीि, बारीक केलेली वाळू, लाल जवटाांची पावडर असे वापरले िाते. 

गोव्यात तर कढीसािी खोबरे वाटून, रस काढून, जशल्लक राजहलेला चोथा / चव उन्हात 

सकुवनू त्याचाही वापर राांगोळीसािी करतात. या चवाला रांग दणे ेआजण त्याची राांगोळी 

रेखणे पाहायला जमळत.े यासािी ह े करणारीच े श्रम, वेळ याची गणती कशी करावी?? 

आजण त्याचे कौतकु करायला शब्द सदु्धा अपरेु. वेगवेगळ्या रांगाांची फुले, पाने, पाकळ्या 

वापरूनही खपू सुांदर राांगोळी काढतात. आिकाल लग्न, साखरपडुा अशा समारांभाला या 

राांगोळीने शोभा येत.े  

 नवीन राांगोळी रेखताना राांगोळीचा आकार आजण आपल्याकडील िागा याचा 

जवचार करून आखणी मनाशी करून पहावी लागते. प्रथम ती िागा स्वचछ पसुनू कोरडी 

व्हावी लागते. राांगोळीच्या मध्यभागी एका खडूने जकां वा राांगोळीच्या जिपकयाने हलकेच 

काढावा. म्हणि े आपल्याला याच्या भोवतीचा आकार नककी होतो. राांगोळी चौकोनी 

आयताकृती जकां वा गोलाकार असली तरी मध्यभाग जनजित केला की आपल्याला पढुची 

आरेखणी करणे सोपे िाते.  

 दोन जिपकयातील अांतर एक सारख े असावे आजण ते केवळ सरावाने िम ू

शकत.े एकसारख े अांतर असण्याने राांगोळीचा आकार, माांडणी सरेुख जदसते. जिपके 

काढण्याचे प्रकार सदु्धा वेगळे आहते. मोिनू जिपकयाांच्या ओळी एकामागे एक असे करीत 

पणूण चौकोन आकार तयार करून मग प्रत्यक्ष जिपके िोडले िातात. याप्रकारची राांगोळी 
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मखु्यत: महाराष्रात आढळते. सवण बािनूी सारखी जदसते ह ेजतचे वैजशष््टय. जिपके सारख्या 

अांतरावर काढले की जहचा तोल िमनू िातो. सोबतची नऊ आजण नऊ जिपके काढून 

घातलेली ही राांगोळी सहि काढता येते. शेवटी जिपके आजण सांबध कसे समाांतर िेवायचे 

आजण कधी िोडायच ेह ेएकदा नककी झाले की आयषु्याचा तोल राांगोळी सारखाच िमनू 

िातो ह ेअगदी खरे!!!!!! सोबतची राांगोळी जदसते मकु्तहस्त पण आह े जिपकयाांची. ९-९ 

अगदी सोपी.  
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 जदनाांक शजनवार ११ माचण २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

रांग होळीचे –उल्ह स चे 

 

 

 रांगाांच्या सहाय्याने रेखाटलेल्या ओळींपासनू तयार झालेली आकृती म्हणिे 

राांगोळी. कधी रेषा, कधी जिपके यातनू िन्म घेते ती राांगोळी. प्रत्येक जदवसाला आजण 

प्रत्येक सणाला वगेवेगळ्या आकाराची राांगोळी काढण्याची प्रथा पवूीपासनूच चालत 

आह.े समुारे एक हिार वषाणपवूी वात्सायनाने जलजहलेल्या कामसतू्र या ग्रांथामध्ये जस्त्रयाांना 

अवगत असाव्या अशा चौसष्ट कलामध्ये राांगोळी या कलेचा समावेश होतो. राांगोळीचा 

उल्लेख रामायण, महाभारत तसेच वेदाांसोबत अनेक धाजमणक ग्रांथामध्ये आढळतो.  

शेणाने सारवलेल्या जकां वा गेरूने अांगण रांगवनू त्यानांतर रेखलेली राांगोळी म्हणिे 

एक कलेचा नेत्रसखुद आजवष्कार. आजण ही राांगोळी दसुऱ्या जदवशी वगेळी असते. प्रत्येक 

जदवशी वेगळ्या आकारात, काढणाऱ्या गजृहणीला िण ू कलेची दवेता म्हणावी लागेल. 

भरतकाम, रांगकाम, जवणकाम यासारख्या हस्तकला जटकाव ू असतात. त्यामळेु त्या 

कलाकाराचे नाव आजण काम जकत्येक वषे पाहता येते. पण राांगोळी मात्र एक जकां वा दोन 

जदवसाांची राणी. अत्यांत कमी आय:ुमान असले तरी राांगोळीचा मान मात्र मोिा. कोणत्याही 

शभु कायाणत, पिूा, धाजमणक कायाणत, राांगोळीचे बोट ओढल्याजशवाय आपले गरुुिी 

सामगु्रीची माांडामाांड करीत नाहीत. साधारणतः स्वजस्तक, गोपद्म, शांख, चक्र, गदा, 

कमळाचे फुल, जबल्वपत्र, लक्ष्मीची पाऊले, श्री, श्रीराम इ माांगल्यसजूचत राांगोळी अशा 

जिकाणी रेखनू मगच गणेश पिूनाला सरुवात होते. केवळ पाांढरी राांगोळी काढणे जकां वा 

सारवलेल्या िजमनीवर राांगोळी न काढणे अशभु मानले िाते. केवळ राांगोळीच्या काही 

जिपकयानी जकां वा रेघानी ती िागा आजण पररसर पजवत्र, मांगलमयी होतो. कोणत्याही 

मांगलकायाणत िसे आम्रपल्लव, म्हणिे आांब्याचा टाळ हवा तशी दारात आजण घरात 

राांगोळी हवीच.  

 पारांपाररक राांगोळीत रांगाांचा वापर खपू कमी. कारण रोि काही एवढा वेळ 

त्यासािी दणेे गजृहणीला शकय नाही. केवळ पाांढऱ्या राांगोळीला हळद जपांिरीच्या दोन 

जिपकयाांनी सुांदर बनजवणे ह े जतला सहि िमत.े प्रत्येक सणाचे वेगळे वैजशष््टय आह ेपिूा, 

व्रत, गीते, आरत्या यातनू ते समिते. पण श्रावण मजहना, गणेश चतथुी, आजण मखु्य म्हणिे 

जदवाळी आजण होळीला मात्र रांगीत राांगोळीला पयाणय नाही. शेवटी उत्साहाने, जदमाखाने 

सण सािरे करणार तर रांगाांची िवळीक हवीच.  
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 होळी म्हणिे डोळ्यासमोर येतो तो सगळ्या रांगाांचा उत्सव, उत्साह आजण 

अथाणतच प्रचांड धामधमू. पणूण भारतात एवढेच नाही तर नेपाळ या दशेातही होळी हा सण 

सािरा होतो. गोव्यात तर प्रत्येक मांजदरात दवेसदु्धा गलुाली होवनू भक्ताांच्या आनांदात 

सामील होतात. येणाऱ्या वसांताची, बदललेल्या, सिलेल्या सषृ्टीची ही रांगीत िाणीव 

आपल्याला होळीच्या सणाला राांगोळीतनू सदु्धा दाखवता येईल. मग त्यासािी राांगोळीच े

रांग वापरून पहायचे की प्रत्यक्ष जनसगण जनजमणत फुलाांचे आजण फुल पाकळ्याांचे सहाय्य 

घ्यायचे ते आपणच िरवावे लागेल नाही का ??? कोणत्याही मागाणने आपली होळी आजण 

मन रांगनू िायला हवे !!!!!! सोबत आह ेरांगाांची आजण फुलाांची राांगोळी.  
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जदनाांक शजनवार १८ माचण २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 ांग ली र ांगोळी – अल्पन  

 

 

अल्पना ह े नाव मळू सांस्कृत शब्द अजलम्पना म्हणिे रांगीत आकृती जकवा 

आच्छादन. अल्पना पेंजटांग, राांगोळी बांगालमध्ये खपू प्रजसद्ध आहते. आजण बेंगाली भाषेत 

त्याला अल्पोना असे म्हणतात.  

िजमनीवर जकां वा जभांतीवर एखाद्या महत्वाच्या प्रसांगी म्हणिे पिूा, लग्न जकां वा 

सावणिजनक प्रसांगी ही अल्पना म्हणिेच रांगीत अशी आकृती काढतात. या राांगोळीला एक 

जवजशष्ठ असे धाजमणक महत्व असते. पारांपाररक अल्पना पाांढऱ्या रांगाची असते. हा रांग 

म्हणिे ताांदळू पीि आजण पाणी जमसळून तयार केलेली खळ असते. अलीकडे काहीवेळा 

वेगळा पदाथण वापरला िातो. त्याचप्रमाण ेनवे रांग त्यात जचकटपानासािी काहीतरी जमसळून 

तयार झालेली खळ वापरल्यास काढलेली राांगोळी खपू जदवस जटकून राहते. सामान्यपण े

पाांढऱ्या रांगात जहरवा, लाल रांगही वापरतात. जहरवा रांग झाडाच्या पानापासनू आजण लाल 

रांग जपांिारीपासनू तयार केले िात असत. इतर राांगोळ्याप्रमाणे हा कला प्रकार सदु्धा 

मजहलाच रेखतात. जनसगण कायम आपले रूप बदलत असतो आजण या बदलाला सिगपण े

न्याहाळत आजण आपल्यातील कलेला वाव दते अल्पना काढल्या िातात.  

सवणसाधारणपणे गोल आकाराची अल्पना म्हणिे बांगालातील उत्सवी 

वातावरणाचे प्रजतक. मग हा उत्सव कधी सरस्वती पिूा (वसांत पांचमी), दगुाण पिूा, जकां वा 

जदव्याांचा सण जदवाळी असा असतो. यात सयूण, स्वजस्तक, भाताचे रोप, घबुड, लक्ष्मीची 

पाऊले, मासा, कमळ, नागफणी असे जवजवध आकार रेखले िातात. काही वेळा वेगळी 

मकु्तहस्त राांगोळी सदु्धा काढली िाते. कुशल कलाकारच ही राांगोळी एका दमात काढू 

शकत,े कारण ही खपू किीण असते. या आकृतीने दवेाचे जकां वा अजथतीचे स्वागत केले 

िाते असे मानतात. म्हणनूच कोणत्याही शभु प्रसांगी दाराबाहरे अल्पना काढली िाते.  

व्रत वैकल्य यासारख े धाजमणक समारांभात अल्पना अत्यांत आवश्यक असते. 

सबुत्तेची दवेी लक्ष्मी हीची प्रतीकात्मक राांगोळी काढताना इथे जतचे वाहन घबुड हसेदु्धा 

बरोबर असते. भारतात इतर जिकाणी अपजवत्र जकां वा अशभु मानले िाणारे घबुड इथे 

राांगोळीत येते ह ेपाहून आियण वाटते. राांगोळी म्हणिे साजत्वकता, माांगल्य. यात घबुडाच े

प्रजतक येते ह े अल्पनाचे िाणवण्यािोगे वगेळेपण, पण लक्ष्मी सारख्या सांपत्तीच्या 

सबुत्तेच्या दवेतेबरोबर ह ेत्याचे वाहन सदु्धा पजवत्र होत असावे.  
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काही वेळा भौजमजतक आकृत्याही यात काढल्या िातात. बऱ्याच वळेा ही 

राांगोळी अगदी न िरजवता न रेखता वेगळ्या रीतीने काढली िाते. ह ेत्या कलाकार मजहलेचे 

आजण परांपरेचे वैजशष््टय. अल्पना ही एक लोककला मानली िाते. जपक पेरणीपासनू त े

कापणीपयांत सगळ्या शेतीतील जक्रया या राांगोळीत दाखवतात. त्यामळेु इथे कणीस, 

रुिलेले रोप, घरगतुी वस्त,ू आजण या सवाांबरोबर येतात ती लक्ष्मीची पाऊले, सबुत्तचे े

प्रजतक म्हणनू.  

अल्पनेत तळ्यातील मासा, डोकयावर टोपली घेऊन चालणारी एक म्हातारा 

आजण म्हातारी, गायीसारख े पाळीव प्राणी, जदवा, मेणबत्ती, फुले अशा अनेक गोष्टी 

रांगवल्या रेखल्या िातात. काही वेळा पौराजणक कथेतील काही कथा जकां वा असेच प्रसांग 

सदु्धा अल्पनेत दाखजवले िातात.  

 



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

39 
 

 

पवूीच्या जस्त्रया ताांदळू आि ते दहा तास जभित िेवनू त्यानांतर ते बारीक वाटून 

त्या वाटणात एखादा कपड्याचा तकुडा घऊेन त्यापासनू ही राांगोळी काढीत. पढेु ब्रश 

आले. पण वेळ, कष्ट, आजण कौशल्य तेवढेच. अलीकडे वेळ आजण िागा याच्या 

कमतरतेमळेु प्लाजस्टक जस्टकरने अनेकवेळा अल्पनेची िागा घेतली. पण आिही ही कला 

पनु्हा नव्या जपढीत रुिावी फुलावी आजण जटकावी म्हणनू पषु्कळ सांस्था आजण कलाकार 

प्रयत्न करीत आहते. त्यामळेु या पढेु नककी या कलेला चाांगले भजवष्य जदसत आह.े  
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जदनाांक शजनवार २५ माचण२०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

चैत् ांगण – सजिे र ांगोळीने अांगण – भ ग १  

 चैत् ांगण –म्हणिे तीस अजधक तीन जदवस म्हणिे तेहतीस जदवस चैत्र शदु्ध 

प्रजतपदपेासनू ते वैशाख शदु्ध ततृीया (अक्षय ततृीया) या जदवसात अांगण सिवायचे असत े

ते या पारांपाररक राांगोळीने. तेहतीस जदवस ही राांगोळी काढायची आजण यात तेहतीस 

आकृत्या ही काढल्या िातात. या आकृत्या प्राांतानसुार आजण कलाकाराप्रमाणे बदलतात. 

परांत ुयात वैष्णव आजण शैव या दोन्ही पांथातील जचन्हाचा वापर होतो. गौरी माहरेपणासािी 

आपल्या घरी आली आह ेअसे समिनू ती आनांदात रहावी यासािी ही घराची सिावट 

करावी अशी प्रथा आह.े साांस्कृजतक, धाजमणक प्रतीके जचन्हातनू माांडली िातात. डमरू, 

बासरी, तबला, शांख यासारखी वाद्य, जत्रशलू, चक्र यासारखी शस्त्र, आजण स्वजस्तक, 

कासव, कमळ अशी शभुजचन्ह े यात राांगोळीतनू दाखजवली िातात. त्याचबरोबर तळुशी 

वृांदावन, कलश, हळद कुां कू अशी सौभाग्य प्रतीके सदु्धा यात रेखली िातात. साधारणपण े

चौरस जकां वा आयताकृती आकारात ही राांगोळी काढली िाते. पण एका सरळ रेषेत सदु्धा 

यातील जकत्येक प्रतीके काढण्याची पद्धत काही भागात आढळते. हत्ती, गाय यासारख े

प्राणी, गरुड पक्षी, सापासारख े सरपटणारे िीव आजण अथाणतच नारळ, केळी अशी शभु 

फळे, आरसा कां गवा अशी गरिेच्या वस्त ू या राांगोळीत येतात. गढुी, ध्वि, अशी धमण 

प्रतीके आजण आांब्याच्या पानाांची शभु सचूक तोरणाांची मजहरप असे एकां दरीतच 

माांगल्यसचूक वातावरण या राांगोळीतनू प्रतीत होते. ही प्रतीके काही वेळा जिपकयाची तर 

कधी मकु्तहस्त अस ू शकतात. ह े केवळ रेखाणाऱ्या जकां वा खर तर रेखाणारीच्या कलेचा 

मकु्त आजवष्कार असतो.  

 साडेतीन महूुताणपैकी एक, वषण प्रजतपदा अथाणत, गढुीपाडवा. सवण ऋततूील श्रषे्ठ 

असा वसांत ऋत ू कारण या जदवसात सषृ्टीच े रूप अमलुाग्र बदलते. वकृ्ष ताांबसू पोपटी 

पालवी जमरव ू लागतात. वातावरणात उत्साह असतो. एक अनोखीच नवजनजमणतीची, 

सिृनत्वाची चाहूल लागते. आांब्या फणसाच,े कािचू,े चारा चनु्नाच,े करवांद िाांभळाच े

जदवस येणार असतात. परीक्षा चाल ूअसतात आजण त्यानांतर येणाऱ्या सटु्टीच्या आिवणीने 

मलुाबरोबर पालकही सखुावत असतात.  

 मागच्या जपढीतील मजहला सयूोदयापवूी उिून आपले अांगण झाडून आजण 

शेणाने सारवनू स्वच्छ करीत. या िजमनीवर एक चौकोन आखनू त्यात जहांद ू सांस्कृतीची 

प्रतीके, राांगोळीतनू काढली िात. काही घरात चैत्र शदु्ध ततृीयेपासनू वैशाख ततृीयेपयांत 

म्हणिे अक्षय ततृीये पयांत चैत्राांगण रेखले िात ेतर काजहांच्याकडे चैत्र प्रजतपदपेासनू ते चैत्र 
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अमावस्ये पयांत ही राांगोळी अांगणात असते. या राांगोळीचे वैजशष््टय म्हणिे यात फक्त पाांढरी 

राांगोळी वापरली िात.े आजण मग कोिेतरी फक्त नावपरुती हळद जपांिरीची जचमटु. कारण 

केवळ पाांढरा रांग हा अशभु आजण खर तर राांगोळीजशवायचे अांगण, प्रवेशद्वार हहेी काही 

तरी कमी असल्याचे लक्षण. तरीही केवळ हळदीच्या जपवळ्या आजण लाल जपांिरीच्या 

जिपकयाांनी ही राांगोळी नटते, सित.े  

‘चैत् ांगण’ राांगोळीतील ही अनेक शभु जचन्ह,े प्रतीके आजण त्याांचा अथण अगदी 

थोडकयात साांगायचा हा प्रयत्न  

गुढी -–-------दषु्ट प्रवतृ्तीवर राक्षसी वतृ्तीवर जमळवलेला जविय, आनांद व्यक्त होतो  

ध्वज –-------आपल्या धमाणची शान सन्मानाचे प्रजतक  

शांख –-------भगवान जवष्णचू्या हातात शांख असतो. यदु्धात शत्रशूी सामना करायच्या 

वेळी ललकारी दणे्यासािी शांख वािवला िात असे.  

चक्र –------ सदुशणन चक्र ह ेजवष्णचूे शस्त्र  

गोपदे्म – -----गायीची पावले ज्यामध्ये प्रत्यक्ष लक्ष्मी राहते. लक्ष्मी वसते गोपद्मे ! अस े

मानतात.  

स्वमस्िक –---स-ूअजस्त म्हणिे चाांगले होवो. एक खपू महत्वाचे शभु जचन्ह.  

 ॐ –-------गिाननाचे आजण ब्रह्मदवेाचे प्रजतक जवश्वाची उत्पत्ती ओमकारातनू झाली 

असे मानतात.  

श्री –----------श्री म्हणिे समदृ्धी शभुाची सरुवात, श्री ह े अक्षर प्रत्यक्ष लक्ष्मी रूप 

समितात.  

लक्ष्मीची प वले –आपल्या पावलाांनी लक्ष्मीरुपी सबुत्ता आपल्या घरी येते. म्हणनू 

उांबरि्यावर ही रेखतात.  

कोयरी –------कलात्मकतेचे, रेखीवतेचे तसेच वसांत ऋततूील आांब्याच ेप्रजतक 

न रळ –-------श्रीफळ गणपती, जकवा दवेाचे स्वरूप,  

सरस्विी—---म्हणिे जवद्यादवेता  

म ल्वपत् –---तीन पानाांचे जबल्वपत्र शांकराला वाहतात. राांगोळीतील सौंदयाणचे आजण या 

औषधी वनस्पती चे महत्व समिण्यासािी.  

राजहलेल्या जचन्हाांचे अथण पढुच्या भागात येतील.  

या गढुी पाडव्याला या शभु जचन्हातील काही जचन्ह े रेखनू आपले घर, अांगण 

हसरे, आजण बोलके करून बघायला काय हरकत आह?े?? 
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जदनाांक शजनवार १ एजप्रल २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

चैत् ांगण – सजिे र ांगोळीने अांगण – भ ग २ 

 

 

चैत्र गौर म्हणिे उमा, पावणती, धरणीमाता, जतच्या आगमनाने वातावरण 

चैतन्यदायी, सखुदायी होते. आजण माहरेपणाला आलेल्या लेकीसारख े जतचे स्वागत, 

सन्मान करतात. म्हणनूच या राांगोळीत अनेक शभु जचन्ह े रेखली िातात. काही मांजदरातनू 

घरातनू पाडवा त ेरामनवमी असे नवरात्र म्हणिे चैत्री नवरात्र पिुतात. राम िन्माचा सोहळा 

आजण राममतूीचेही पिून होते आजण रामनवमीला याचे जवसिणन होते. चैत्राांगणातील 

पाळणा हा रामाचा मानला िातो. आजण िन्म झाल्यावर सुांिवडा वाटतात. ज्याची चव 

अगदी वषणभर जिभेवर रेंगाळते. चैत्राांगण राांगोळीतील काही प्रतीकाांचे अथण आपण मागच्या 

भागात पजहले. आता पाहूया राजहलेल्या प्रतीकाांचे अथण -  

क सव –------ जवष्णचू्या दहा अवतारातील हा दसुरा अवतार. जधम्या गतीने 

पण प्रगतीकडे वाटचाल करावी. प्रत्येक मांजदरात कासवाची प्रजतमा असतचे.  

न मभकमळ—--जवश्वाच्या उत्पत्तीचे रहस्य. भगवान जवष्णचू्या नाभीतनू 

ब्रह्मकमळ उगवले व त्यात ब्रह्मा जवरािमान झाले. त्याांनीच सषृ्टीची जनजमणती केली.  

ज्ञ नकमळ –----जचखलातील कमळ जचखलापासनू िस अजलप्त असत तसेच 

ज्ञान घेणाऱ्याने पवूणग्रहदजूषत राहू नये. शदु्ध मानाने ज्ञान घ्यावे.  

चक्रव्यूह – महाभारतातील द्रोणाचायाणनी केलेली सैन्याची रचना. अजभमन्य ू

आत जशरला पण बाहरे 

 पडायचे ज्ञान नसल्याने फसला 

परशु –--------भगवान शांकराांचे तसेच गणपतीचेही अस्त्र 

गद —--------दषु्ट प्रवतृ्तीचा समळू नाश करू शकणारी गदा ह े हनमुांताचे व 

भीमाचे शस्त्र.  

मत्शूळ--------जत्रशळू ह ेशांकराचे शस्त्र. आजदमायेनेही दानवाचा वध केला तो 

जत्रशळू घेऊन. दानवी प्रवतृ्तीला भय वाटणारे ह ेप्रजतक  

हत्ती –---------ऐरावत ह े इांद्रदवेाचे वाहन अांबारीसह हत्ती म्हणिे समदृ्धी 

ऐश्वयाणचे प्रजतक  
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सूयय चांद्र ि रे –---ह ेग्रह तारे पथृ्वीचे पोषक, सांरक्षक मानतात. पथृ्वीचे िीवन 

सयूणप्रकाशावर अवलांबनू असते.  

डमरू – ------ -साांब सदाजशवाचे वाद्य, ज्याच्या आवािाने दषु्ट प्रवतृ्ती दरू 

होतात.  

ि ल  डग्ग  –-- गायन भिन जकतणनातील साथी वाद्य. गौरीच्या पिूनासािी, 

रांिनासािी ह ेप्रजतक आह.े  

  सरी व मोरपीस – गोपालकृष्णाचे प्रजतक. मोर हा सरस्वतीचे वाहन 

म्हणनूही महत्वाचा. बासरीला काहीिण राधेचहेी प्रजतक मानतात.  

ग य व सरू – आपली कृजषप्रधान सांस्कृती म्हणनूच गाय आजण. गाय म्हणि े

दवेता, आजण बरोबर जतचे जतचे वासरू महत्वाच.े  

प ळण — हा पाळणा काही वेळा रामाचा तर काही जिकाणी चैत्रगौरीचा 

मानला िातो. घरात पाळणा असणे आजण पाळण्यात बाळ म्हणिे घराचे घरपण.  

िुळशी वृांद वन – जहांद ूसांस्कृतीचा मानजबांद.ू माांगल्य, शजुचता म्हणिे दारातील 

तळुस. श्रीकृष्णाला जप्रय तळुस.  

मपांडी –----------ही शांकराची जपांड जिच्यावर पाण्याची सांततधार असत े

त्याचबरोबर नागाची वटेोळी, म्हणिे सदवै शाांत राहा पण कोणी जडवचले तर मात्र सोडू 

नय.े  

न गफणी – --- नागाला दवेता मानणारी आपली सांस्कृती म्हणनू नागाची 

िोडी या राांगोळीतही येते.  

धनुष्य   ण— स्वसांरक्षणासािी आजण यदु्धात प्रजतपक्षावर वापरण्याचे शस्त्र.  

खण –----------चैत्रगौर म्हणिे माहरेपणाला आलेली लेक म्हणनू खणा 

नारळाने जतची ओटी भरतात त्याचे एक प्रजतक 

हळद मपांजर करांडे –हळदी कुां कू म्हणिे सौभाग्यलेणे  

कलश—--------माांगल्याच,े शाश्वततचेे प्रजतक. आजण पाण्याने भरलेला 

कलश म्हणिे िीवन. पढेु येणाऱ्या कडकडीत उन्हात पाणी महत्वाचे.  

कमळ –------- ह ेएक लक्ष्मी आजण सुांदरतचेे प्रजतक  

समई------------दवेघरातनू, दवेळाच्या गाभाऱ्यात पेटणारी मांद समई म्हणिे 

साजत्वकता आजण सोज्वळता. आिही लग्न झाल्यावर आई लेकीला समई दतेे आईसम ती 

समई.  
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पणिी----------एक छोटीशी पणती, उिेडाचे प्रकाशाचे प्रजतक आपल्या 

आगमनाने अांधार दरू करण्याचे सामथ्यण एवढ्याशा पणतीत असते.  

 पवूी जलजहल्याप्रमाण े या राांगोळीतील प्रतीके प्राांतानसुार, स्थजनक 

रीतीररवािानसुार बदलतात. तसेच त्यातील प्रतीकाांचे स्थान आजण रेखण्याची पद्धतही 

वेगवेगळी अस ू शकत.े आजण त्यात काही अजधक विा सदु्धा असेल. पण सवणसाधारण 

चैत् ांगण म्हणिे वरील साऱ्या शभुजचन्हाचा एकत्र मेळ.  

 अनेक सणा समारांभात राांगोळी आिही आपले स्थान जटकवनू आह.े 

जकलोजकलोंच्या जहशेबात वापरून अनेक जिकाणी सुांदर सुांदर पायघड्या, मोिे गाजलच े

जदसतात. पण आपल्या साध्या पारांपाररक राांगोळीची सर मात्र या कोणत्याच प्रकाराला 

नाही. यासािी सरावाने वेळसदु्धा कमी लागतो, राांगोळी तर जचमटुभर परुते. आजण आपल्या 

दारात अशी राांगोळीची दोन बोटे रेखली तर पणूण जदवस अगदी समाधानाचा िातो. साधी 

जिपकयाांची राांगोळी कधी जिपके िोडून तर कधी त्या जिपकयापासनू काही अांतर िेवनू पण 

सरेुखशी वेलाांटी घेऊन. कुिे न थाांबता सलग िोडून. म्हणिे काही वळेा जिपकयाांना हात 

धरून िोडत पढेु िाव े लागते. पण कधी बाहरेून द्यावा आधार अन स्वातांत्र्य द्याव े

िीपकयाला हसण्याच,े बोलण्याचे अन एकटे राहण्याचे. हळूच बािनेू जफरत पाहावे आपला 

जिपका कसा आपले स्वतांत्र अजस्तत्व राखतो. मला आपल्या नेहमीच्या िीवनात आजण 

राांगोळीत खपू साम्य वाटते. आयषु्य रेखताना वाट्याला आलेले काही कडू क्षण, कडवट 

बोलण,े मनात दरुावा न िेवता अलगद बािलूा िेवनू आपली रेघ कशी पढेु न्यावी हहेी 

समिावे अन िरवावे लागते. कधी जिपके वाढवायचे असतात, तर काही वेळा कमी आजण 

बऱ्याच वेळा तर सारेच समाांतर यावे लागतात. प्रत्येकच रेखाटन आयषु्याचे वेगळे सांदभण 

साांगत असत.े नात्याांच,े आपलुकीच,े मैत्रीचे बांध बाांधत साांधत पढेु िायचे आयषु्याची 

राांगोळी रेखत हसत.  
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जदनाांक शजनवार ८एजप्रल २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

मुग्गु – आांध्र प्रदेश िील र ांगोळी 
 मगु्ग ु- मगु्ग ुहा तलेग ुशब्द आह.े िजमनीवर रेखली िाणारी कला असा त्याचा 

अथण मानला िातो. सकाळी घरातील मजहला अांगण जकां वा दरवािासमोरचा भाग झाडून 

पसुनू स्वच्छ करत.े गायीचे शेण पाण्यात जमसळून तो पातळ शेणाचा सडा अांगणाांत घालते. 

केरसणुीने सवणत्र पसरजवते. त्यानांतर मगु्गलु ू रेखला िातो. ग्रामीण भागात हा नेहमीचा 

कामाचा भाग असतो. शहरी भागात मात्र सणा समारांभाला मगु्ग ु घालण्यासारखी िागा 

आजण शेणसडा असल्यास राांगोळीचा हा प्रकार काढला िातो. गायीचे शेण रोगप्रजतबांधक 

मानले गेले आह.े त्यामळेु उांबरि्यावर जकां वा उांबरि्याबाहरे घराचे सांरक्षण होते असेही 

मानले िाते. आजण शेणाच्या गडद काळपट जहरव्या रांगावर पाांढरी राांगोळी उिून जदसत.े  

 मगु्गजुपांडी म्हणिेच पाांढऱ्या रांगाच्या खडूची पावडर, मगु्ग ु काढण्यासािी 

वापरली िाते. ही पावडर पाजहिे तशी रेखणे वगेवेगळे आकार माांडण ेजतच्या दाटपणामळेु 

सहि शकय असते. सणासािी मात्र ताांदळू पीि वापरून मगु्ग ुकाढतात. मुांग्या, आजण इतर 

अनेक िजमनीवरील जकड्याांसािी मदु्दामहून ह ेपीि वापरले िाते.  

 सवणसामान्यपणे मगु्ग ु ही राांगोळी सगळ्याच मजहला काढू शकतात. आजण 

त्यासािी काही प्रजशक्षण जदले िात नाही. जपढ्यानजपढ्या सांक्रजमत होत असलेली ही 

आपल्या दशेाची कला परांपरा. भौजमजतक आकृत्या, जकां वा जिपके काढून ते िोडून जकां वा 

त्याभोवती वक्राकृती राांगोळी जफरवनू ही तयार होते. जिपके मोिताना त्यातनू काही 

साांजख्यक बेरीि विाबाकी करून मगच पढेु िावे लागते. आपल्या प्राचीन मजहला गजणत 

आजण कला याचा अगदी सुांदर जमलाफ कसा घालीत त्याच ेउदाहरण म्हणिे असे ह ेमगु्ग.ु 

या राांगोळीचे साधारणपणे तीन प्रकार मानले िातात.  

१. चकुकला मगु्गलु ु (जिपकयाांची)- एका जवजशष्ट रीतीने जिपके काढले 

िातात. काही वेळा समाांतर तर काही वेळा एक एक कमी करीत िायचे. दोन जिपके 

काहीवेळा िोडले िातात. तर काही वेळा जिपकयाभोवती रेषा जकवा मजहरपी काढून 

आकृती काढली िाते.  

२. चकुकला लेणी मगु्गलु ू (जिपकयाजशवायची)-या प्रकारच्या राांगोळीतील 

रेखाटने जिपके न माांडता म्हणिे मकु्तहस्त असतात. एखाद्या जवजशष्ट सणाचा, धाजमणक 

प्रतीकाचा वापर यात करतात.  
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३. जतप्पडू मगु्गलु.ू - (वक्राकार)- जिपके काढून त्याांच्यापासनू एखादी 

जवजशष्ट घाटाची आकृती बनवतात. त्याभोवती रेषा, वेलाांट्या, असे काढून ती पणूण होते. 

पण यासािी खपू सरावाची गरि असते.  

 धाजमणक कायाणचे मगु्गचु े पॅटणण ह े किीण आजण खपू मोिे असतात. ित्रा 

जकां वा इतर महत्वाच्या सणाला मांजदरासभोवताली या वेगळ्या मोठ््ठया राांगोळ्या 

काढल्या िातात. आजण ही राांगोळीतील आकृती म्हणिे पिेूचे एक प्रतीकच मानले 

िाते. अनेक मजहला एका वेळी हिारो चौरस मीटर पररघात ही राांगोळी काढतात. अशी 

राांगोळी अनेक कलाकार एकमेकाांना साांभाळून आजण िमवनू घते एकसारख्या 

आकृत्या काढतात. यात कलेचा कस लागतो आजण खपू सराव असावा लागतो. 

यामळेु समहूात राहून काम करण्याचाही अनभुव या कलाकाराांना जमळतो. समहुाने 

घातली िाणारी आणखी एक अलीकडची प्रजसद्ध राांगोळी म्हणिे सांस्कारभारतीची 

राांगोळी. जवशेष म्हणिे यामध्ये परुुष आजण जस्त्रया दोघेही प्राजवण्य जमळवतात. 

अलीकडे तर या राांगोळीच्या स्पधाण घतेल्या िातात. मगु्ग ुराांगोळीचा १५ जिपकया पासनू 

सरुु होणारा एक सोप्पा प्रकार सोबत आह.े राांगोळीचा हा प्रकार एका सकाळी काढून 

बघायला हरकत नाही !!!! 
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जदनाांक शजनवार १५ एजप्रल २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

मूमियमांि स मववकि  – र ांगोळी 

 

 माणसाला िगण्यासािी कोणतीतरी प्रेरणा असावी लागते. मग ती प्रेरणा कधी 

काम, व्यवसाय, मलेु, एखादी सांगीत नतृ्य यासारखी कला असे. आजण जनसगण तर आपल्या 

अनेक रांगातनू पे्ररणा दतेच असतो. रांग म्हणिे आनांद, चैतन्य. वळवाची सर तप्त भमूीवर 

आली की आभाळात अवजचत येणारे इांद्रधनषु्य म्हणिे जनसगाणचा सप्तरांगी चमत्कार. 

सध्यातर चैत्रातील पोपट पालवी, बहरलेला सोनबहावा, लालसू पलाश, गलुमोहर 

यासाऱ्यातनू अवघी सषृ्टी आपले आपले नवे रूप आजण आश्वासक प्रजतजबांब जमरवीत आह.े  

 रांगाला ना कोणता धमण ना िात. रांगाकडे पाहताना जमळते ती केवळ मनाची 

प्रसन्नता. दररोिचा सयूोदय रोि वेगळ्या रांगाने रूपाने नटून येतो. असे ह ेआनांदाचे असांख्य 

रांग बोटाच्या जचमटीत धरून आजण रेखनू आपले िीवन रांगोबेरांगी करण्याचा प्रयत्न ती 

करीत असते. आजण ह ेरांग एखाद्या पारांपाररक दोन बोटे ओढणाऱ्या मजहलेच्या हाती आले 

की मग ते रांग िजमनीवर नाचतात बागडतात, आजण िन्माला येते ती “राांगोळी” 

 राांगोळी याचा शब्दश: अथण रांगाांच्या ओळी. रांगवली म्हणिे सांस्कृतमधील 

“रांगवेल्ली” चौसष्ट कलेतील हा सहावा कलाप्रकार जशल्प जकवा मतूीकला आजण 

जचत्रकलेच्या आधीचा मानला िातो. याचा पजहला उल्लेख वात्सायानाच्या ‘कामसतू्र’ या 

ग्रांथात आढळतो. हा ग्रांथ इसवी सनाच्या जतसऱ्या शतकातील मानला िातो. या ग्रांथात 

उल्लेख केल्यामळेु ही कला ग्रांथलेखनापवूी समािात प्रचजलत होती ह ेसहि लक्षात येते. 

सौदयण, माांगल्य, साजत्वकता, पाजवत्र्य, या साऱ्याचे प्रजतक म्हणनू कोणत्याही शभु प्रसांगी, 

धाजमणक कायाणत, आरांभ होतो तो राांगोळी काढूनच.  

 जबांद ू म्हणिे जटांब जकां वा जिपका. जटांब जटांब िोडून बनते ती रेषा, आजण या 

रेषाांच्या वेगवेगळ्या प्रकारातनू जनमाणण होते ती सबुक राांगोळी. रेषा सरळ, वक्र रेषा, 

जत्रकोण, चौकोन, वतुणळ अशा अनेक आकारातनू एकमेकाला छेदत- भदेत, बािनेू जफरत, 

अशा अनेक सहि सोप्या रीतीने राांगोळी रेखले िाणारे हात आजण डोळे तयार असतात. 

आपल्या शेिारी, नात्यागोत्यात िर एखादी नवीन पण पारांपाररक राांगोळी जदसली आजण 

ती जनरखनू मनात सािवल्याजशवाय कोणी भारतीय स्त्री िाऊच शकत नाही. पवूी ती 

राांगोळी लगचे पेजन्सल, पेनने काढून िेवायला जतची लगबग असे. आता तर आधजुनक 
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तांत्रामळेु छोट्याशा मोबाईलच्या जकलक वर ती राांगोळी फोटो काढून िेवण्याची सोय आह.े 

आजण जतचा पणूण उपयोग ती करतेच.  

 पवूी दवेघरात रमणारी राांगोळी अांगणात आली, अांगणातनू प्राांगणात आजण 

आता तर अनेक प्रदशणनात आजण स्पधेत ती पाहायला जमळते. या स्पधेमधनू या 

कलाप्रकाराजवषयी आवड िरूर जनमाणण झाली. अलीकडे पारांपाररक राांगोळीच्यासदु्धा 

स्पधाण, कायणशाळा होतात. यासािी कायणशाळा घ्यावी लागणे ह े खर तर ददुवै. कारण 

आिवर जपढ्या न जपढ्या चालत आलेली ही आपली परांपरा. आपल्या घरातनू ती लपु्त 

मात्र झाली नाही, होणार नाही. एखाद्या स्टीकर च्या माध्यमातनू रोि आजण 

सणासमारांभाला खऱ्या रेखलेल्या राांगोळीतनू ती जमरवीत असते. जतचे घरपण, सांस्कृती, 

सबुत्ता, समाधान दाखजवणारे एक साजत्वक प्रजतक !!!!!!!! सोबतची राांगोळी अशीच सोपी 

साधी १३-७ जिपकयाांची अगदी थोड्या वेळात आजण छोट्या िागेतसदु्धा काढून पहाता 

येईल !  
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जदनाांक शजनवार २२ एजप्रल २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

अक्षय कल  र ांगोळी 

  

 

रांगाांची ओळ म्हणिे राांगोळी. सौंदयाणचा साक्षात्कार आजण माांगल्याची जसद्धी ह े

राांगोळीचे दोन प्रमखु उद्दशे. आपण राांगोळीला माांगल्याचे प्रजतक मानतो अथाणत कोणत्याही 

मांगल कायाणरांभी येते ती राांगोळी. जबांद ूम्हणिे जटांब. जटांब जटांब िोडून होत ेती रेषा. या रेषाांतनू 

िन्माला येतात अनेकजवध आकार. सरळ, वक्र रेषा, जत्रकोन, चौकोन, वतुणळ, अधण वतुणळ 

असे करीत एखादा सुांदर आकार तयार होतो.  

 ‘घराची कळा अांगण साांगे’या उक्तीत केवढी भावरम्यता सामावली आह.े कळा 

म्हणिे जस्थती, अवस्था, स्थान, दिाण, श्रेणी, सौदयण, . दारासमोर अांगणात, वृांदावनािवळ 

जहरव्या काळ्या शेणाच्या जकां वा ताांबसू रांगाच्या भमूीवर बोटाांच्या जचमटीतनू उमटलेली 

एखादी छोटीशी आकृती त्या घरातील स्वच्छता, शदु्धता, प्रसन्नता, आजण पजवत्रता साांगनू 

िाते. रेखणारीच्या त्या सबुक जचत्रातनू गहृलक्ष्मीच्या अांत:करणातील भाव तरल सौदयाणची 

अनभुतूी पाहणाऱ्याच्या मनाचा िाव घेते.  

 काही वषाांपवूी राांगोळी प्रजतकातच गरुफटलेली होती. उदा, स्वजस्तक- सातत्य, 

जत्रदल- जत्रभवुन, कमळ- लक्ष्मी रूप, यातनू पढेु सधुारून एक कलात्मक वळण आले. 

जिपकयाांना वळण दऊेन जकां वा मकु्तहस्त राांगोळी प्रचजलत झाली. यातच पढेु जनसगण जचते्र, 

व्यक्ती जचते्र काढू लागली. नेते, एखाद ेपौराजणक, ऐजतहाजसक पात्र याांची राांगोळी स्पधेसािी 

पाहायला जमळू लागली.  

 काहीच जदवसाांनी येणारा सण जकां वा साडे तीन महूुताणपैकी एक म्हणिे अक्षय 

ततृीया. वैशाख मजहन्यातील जतसरा जदवस. परशरुामाांचा वाढ जदवस आजण वेदव््यासानी 

याच जदवशी महाभारत जलहायला सरुवात केली. अक्षय म्हणिे कधी कमी न होणारे. या 

जदवशी मातीची, मातीच्या मािाची पिूा करतात. मातीचा आजण राांगोळीचा खपू िवळचा 

सांबध. मोि्या शहरात कोपऱ्याकोपऱ्यावर पाणपोई िेवतात. तप्त उन्हाळ्याला तोंड द्यायला 

असे सारे तयार असते. आजण या जदवशी दान करावे असेही शास्त्र साांगते.  

 या जदवशी श्री लक्ष्मीतत्वाची पिूा जवष्णबूरोबर करतात. आजण लक्ष्मीचे अक्षय 

असे आपल्या घरात राहणे, कायमसािी वास असावा म्हणनू वभैव लक्ष्मी सारखी अनेक 

व्रते पिूाही करतात. म्हणनूच या जदवशी अनेक शभु कायाणचा आरांभ करतात. आिकाल 
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केवळ सोने चाांदी खरेदीसािी ओळखला िाणारा हा जदवस एके काळी राांगोळीसािी 

जदवाळी एवढाच, कदाजचत िास्तच महत्वाचा मानला िाई.  

 चैत्रगौर माहरेी आलेली असते. माहरेवाशीण आल्याने घर अगदी नटून थटून 

तयार असते. आपल्या लेकीसारखी अशी गौर म्हणिे पावणती घरात राहते. दवेी पावणतीला 

आपली मलुगी माननू जतचे माहरेपण करणारी अशी आपली वेगळी परांपरा, सांस्कृती. मग 

जतच्यासािी हळदीकुां कू. दवेीच्या मखुवट्याला दाजगने घालण,े सिजवणे आजण जतच्यासमोर 

मोसमी रानमवेा िेवण,े अशा अनेक रीतीने ह ेचैत्रातील हळदीकुां कू सािरे होते. आांब्याची 

डाळ, आजण फणसाचे गरे चारे, चनु्न, करवांद िाांभळे याबरोबर पन्ह ेअसा साधा पण वषणभर 

आिवणीने जिभलेा पाणी आणणारा मेन.ू अशा वेळी दारातील राांगोळी सदु्धा खपू बोलकी 

असते. काही वेळा चतै्राांगण तर काही जिकाणी कलश, कमळ, लक्ष्मी त्याचप्रमाण े

लक्ष्मीची प्रजतके असे जवजवध आकार पाहायला जमळतात. आिची राांगोळी अशीच 

लक्ष्मीच्या प्रतीकाची !!! अक्षय ततृीयेला नककी घालावी अशी! 
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जदनाांक शजनवार २९ एजप्रल २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

कमळ र ांगोळीिील --ज्ञ नकमळ, स्वमस्िक कमळ 

 

 

 राांगोळीतनू दाखवले िाणारे एक शभु जचन्ह म्हणिे कमळ. कमळ जवष्णचू्या 

हातातील म्हणनू तर काही वेळा लक्ष्मी कमळात उभी असते म्हणनू, तर कधी गिाांतलक्ष्मी 

दोन हत्तीमध्ये पण कमळात उभी असते यासािी शभु मानले िात.े मांगेशीला पाांढरी शभु्र 

कमळे (साळक) मांगेशाला वाहायची रीत आह.े िवळपासच्या भागातनू जमळणारी आजण 

मांजदराबाहरे जवकायला, पाांढऱ्या पाकळ्याांना तळाकडे जकां जचत गलुाबी झाक असणारी 

कमळे म्हणिे जनसगाणचा चमत्कार. अशी ही साळके, कमळे पाजहल्यावर मांगेश प्रसन्न 

झालाच पाजहिे. पाण्यात जवशेषत: जचखलात उगवनू उमलनू त्याच्या पाकळ्याांना कधीच 

जचखलाचा स्पशणसदु्धा होत नाही. जचखलातही राहून आपली शदु्धता िपणारे कमळ हा एक 

साांकेजतक अथण सदु्धा मानला िातो. एखाद्या अत्यांत प्रजतकूल पररजस्थतीत राहून आपली 

तत्व,े साजत्वकता कशी िपावी यासािी कमळाचे उदाहरण जदले िाते. म्हणनू एक 

पाजवत्र्याच,े दवैत्वाचे प्रजतक म्हणनू कमळ असे मानतात.. असेही म्हटले िाते की रात्री 

कमळाच्या पाकळ्या जमटतात आजण एखादा भुांगा िर मधाच्या आशेने रेंगाळला तर तो 

सकाळपयांत कमळाच्या पाकळ्यात बांदी होतो. नािकू अशा पाकळ्या तो भ्रमर पोखरू, 

तोडू शकत नाही एवढ्या कडक होतात. सकाळी सयूण उगवला की कमळ पनु्हा फुलत े

आजण मग त्याची सटुका होते. म्हणनू एखाद्या मोहापोटी आिबूािचू्या वातावरणाचे भान 

िेवले नाही की या भ्रमरासारखी अवस्था होते.  

 अशा ‘लोण्याहून मऊ तरीही वज्राहून किोर’ कमळाचे राांगोळीत अगदी 

अव्वल स्थान आह.े कमळाचे जचत्र अनेक तऱ्हनेे काढतात. दवेपिेूत तर कमळा एवढा मन 

कवजचतच कोणा फुलाला जमळाला असले. कधी जिपकयातनू तर कधी मकु्तहस्त. कधी 

कमळाला स्वजस्तकासारख्या आणखी एका शभु जचन्हात गुांफून स्वजस्तक कमळ, 

नाभीकमळ, अशा आकृत्या तर कधी ज्ञानकमळ अशा वेगळ्या आकृत्या सरावाने 

काहीिणी सहि काढतात. या आपल्या पारांपाररक राांगोळीतील ह े प्रकार सहि सोपे 

आहते. त्याच बरोबर त्यामागे आपल्या प्रथेची, सांस्कृतीची समि अन िाणीव सदु्धा आह.े 

कमळ ह ेलक्ष्मीस्वरूप समितात. आपल्या घरात लक्ष्मी यावी आजण नाांदती रहावी म्हणनू 

कोणत्याही रूपातील कमळ अांगणात, दारात, दवेघरात काढावे. चैत्राांगणात कमळ 

असतेच. जशवाय एखाद्या मांगल प्रसांगी रेखलेल्या राांगोळीत स्वजस्तक, गोपद्म, लक्ष्मीची 
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पावले आजण कमळ असतेच. राांगोळीतील कमळ रांगवता आले तर खपूच छान पण 

काळ्या जकां वा तपजकरी फरशीवर पाांढऱ्या राांगोळीतसदु्धा उिून जदसते.  

 खपू वषाांपवूी कोकण रेल्वे नजवनच सरुु झाली होती. आजण मडगाव ते 

सावांतवाडी या मागाणवरून िाताना एका तळ्यात जकां वा पाणथळ िागेत पाांढरी, लाल 

आजण जनळी कमळे पजहली होती. बहुदा ते करमळीचे तळे असावे. वरून झकुझकु गाडीतनू 

खाली ते स्वगीय दृश्य पजहले होते. अिनूही कमळ म्हणताच डोळ्यासमोर तीच 

जखडकीतनू खाली तळ्यात पाजहलेली कमळे जदसतात. त्यानांतर पषु्कळ वेळा त्याच 

मागाणवर िाताना हा पणूण मागण डोकावनू जनरखनू पजहला. पण त्या कमळाांच परत दशणन 

झालेच नाही. छोटी मलेु आगगाडीत मिेत, माहरेी आईकडे िायची परांपरागत ओढ, 

कदाजचत सटु्टीचा आनांद यामळेु ती कमळे खरच होती का भास काहीच आिवत नाही. पण 

मडगाव ते सावांतवाडी पढेु मुांबई हा रेल्वचेा मागण आजण कोकण गाडी मात्र त्या जदवसापासनू 

कायमच ममणबांधातील िेव झाला ह े खर. आिही कमळाचे नाव घतेाच डोळ्यासमोर 

येतायत तीच पाांढरी, जनळी, गलुसर कमळे !!!!!!!आपल्याही मनात अशीच काही कमळे 

जकां वा सगुांधी आिवणी येण्यासािी सोबत काही कमळाांच्या सोप्या आकृत्या दते आह.े 

बघाल ना रेखाटून ?? 

 \
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जदनाांक शजनवार ६ मे २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

र ांगोळीिील कमळ – न भीकमळ, मिपकय ांचे कमळ 

 
 आता घराघरातनू राांगोळी जदसण लोप पावत चाललांय, काय करणार, हल्ली 

लेकी बाळीना राांगोळी काढता येत नाही. परेुसा वेळ तर नसतोच. केरळ सारख्या राज्यात 

नतृ्य, राांगोळी मलुीना आलांच पाजहिे असा आग्रह असतो असे म्हणतात. तसां खरचां 

व्हायला हवां, नाहीतर मलुी या आपल्या परांपरा पढेु कशा नेणार असा प्रश्न पडतो. वेळ 

वाचवण्यासािी रांगीबेरांगी प्लाजस्टक स्टीकर जचकटवायचे. पण शेवटी या कृजत्रम 

जदखाव्याला रेखलेल्या गारगोटीच्या राांगोळीची मिा नाही ह ेनककी! वेळ नाही ह ेकारण 

मलाही मान्य आह ेकारण मी स्वत: ते रोि अनभुवते. पण तरीही िेव्हा थोडासा वेळ िमेल 

तेव्हा मी छोटीशी का होईना राांगोळी नककी काढते. खपू छान वाटतां, आनांद जमळतो 

इतकां च नाही तर मनावरचा ताण, stress कमी होतो हा माझा अनभुव आह.े  

 कमळासारख्या सुांदर फुलाची राांगोळी काढणे म्हणिे प्रफुल्लीत आजण 

उत्साजहत होणे. 

कृष्णाचे डोळे कमळाच्या पाकळीच्याआकारासारख े असल्याने त्याला 

'कमलनयन' असे नाव पडले. भगवानश्रीकृष्णानेही गीतेमध्ये कमळाला आदशण माननू तसे 

िीवन िगण्याचा उपदशे केला आह.े "अनासक्तीचा आदशण"म्हणिे कमळ. कमळाचे पान 

पाण्यात असनूही पाण्याचा एक थेंबही स्वतःला लाग ूदते नाही. 

आपल्या दशेात कमळाचे दोन प्रकार- २४ पाकळ्याांचां कमळ आजण १०८ 

पाकळ्याांचां कमळ जमळतां, तर कमळलीलीच्या म्हणिेच कमळ कुमजुदनीच्या तीन िाती 

आहते. कमळलीलीच्या काही िाती या जदवसा फुलणाऱ्या, तर काही रात्री फुलणाऱ्या 

आहते. जदवसा फुलणाऱ्या कमळलीलींना सयूणमखुी, तर रात्री फुलणाऱ्या कमळलीलींना 

चांद्रमखुी म्हणतात. अशा कमळाची राांगोळी घरात रेखणे म्हणिे सखु सबुत्ता समाधान याांना 

जनमांत्रण दणे.े लक्ष्मीचे प्रजतक मानले असल्यामळेु दवेीची पिूा करताना जकां वा दवेीचा वार 

शकु्रवार, या जदवशी राांगोळीतनू कमळाची आकृती काढण्याची पद्धत आह.े वर 

पाजहल्याप्रमाणे खऱ्या सिीव कमळासारख े राांगोळीतही कमळ अनेक पाकळ्याांच े

काढतात. त्याचप्रमाणे रांग वापरून सिवतात. तरीही अनेक वेळा कमळ अगदी कमी 

वेळात जिपके घालनू सरेुखपणे केवळ पाांढऱ्या राांगोळीने काढतात. असेच एका िनु्या घरात 
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पाजहलेले कमळ केवळ सात जिपकयामध्ये फक्त पाांढऱ्या रांगात सबुकपण ेदवेाच्या खोलीत 

हसत होत.े आपल्यासािी हा सोपा प्रकार सोबत जदला आह.े  

 कमळ ह े जवियाचे, ऐश्वयाणचे व सखु-समदृ्धीचे प्रतीक म्हणनू जहांद ू

स्थापत्यकलेत वापरले गेले आह.े कोल्हापरूच्या महालक्ष्मीला कमळ वाहण्याचे खास असे 

महत्त्व आह.े त्याचप्रमाणे आि काल फुलाांच्या पाकळ्याांची मोिी राांगोळी िी सावणिजनक 

जिकाणी काढली िाते ती सदु्धा कमळाकृती जकां वा त्यासम असते. नाभी कमळ म्हणि े

बेंबीनाभी भोवतीने गोल षटकोनी, अष्टकोनी अनेक आवतणनाांनी काढलेल्या पाकळ्या. ही 

राांगोळी पषु्कळ गुांतागुांतीची पण लक्षवेधी असत.े प्रलयिलात बालरुपाने वटपत्रावर शयन 

करीत असलेल्या जवष्णचू्या नाभीतनू एक कमळ जनमाणण झाले. जवष्णचू्या नाभीतनू िन्मले 

ते कमळ म्हणनू ते नाभीकमळ असाही काही वेळा समि आह.े ही राांगोळी अगदी छोटी 

आजण सोपी करून दाखजवण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

 त्याचप्रमाणे जिपकयानी काढण्याचे कमळाचे अनेक पारांपाररक प्रकार पवूीच्या 

मजहलाांना माजहती होते. आिकाल ह ेप्रकार पुस्तकातही बघायला जमळत नाहीत. प्रत्यक्ष 

घातलेली राांगोळी पाहणे म्हणिे दजुमणळच. तरीही खपू लहानपणी पाजहलेले काही 

जिपकयाांच्या कमळाांचे सोपे प्रकार सोबत दते आह.े आपल्याकडे अलीकडे जमळणारी 

राांगोळीची पसु्तके म्हणिे बटबटीत आजण खपू रांगीत अशा राांगोळ्या. आपल्या पारांपाररक, 

छोट्या, अथणपणूण, आजण सहि रेखता येणाऱ्या राांगोळ्या कुिे तरी हरवत चालल्यात. त्या 

िपण्याचा एक छोटासा प्रयत्न.  
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जदनाांक शजनवार १३ मे २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

 फुले स्वमस्िके र ांगोळीची 

 

 स्वजस्तक ह ेमानवाने जनमाणण केलेले सवाांत पजहले धमणप्रतीक मानतात. पाऊस 

पाडणारा इांद्र, मेघाांचे सांचालन करणारा वाय,ू प्रकाश आजण उष्णता दणेारा सयूण, मानवाच्या 

भल्याब-ुया वतणनावर आजण शभुाशभु कमाांवर निर िेवणारा वरुण अथवा तत्सम दसुरा 

कोणी तरी दवे, ही भतूदात्री वसुांधरा, अशा अनेक दवेताांचा स्वजस्तकात एकत्र समावेश 

झालेला आह.े ते प्रतीक दवेताांची शक्ती आजण मानवाची शभुकामना या दोहोंच्या एकत्र 

सामथ्याणचे आह.े  

 एक उभी रेषा आजण जतच्यावर तेवढ्याच लाांबीची दसुरी आडवी रेषा, अशी 

याची मळुातली आकृती आह.े उभी रेषा ही ज्योजतजलांगाची प्रजतजनधी आह.े ज्योजतजलांग ह े

जवश्वोत्पत्तीचे मळू कारण होय. आडवी रेषा ही सषृ्टीचा जवस्तार दशणवते. स्वजस्तकाचा सांबांध 

सयूाणशी िोडलेला आह.े स्वजस्तकाच्या फुलीभोवती एक वतुणळ काढले की ते सयूाणच ेप्रतीक 

बनते. उभ्या फुलीत एक जतरपी फुली काढली, की त्या आकृतीला आि आरे तयार होतात. 

त्याांवर जत्रकोणी टोप्या बसवल्या, की अष्टदल कमळ तयार होते. कमळाचा आजण सयूाणचा 

प्रकाशय आजण प्रकाशक सांबांध प्रजसद्ध आह.े सयूाणचे आजण जवष्णचूे अजभन्नत्व मानतात. 

जवष्णमूळेु स्वजस्तकाच े जवश्वधारकत्व सजूचत होते. स्वजस्तकाचा मध्यजबांद ू ह े जवष्णचू े

नाजभकमल म्हणिेच सषृ्टीकत्याण ब्रम्हदवेाचे स्थान होय. त्यामळेु स्वजस्तक ह े सिणनात्मक 

िरते. फुलीच्या आडव्या रेषेची दोन्ही अगे्र उभी वळवली, की तो जत्रशलू बनतो. जत्रशलू ह े

जशवाचे आयधु असनू तो सषृ्टीचा सांहारकताण आह.े अशा प्रकारे सषृ्टी-जस्थती-प्रलय अशा 

जवश्वाच्या जतन्ही अवस्था एकाच स्वजस्तकाच्या जभन्न जभन्न आकृतींनी जदग्दजशणत होतात.  

 स्वजस्तक हा शब्द स+ुअस धातपूासनू बनला आह.े स=ुशभु, मांगल व 

कल्याणप्रद आजण अस=सत्ता, अजस्तत्व. स्वजस्तकाच्या चार भिूा म्हणिे ब्रह्मचयाणश्रम, 

गहृस्थाश्रम, वानप्रस्थानश्रम व सांन्यास आश्रम होय. आपल्या समस्त िीवनाच्या प्रगतीचा 

अथण, माांगल्य, वैभव कथन करणाऱ् या स्वजस्तकाला आिच्या काळात पनुि राांगोळीद्वारे 

आपल्या निरे समोर िेव ूशकतो. िगन्नाथ परुी येथील भगवानाच्या मांजदराच्या रचनेकडे 
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लक्षपवूणक बजघतले की लक्षात येते की, याचा अांतभाणग स्वजस्तकाच्या आकृतीप्रमाणे तयार 

केलेला आह.े जसांध ु सांस्कृतीत स्वजस्तकाला फार मान जदल्याचे आढळते. स्वजस्तक ह े

भारतीय परांपरेत चतजुवणध परुुषाथाणचेही सचूक मानले आह.े चारही यगुाांत स्वजस्तक जचन्ह 

अक्षणु्ण राहते अशी भारतीयाांची श्रद्धा आह.े  

 असे स्वजस्तक शभु जचन्ह राांगोळीत जनत्य नेम ेकाढाव ेअसे शास्त्र साांगते. ह ेशभु 

जचन्ह जनरजनराळ्या प्रकारे काढले िाते. दवेघरात, दारात, अांगणात, उांब्रऱ्यावर काढले 

िाणारे स्वजस्तक म्हणिे घरातील शभु अजस्तत्वाच,े आजण प्रगतीचे प्रजतक.  

 पवूीच्या एका िीवन पाथेयमधे मलुींसािी एक उपदशे वाचायला जमळाला  

 ‘सकाळी मलुी काढुनी केरवारे, गहृ सारवोनी करी स्वच्छ सारे  

 फुले स्वजस्तके राांगोळीची जलहावी, अशी की िने कौतकेु ती पहावी // 

काही सोपी स्वजस्तक राांगोळी चे प्रकार सोबत दते आह.े सहि काढता येतील 

!!!!! 

  

http://thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/237
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जदनाांक शजनवार २०मे २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

आकर्यक र ांगोळी ---सोपी र ांगोळी  

 

राांगोळी काढायची तर सवणप्रथम परेुसा वेळ हवा आजण त्यानांतर राांगोळी 

काढण्यासािी परेुशी िागा. िागेची अडचण असली तरी छोटय़ाशा िागेत जततकीच 

आकषणक राांगोळी काढू शकतो. राांगोळी काढण्यापवूी त्याची पवूणतयारी आवश्यक आह.े 

राांगोळी नेमकी कशी काढायची आह े याचां रेखाटन को-या कागदावर करून घ्यावे. थेट 

रांगाांचा वापर करत राांगोळी काढणे अवघड वाटत असेल तर खडू िवळ बाळगावा. 

िेणेकरून खडूने रेखाटन करत त्यावर राांगोळी काढणां सोपां िाईल. सोबत एखादां राांगोळीचां 

पसु्तक घ्यावां. इांटरनेटवरही राांगोळ्याांचे जवजवध प्रकार शोध ू शकतो. राांगोळी काढताना 

शकयतो उिावदार रांगाांचा वापर करावा. जवरोधी रांगसांगती वापरत काढलेली राांगोळी 

अजधक उिावदार जदसते. त्या अनषुांगाने बािारात िाऊन राांगोळी, राांगोळीचे साजहत्य 

जवकत घ्यावे. आधी कागदाच्या पडुीत सटुय़ा जमळणा-या राांगोळ्या आता प्लाजस्टकच्या 

जपशव्याांमध्ये जमळू लागल्या आहते. प्रत्यक्ष राांगोळी काढताना सवण साजहत्य िवळ िेवाव.े 

राांगोळी काढताना िमीन खराब होऊ नये यासािी कागदावर ह ेसवण सामान िेवावे. हात 

पसुण्यासािी कापड िवळ बाळगावां. राांगोळी काढण्यासािी चाळणी, प्लाजस्टकचा कोन 

आदी साजहत्य बािारात सहि उपलब्ध आह.े अलीकडे मकु्तजचत्र राांगोळ्या काढण्यावर 

भर जदला िात असनू जनसगणजचत्र, पानां-फुलां, फुलाांचा गचु्छ, नक्षीकाम, पक्षी, मोर जकां वा 

स्वत: एखादा काल्पजनक दखेावा आपण काढू शकतो. राांगोळीभोवती चमचम, फुले, 

पणत्याांची आरास करत ती अजधक खलुव ूशकतो. जवजवध िशाांच्या वापर करतही राांगोळी 

सिवता येईल. प्रवेशद्वारावर राांगोळीचां असां मोहक रूप पाहून घरात येणा-याांचां मन 

प्रफुल्लीत होतां. राांगोळी पसुताना ती अलगद हाताने पसुावी. पसुताना ओला हात लाव ू

नय.े त्यामळेु िजमनीवर डाग पडू शकतात. सवण राांगोळी एकत्र झाल्याने एक वेगळा रांग 

तयार होतो. ही राांगोळी िमा करत जपशवीत भरावी. राांगोळी टाकून न दतेा त्याचा 

पनुवाणपरही होऊ शकतो. अगदी रांग भरण्यासािी या राांगोळीचा वापर करायचा नसेल तर 

बॉडणर, जिपके काढण्यासािी त्याचा उत्तम वापर होऊ शकतो.  

 र ांगोळय ांचे मवमवध प्रक र 

मिपकय ांची र ांगोळी 

ही राांगोळी पारांपररक पद्धतीची. गेरूचा वापर करत चौकोन बनवत त्यावर जिपके काढावेत 
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जकां वा जिपकयाांच्या कागदाच्या साहाय्यानेही जिपके काढू शकतो. मग त ेजिपके एकमेकाांना 

िोडत सुांदर राांगोळी काढून घ्यावी. सारवलेल्या गेरूवर पाांढ-या रांगाची राांगोळी उिून जदसत 

असल्याने शकयतो पाांढ-या रांगाचा वापर करावा.  

सांस्क रभ रिी र ांगोळी 

जिपकयाांच्या राांगोळीनांतर प्रत्येकाची आवडती राांगोळी म्हणिे सांस्कारभारती. जदसायला 

आकषणक आजण काढायलाही जततकीच सोपी असणारी सांस्कारभारतीची राांगोळी 

साांस्कृजतक कायणक्रमाांच्या जिकाणी सराणस काढली िाते. जदवाळीतही जततकयाच उत्साहाने 

ही राांगोळी काढली िात.े  

रेडीमेड र ांगोळय  

वेळेची कमतरता असले; पण सबुक राांगोळी काढायची असेल तर तमुच्यासािी रेडीमेड 

राांगोळ्याांचा पयाणय खलुा आह.े कमळ, लक्ष्मीची पावले, गलुाब, स्वजस्तक, हत्ती आदी 

जवजवध नक्षीतील प्लाजस्टकचे रेडीमेड छापे बािारात उपलब्ध आहते. आपल्या 

आवडीनसुार छापे घ्यावेत. जवजवध रांग भरत सुांदर राांगोळी काढता येऊ शकते. यातील 

काहीच करायचां नसेल तर थेट जस्टकरची राांगोळी घ्यावी. गोलाकार, चौकोनी, पट्टीच्या 

आकारतील जवजवध स्टीकसण बािारात सहि उपलब्ध आहते.  

प ण्य वरची र ांगोळी 

पाण्यावर राांगोळी? हा जवचारच अनेकाांना आश्वयणचजकत करेल. नेहमीच्या राांगोळ्याांपेक्षा 

पाण्यावरची राांगोळी काढण्याचा प्रयोग करून बघा. त्यासािी पसरट जकां वा खोलगट भाांडां 

आजण कोळशाची पावडर आवश्यक आह.े भाांडां काचेचां असल्यास उत्तम. कारण त्यात 

राांगोळी जदसायला आकषणक जदसेल. ज्या जिकाणी राांगोळी काढायची आह ेत्या जिकाणी 

भाांडां िेवावां. भाांडय़ात पाणी भरताना कािोकाि भरू नये. पाण्याला जस्थर होऊ द्यावां. मग 

पाण्यावर कोळशाची पावडर अलगद पसरवावी. कोळशाची पावडर हलकी असल्याने ती 

पाण्यावर तरांगत.े पषृ्ठभाग कोळशाच्या पावडरीने भरेल याची खातरिमा करावी. 

कोळशाची पावडर पसरवताना हातात ग्लोव््ि घालावेत. भाांडय़ाला धकका लागणार नाही 

याची काळिी घ्यावी. मग त्यावर आवडीनसुार राांगोळी काढावी. ही राांगोळी केवळ 

कोळशामळेु पाण्यावर तरांगते. ही राांगोळी जदसायलाही आगळीवेगळी जदसते.  

पय यवरणपूरक र ांगोळी 

फुले, फुलाांच्या पाकळ्या, झाडाांची पाने, दवुाण याांचा वापर करत पयाणवरणपरूक राांगोळी 
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काढता येईल. खडूचा वापर करत राांगोळीची बॉडणर काढून घ्यावी. त्यात रांग भरण्याऐविी 

झेंडूची फुले, पाकळ्या, गलुाबाची जवजवध रांगीत फुले जकां वा पाकळ्या, ऑजकण डची फुले, 

मोगरा, चाफा आदी फुलाांचा वापर करत राांगोळी सिवावी. फुलाांवर जकां जचत पाणी 

जशांपडाव.े ज्यामळेु ती तािी जदस ूलागतात. मात्र िास्त पाणी जशांपडलेल्या फुलाांचा वापर 

केल्यास ती लवकर कोमेि ूशकतात.  

अलीकडे जवस्तारणा-या इमारतींच्या िांगलात अांगणां नाहीशी झाली. अांगणाची 

िागा दचुाकी, चारचाकी वाहनाांनी घेत त्याला पाजकां ग स्थळ बनवलां. त्यामळेु अांगणात 

बसनू कोरीव नक्षीकाम करत राांगोळ्या काढणे कमी झालां असलां तरी राांगोळीचां आकषणण, 

महत्त्व, उत्साह अद्यापही जटकून आह.े अशीच एक सोपी पण आकषणक राांगोळी सोबत 

आह े !! अथाणतच जिपकयाांची आजण हो पारांपाररक सदु्धा. १२-४-४ -४ जिपके घालनू ही 

राांगोळी आपण छोट्या आजण मोि्या िागेत पाजहिे तशी काढू शकाल.. .. ..  
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जदनाांक शजनवार २७ मे २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

सु क र ांगोळीची दोन  ोटे !!!! 

 

 पारांपाररक राांगोळी जिपके घालनू ते िोडून जकां वा त्याभोवती ओळी रेखनू 

काढली िाते. त्यामळेु कोणत्याही जिकाणी परेुशी लहान मोिी करणे ह े सवणस्वी त्या 

काढणारीच्या हातात असते. दोन िीपकयातील अांतर परेुसे कमी िास्त करून आपल्याकडे 

असलेल्या िागचेा उपयोग करण्यात भारतीय जस्त्रया अगदी हुशार असतात. शहरी 

मजहलाांना परेुसा वेळ आजण िागा नसते. पण ग्रामीण मजहला त्याबाबतीत सदुवैी. खर तर 

त्याांना कामे अनेक असतात पण तरीही आपली ही कला िोपासण्यात त्या वेळ दतेात. 

नरसोबावाडी सारख्या अनेक दवेस्थानच्या पररसरात छोटी घरे आजण अांगणे सरेुखशा 

रेखीव राांगोळीने सिलेली जदसतात. दारापढुचा काळा फातर (दगड) सकाळी स्वच्छ धवुनू 

अगदी काही क्षणात एखाद्या िीपकयाच्या राांगोळीने आजण हळद जपांिरीच्या जचमटीने असा 

काही सुांदर बनवतात की त्याांच्या या कले पढेु िागजतक कीतीचे जचत्रकार सदु्धा जफके 

पडावे. आजण याकलेच ेआयषु्य जकती छोटे?? अगदी काही तासात -वारा, कुत्रा, माांिर, 

लहान मलेु, आजण चकूुन येत्या िात्या माणसाचा पडणारा पाय! एवढे सारे शत्र ू त्या 

राांगोळीची ऐशी तैशी करणार असतात. पण तरीही दसुऱ्या जदवशी तेवढ्याच उत्साहाने नवी 

राांगोळी घालणाऱ्या त्या भजगनी म्हणिे श्रीकृष्णाने वणणन केलेले जस्थतप्रज्ञतेच े लक्षण 

वतणनाने दाखवणाऱ्या असे मानावचे लागेल.  

 ही कला काही एका जदवसाची मजहन्याची नाही तर यात जकत्येक जपढ्या अगदी 

सहि आजण काहीही अजभजनवेश न करता पढुच्या जपढीत सांक्रजमत करीत आहते. लहान 

असताना मलुगी आई, आिी, आत्या, मावशी, राांगोळी रेखताना बघते. तयार झालेल्या 

आकृत्या पाहत.े जशवाय शेिार पािारचे अांगण दोन उड्यात पार करून पाहून येते. 

जनरीक्षणाने निर तयार होते. मग हळूहळू त्यामळेुच राांगोळीचे वळण मनात बनत िाते. मग 

कधीतरी हातात राांगोळी घेऊन फक्त जिपके आजण त्यापढेु राांगोळी अशी कृती नकळत होत 

िाते.  

 एकापढेु एक अशा समान जिपकयाांच्या चौकोनी आकार बनण्याऱ्या राांगोळ्या 

जकवा एक जिपका कमी करीत दोन जिपकयाांच्या बरोबर मध्ये घालीत षटकोनी आकाराच्या 

जकवा मग थोड्या दाजक्षणात्य पद्धतीच्या दोन्ही बािनूी एक जिपका कमी करीत पण सरळ 

जिपका घालीत अशा अनेक प्रकाराने राांगोळी रेखली िाते. राांगोळीतील समान अांतरावरील 

जिपके आपलेच वतणन कसे असावे याचा िण ूआदशण! जिपकयातील अांतर असमान होण े
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म्हणिे आपलाच नात्याांचा तोल जबनसणे. जकां वा आयषु्याचा समतोल घालवणे. कधी 

आजण कोणते जिपके िोडून आपली राांगोळी सुांदर करायची आजण कोणत्या वेळी 

जिपकयाभोवताने जफरवत कुिेही रेघ न तोडता पण तरीही थोड्या अांतरावरून िावनू 

आरांभाला जमळवत आपले जचत्र बनवायचे ह ेएकदा िरले की मग राांगोळी आजण आयषु्य 

एकदम सोपे. आपली पारांपाररक राांगोळी म्हणिे िण ू आपली कुटुांब व्यवस्था. एका 

साच्यात बसलेली, बसवलेली. योग्य वयात गहृस्थी, घर सांसार, लेकरे, नाती गोती, शेिार 

पािार साांभाळत राजहलेली आपली घरे. कुिेही न हलता आह े जतथे राहून सिणारी, 

हसणारी. आनांदी अशी आपली कुटुांबे.. द:ुख, त्रास असले तरी बाहरे न दाखवता, आह े

त्यात समाधान मानणारी आपली सांस्कृती. माणसाना िोडत, नाती गोती िपत िायचे. 

आजण त्याचे दारातील प्रजतक म्हणिे जिपकयाांची राांगोळी. िराजवक िागेत, आकारात, 

आजण तरीही लोभसवाणे रूप घऊेन स्वागत करणारी. शालीन, साजत्वक. घरात खपू श्रीमांती 

नसेल. पण दारातील राांगोळी मात्र लक्ष्मीच्या पावलाांना आत बोलावते.  

अजतथीचे मनापासनू स्वागत करते. गहृलक्ष्मीपवूी ‘या या’ असे अबोल पण े

म्हणत असतात ती दारातील सबुक अशी राांगोळीची दोन बोटे!!!!!! अशीच एक राांगोळी 

सोबत आह.े खपू वेगळी पण अगदी सोपी. 12-4-4 अशी जिपकयाांची माांडणी करून सहि 

िमनू िाईल.  
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जदनाांक शजनवार ३ िनू २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 र ांगोळी – जन्म स मवत्ीची- हळद आमण चांदन ची  

 

 

 वट साजवत्रीची पिूा व्रत आजण त्याची कथा अगदी सवाांना माजहती असते. 

आमच्या माता भजगनी आपल्या पतीच्या आयषु्य वाढावे त्याचे आरोग्य चाांगले असाव े

यासािी मनापासनू उपास, पिूा करतात. या साऱ्याांचा त्याांच्या भावनाांचा आजण श्रद्धाांचा 

आदर िेवनू काही सचुवावे वाटते. पवूीच्या जस्त्रया या पिेूच्या जनजमत्ताने नटून थाटून 

घराबाहरे वट वकृ्षाखाली िमायच्या. एकत्र पिूा आरती करायच्या. एकमेकीना वाण दऊेन 

घरी परतायच्या. एवढा वेळ त्या महाकाय वडाच्या साजनध्यात मोकळेपणाने राहात. त्याांना 

मोकळा वारा, प्राणवाय,ू जमळत असे. सोबत समवयस्क मैजत्रणी, सारख्याच पररजस्थतीतील, 

साधारण समदखुी आजण सखुी सदु्धा. त्यामळेु बोलणे हसणे होवनू त्या घरी परतत.  

पावसाची अलीकडेच आलेली एखादी सर, दाटून येत असलेले आभाळ, 

आजण मोकळेपणाने बोलायला सख्या. अशा वेळी ती बाई पिेू बरोबर उपाशी असनूही 

मनाने भरून िाई. बरोबर त्या जनजमत्ताने अांगावर घातलेले दोन चार दाजगने आजण पिेूसािी 

नेसलेली घरात असलेल्यातील िरा उांची साडी. आणखी सखु ते काय जमळणार !!!  

आता गावातनू शहरातनू वनराई दवेराई गलेी. जसमेंट च्या िांगलात श्वास कोंडत 

िनावरासारखी िगत माणसे आपले स्वत:च े बोन्साय करून िगत आहते. कुिल्यातरी 

गावातनू तोडलेल्या वडाच्या फाांद्या जवकत घेऊन त्या पिुनू आपले कतणव्य बिावणे जक 

जनभावणे या सांभ्रमात व्रत करणारीला या व्रतामागचा मळू उद्दशे समिनू घ्यायला तरी वेळ 

कुिे आह े ?? जशवाय या फाांद्याांचा कचरा दसुऱ्या जदवशी कचराकुां डीत आधीच तडुुांब 

भरलेल्या कुां डीतनू भरून वाहतानाचे दृश्य पाहणे तर करूण, वेदनादायी आजण किोर 

असते. त्याच्या आिबूािलूा उष््टया खरकट्या अन्नासािी िमलेला तो गरुाांचा कळप. 

सगळे डोळ्यावर पट्टी ओढून पाहावे लागते.  

 पण याला पयाणय काय ?? आपली परांपरा सांस्कृती न सोडता आजण त्यामागचे 

कारण समिनू घेत आपण वट वकृ्षाच्या फाांदीची राांगोळी पाटावर काढून पिु ूशकतो. जकां वा 

एखाद्या मोि्या कागदावर त्याचे जचत्र काढून त्याचीपण पिूा करू शकू. शेवटी झाड आजण 

झाडाची प्रजतमा यातनू साध्य एकच. आजण शहरी भागात वडाचे झाड जमळणे त्याची पिूा 

करायला परेुसा अवधी असणे मोिे किीण.  
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 गोमांतकातील प्रजसद्ध लोककला अभ्यासक श्री जवनायक खडेेकर याांच्या घरी 

राांगोळी सदराच्या जनजमत्ताने िाणे झाले. तेव्हा बोलता बोलता सौ. खडेेकर म्हणाल्या 

आम्ही पवूी वट पौजणणमचेी पिूा अगदी वेगळ्या रीतीने करीत होतो. दवेघरातील -जभांतीवर 

थोडा भाग सारवनू त्यावर चांदन आजण हळद जमजश्रत लेप घेऊन फुलाांच्या दिेाने वडाची 

फाांदी रांगवनू त्या राांगोळीलाच पिुत होतो. मला ही पयाणवरणपरूक आजण कलात्मक 

कल्पना खपूच आवडली. खपू पवूी जथएटर मध्ये पाजहलेली एका फेस क्रीम ची िाजहरात 

आिवली. हळदीचा रोगप्रजतबांधक गणु आजण चांदनाचा शीतल शाांतपणा घेऊन आलेली, 

म्हणनूच ही एक वेगळी राांगोळी िन्म साजवत्री आजण भमूातचेी लेक म्हणवनू घणेाऱ्या 

तमुच्या माझ्यासारख्या पयाणवरण पे्रमीसािी. मी ही राांगोळी खऱ्या चांदन आजण हळद 

जमजश्रत लेपाची बनवली आह.े या वट पौजणणमलेा अशी सगुांधी पिूा नककीच करूया. 

पयाणवरण सांतलुनासािी माझा तमुचा खारीचा वाटा नककी उचलयुा !!!!!!!! 
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जदनाांक शजनवार १० िनू २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळीची कमवि !! 

 

राांगोळी ही कला स्वत:च्या जनरीक्षणातनू आजण सरावाने त्याचबरोबर महत्वाचे 

म्हणिे हृदयातनू उमलावी लागते. कजवताही तशीच!! मनातनू उमलनू त्यात वाचन 

अनभुवातनू समदृ्धी येत िाते. आपली कलाकृती आपणच वाचावी जनरखावी लागते. फरक 

एकच, राांगोळी एकदा काढली की झाले, काही चकू झाली तर पसुनू नवी राांगोळी 

रेखायटाची. चकुीची दरुुस्ती या कलेत नाही. मला वाटते सगळ्या कलात अत्यांत 

अल्पायषुी कला म्हणिे राांगोळी.  

केशवसतु अथाणत ‘कृष्णािी केशव दामले ‘ ज्याांना आधजुनक कजवतेचे िनक 

म्हटले िाते त्यानाही राांगोळी या पारांपाररक प्रकारावर कजवता रचायचा मोह आवरला 

नाही. १८ जडसेंबर १८९६ रोिी त्याांनी जलजहलेली एक कजवता वाचनात आली. कजवतचेे 

नावच आह े‘राांगोळी घालताना पाहून’  

गायीच्या शेणाने स्वच्छ सारवलेले अांगण, आजण त्या अांगणात दोन बजहणी 

उभ्या आहते. त्यातील एक बजहण राांगोळी घाल ूलागते. ती सयूण, चांद्र, नक्षत्र,े स्वजस्तक, 

गोपद्म,े सदुशणन चक्र, बेल, फुले, तळुस अशा आकृत्या काढून राांगोळी घालीत असत.े 

सबुक अशी राांगोळी रेखाटताना ती तोंडाने काहीतरी गणुगणुते आह.े उत्तम जचत्र, आजण 

कजवता यात न सापडणारे सुांदर असे ममण कवीला या राांगोळीत जमळत.े आकाश आजण 

िमीन याांचा सुांदर मेळ या मलुीने राांगोळीतनू घातला असे कवीने म्हटले आह—े 

सयूण –म्हणिे प्रकाश उिाण, सकारात्मकतेकडे उचललेले पाउल. स्वजस्तक-धमण, 

अथण, काम आजण मोक्ष, या साऱ्याचा एकत्र पररणाम. गोपद्म म्हणिे गायीची पावले. पवूी 

गोि्यातील गरुाांच्या सांख्येवर घराची श्रीमांती मोिली िात असे. गोमाता ही कृषीसांस्कृतीत 

श्रेष्ठ मानली िाते. जतच े दधु आईच्या दधुानांतर पजहल्या दिाणचे आह.े त्याचप्रमाणे गोमतु्र 

गोमय याचहेी औषधी आजण शेतीसािी, खत आजण कृजमनाशक गणु आता जसद्ध झाले 

अआहते. त्यामळेु गायीची पावले घरात समदृ्धी आणतात असा सांकेत आह.े चक्र म्हणि े

गती. गती पाजहिेच एकाच िाग्यावर राहणे म्हणिे सांपणे. ‘थाांबला तो सांपला’ म्हणनूच 

चक्र ह ेप्रगतीकडे िायच ेसचुवते. जशवाय यातनू सदुशणन चक्र िे नारायणाचे शस्त्र आह ेतहेी 

सजूचत होत.े दषु्टाांचा सांहार आजण सज्िनाांचा आधार असे ह ेसदुशणन. कुण्या दषु्टाची निर 

घराकडे जकां वा राांगोळी रेखाणाऱ्या लेकीबाळीकडे पडली तर सयूाणच्या तेिाने आजण सदुशणन 

चक्राने घराच,े आजण पाजवत्र्याचे रक्षण होईल असे आश्वासक प्रजतक राांगोळीत जदसते. 
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घरात चारी परुुषाथाणचा साांभाळ, आदर होईल. घरात समदृ्धी असेल. साजत्वकता आजण 

पाजवत्र्य अभांग राहील ह ेसारे या राांगोळीतनू प्रतीकात्मक ररत्या जदसते. कवीला यात मोिा 

आशय सापडतो..  

त्याांच्या कजवतेच्या काही ओळी अशा आहते  

‘ आधी ते जलजहले जतने रजवशशी नक्षत्रमाला तदा,  

मध्ये स्वजस्तक रेजखले मग जतने आलेजखली गोष्पदा  

पद्मे जबल्वदले, फुले तळुसही चक्राजदके आयधुे  

दवेाांची जलजहली न ते वगळीले िे जचन्ह लोकी सधुे ‘  

कवी केशवसतु त्यात पढेु असेही म्हणतात की ‘ जिथे जिथे (म्हणिे ज्या 

कलेत, वस्ततु) आपल्याला सौदयण जदसेल ती भले छोटीशी राांगोळी अस ूद्या, नीट जनरखनू 

पहा, प्रत्यक्ष दवेत्व येथे भेटेल.  

एवढ्या मोि्या कवीने ज्या कलेची अशी मकु्तकां िाने स्ततुी केली ती आपली 

पारांपाररक राांगोळी.  

 ही राांगोळी काही तासात पसुली िाईल, वाऱ्याने बेरांग होऊन िाईल याची पणूण 

िाणीव असनूही जनत्य नव्या उत्साहाने ती अांगणात, उांबऱ्यावर, दवेघरात रेखाटणाऱ्या 

कलाकाराांना सादर प्रणाम!! 

या आिवड्यात एक वेगळी 

राांगोळी आपल्यासािी दते आह.े अगदी 

सोपी, साधी तरीही सुांदर !! सरावाने 

आपल्या रेषा अगदी रेखीव येतील तेव्हा 

जतचा डौल अगदी पाहण्यासारखा. 

जचत्पावन ब्राह्मणाांच्या घरी ‘बोडण’ या 

एका जवजशष्ठ पिेूच्या वेळी ही राांगोळी 

घालतात. त्यामळेु बोडणाची राांगोळी या 

नावानेच ही राांगोळी प्रजसद्ध आह.े  
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जदनाांक शजनवार १७ िनू २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

कमशद  आमण ग िीच्य  र ांगोळय  

रेशमाच्या रेघाांनी, लाल काळ्या धाग्याांनी 

कनाणटकी कजशदा मी काSSSढीला --- 

 सपु्रजसद्ध लावणीतला हा कनाणटकी कजशदा म्हणिे कसतुी. कन्नड मधे कै- 

म्हणिे हात आजण सतुी म्हणिे धागे. कसतुी म्हणिे धागे मोिनू केलेले हाताचे काम. पण 

ह े भरतकाम आजण त्या भागात रेखल्या िाणाऱ्या राांगोळ्या यात मला खपू साम्य 

आढळले. म्हणनू या जवषयावर अजधक माजहती घेतली.  

 ६ वे ते १० वे शतक म्हणिे भारतातील सवुणणयगु. या कालातील भारतातील 

रािे महारािे सम्राट याांनी जशक्षण कला साांस्कृजतक वारसा याचे महत्व िाणले आजण 

त्याला प्रोत्साहन जदले. यामळेु दजक्षणेकडे अप्रजतम कलाजवष्कार दाखजवणारी मांजदरे बनली. 

प्रामखु्याने मांजदरावरची परुुषाांनी केलेली सुांदर कलाकुसर पाहून त्या काळच्या जस्त्रयाांनाही 

स्फूती जमळाली. आजण त्याांनी भरतकामासारख्या कला िोपासल्या. आपल्या नेहमीच्या 

वापरातील वस्त ू म्हणिे साडी, चोळी, रुमाल, झबली यावर कजशदा काढला िाई. या 

नमनु्याांवर मांजदराच्या जशल्पकलेचा प्रभाव जदसनू येतो. आपल्या सभोवताली िे काही सुांदर 

जदसले उदा. घरातील पाळीव प्राणी, पक्षी, गोपरेु, कमळ, गलुाब, दीपमाळा, आसन जकां वा 

गालीचा, पालखी, तळुशीवृांदावन, कोयरी, जपसारा फुलवलेला मोर, पोपट, हांस इ.  

 आजण हचे काढताना एका वेगळ्या कलेचा िन्म झाला ती कला म्हणि े

राांगोळी. दजक्षण भारतातील सपु्रजसद्ध अशा गािीच्या राांगोळ्याांची िी वेगळी शैली आह े

त्यातही या जवषयाांवर नमनेु असतात. या दोन्ही लोककला जस्त्रयाांनीच जनमाणण केल्या 

िोपासल्या. त्यामळेु त्यात अनेक साम्य आढळतात. मखु्य म्हणिे यात जिपके जकां वा धाग े

मोिावे लागतात. आजण या राांगोळीची सरुवात जिथे होते जतथेच त्याचा शेवट असतो. 

काजशद्याचे तसचे. सरुवातीच्या धाग्याकडे येऊन ती आकृती पणूण होते. ह ेभरतकाम दोन्ही 

बािनूी सारख ेजदसते ह ेएक महत्वाचे वैजशष््टय आह.े  

 त्याकाळी दजक्षणेतील उत्तर कनाणटकात कजशदा आजण दजक्षण कनाणटकात 

गािीच्या राांगोळ्या याांचा प्रसार झाला असे मानतात. दोन्हीत आणखी एक साम्य म्हणिे 

त्या भौजमजतक आकृत्या असतात. आजण ते जिपके मोिनू काही अांतर सोडून राांगोळी बनते, 

तर धागे मोिनू काही जवजशष्ट रीतीने मागे पढेु िात ही आकृती बनत,े दोन्ही बाि ूसारख्या. 

याला वरची बाि ू नाही. कशीही वापरा. आजण काजशद्यातील अलांकाराांची नावेसदु्धा 

राांगोळी सारखीच वेगळी आहते. कनाणटकी कजशदा काढलेली साडी अलांकाररक मानतात. 
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या अलांकाराना ‘शांख, नागपट्टी, लोलक, जदवा, बगुडी, हलवा, काटा, बगुडी, जत्रशळू, 

वेलदोडा, सपुारीचे फुल, स्वजस्तक, रुद्राक्ष, नारळाचे फुल, पाररिातकाचे फुल, मोर, हांस’ 

अशी राांगोळीसारखीच नावे असतात.  

गािींची राांगोळी सदु्धा अशीच वेगवेगळे रूप घेऊन येते. पारांपाररक कजशदा 

लाल काळ्या रांगाच्या कापडावर भरला िातो. राांगोळी काळ्या जहरव्या शेणसड्यावर 

जकवा तपजकरी गेरूवर काढली िाते. म्हणि ेबेस मध्यम नेहमीच गडद रांगाचे असते. टाका 

चकुला तर कजशदा पणूण उसवावा लागतो आजण राांगोळी चकुली तर पसुनू परत रेखावी 

लागते.  

 त्या त्या भागातील स्थापत्यकला, जशल्पकला, मोसमी फळे पाने जपके या 

साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव प्रत्येक लोककलेत पडलेला आढळतो. हा प्रभाव सणामधनू 

खाद्यपदाथाणतनू, ररती भातीतनूही िाणवतो. आिकाल सगळे िग खपू िवळ आले आह े

आजण वस्त्र पेहराव तर सगळीकडे सारखाच असतो. काही वेळा सोय म्हणनू तर कधी 

फॅशन म्हणनू आपण आपले खाणे जपणे कपडे बदलले. त्याचा अथाणत बरा वाईट पररणाम 

सदु्धा वाट्याला येतोच.  

तरीही जनदान सणासमारांभाला धाजमणक कायाणला तरी आपले पारांपाररक कपडे, 

खाद्य पदाथण, आजण खपू िनुी परांपरा अशी पण रोि नवी वाटणारी राांगोळी काढतोच ना !! 

 शेवटी मशीनने केलेले भरतकाम आजण हाताने काढलेली वलेबटु्टी जकती फरक 

असतो ना? तशीच एखाद्या स्टीकरने / साच्याने काढलेली सबुक राांगोळी आजण आपल्या 

हाताने रेखलेली राांगोळी यात फरक तर असणारच. कारण हाताने येतो तो आकृतीचा 

सच्चेपणा, वेगळेपणा. मग त्याच पद्धतीने काढलेली राांगोळी दसुऱ्या जदवशी तशी जदसेल 

असे नाही. जकां बहुना वगेळीच जदसेल. कारण ही कलाच अशी आह ेकी प्रत्येक हाताच्या 

फटकाऱ्याने, राांगोळीच्या पडुीच्या िाड, बारीक पणाने ती आकृती वेगळी जदसते. तशी 

तेवढ्या जिपकयाांची राांगोळी प्रत्येकीची वेगळी अस ूशकते.  

 आपल्या आयषु्यात येणारा प्रत्येक जदवस नवा म्हणनू जस्वकारावा अस े

साांगणारी आजण तसेच प्रत्येक शब्द तोलनू मापनू बोलवा असे साांगते ती आपली राांगोळी. 

कारण शब्द बोलला की गेला, आजण राांगोळी रेखली की झाली. दरुुस्ती करू शकत नाही, 

चकुली असेल तर पसुनू नवी रेष काढावी. पण जतथल्या जतथे काही सावरून घेण्याचा 

प्रयत्न केला तर पणूण झाल्यावर कुिे तरी ते लक्षात येतेच.  

 आपल्या कसतुी अथाणत कनाणटकी कजशदा आजण गािींची राांगोळी याांचे साम्य 

दाखवणारी आकृती सोबत आह.े आपण दोन्ही काढू शकता.. .. .. ..  
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जदनाांक शजनवार २४ िनू २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
र ांगोळी प वल ांची –अर् यि लक्ष्मीच्य  !!!!! 

 

 

 

 दवेी लक्ष्मी म्हणिे धन दणेारी दवेी. पण धन याचा अथण केवळ पैसा नसनू 

धान्य, िमीनिमुला, सोने नाणे ह ेसारेच असते. एकां दरीत सबुत्ता येते  
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ती लक्ष्मीच्या कृपेने.  

अशा. लक्ष्मीची पिूा वषणभर वेगवगेळ्या जदवशी वेगवेगळ्या जनजमत्ताने करतात. 

शकु्रवार तर दवेीचा वार. त्यानांतर प्रत्येक आमावस्येला जकवा पौजणणमलेा सदु्धा लक्ष्मीचे रूप 

पिूतात. याजशवाय जदवाळीत लक्ष्मीपिून असत.े आता यानांतर येणारी आमावस्या म्हणिे 

म्हणिे आषाढी आमावस्या ही खरी तर जदव्याांची अमावस्या. या जदवशी सवणत्र जदवे लावनू 

लक्ष्मी पिुनासारखीच पिूा करावी असे शास्त्र साांगते. या ऐविी आपण मात्र जतला गटारी 

अमावस्या करून जतचे नावच बदनाम केले आह.े यावेळी आपण थोडा बदल करावा अस े

वाटते. आपल्याला दवेाने जदलेल्या या सुांदर दहेाचा उपयोग दारू जपऊन गटारात 

पडण्यासािी करण्याचा जवचारसदु्धा मनाशी करण ेम्हणिे ददुवै !! 

 लक्ष्मीच्या स्वागताला उांबऱ्यावर, जतची घराच्या प्रवेशद्वारापाशी पावले आत 

येणारी असली पाजहिते. त्यासािी खपू महत्वाचे म्हणिे कायम महेनत कष्ट करायची 

तयारी आजण त्यात सातत्य पाजहिे.. म्हणिे घरात येणारी सांपत्ती चाांगल्या मागाणने अथाणत 

श्रमाने तयार झालेली पाजहिे. खपू लहानपणी एक गीत कायम रेडीओ वर, सरस्वतीपिून 

असतानाच्या जवजवधरांगी कायणक्रमात ऐकू येत असे  

 

“उद्योगाचे घरी दवेता लक्ष्मी वास करी 

िय श्रम दवेी िय श्रम दवेी कृपा करी” // 

आिकाल मात्र िय श्रमदवेी न म्हणता काही न करता केवळ कोणालातरी 

टोप्या घालनू लबुाडून लक्ष्मी आणण्याचा प्रयत्न होतो आह.े पण अशा मागाणने येते ती 

लक्ष्मी कायम जनवास करीत नसते. ‘कष्टाची मीि भाकर आजण शीत कढी’ िनु्या 

िमान्याची बननू राजहली आह.े ‘कालाय तस्मै नम:’ दसुरे काय ? 

 आता दवेी लक्ष्मी यायची म्हणिे स्वच्छता हवी, घरात शजुचता असायला 

हवी. घराचे अांगण प्रवेशद्वार स्वच्छ करून त्यावर शेणसडा काढायचे ह ेकाम घरातील बाई 

सकाळी उिून करीत असे. आजण ते सकुले की मग सरेुखशी राांगोळी काढायची. घरच्या 

उांबऱ्यासमोर गायीची पावले गोपद्म आजण लक्ष्मीची प्रवेश करणारी पावले. ही पावले 
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पाहूनच लक्ष्मी आत येते. ही पावले अनेक प्रकाराांनी रेजखली िातात. काही वेळा उिव े

पाउल पढेु आजण डावे जकां जचत मागे असते. म्हणिे ती उिव्या पावलाांनी (शभु सांकेत) आत 

प्रवेश करते असे मानतात. उिव्या पावलाच्या मागे एक छोटे स्वजस्तक काढले िाते. डाव्या 

पावलावर हळद आजण उिव्या म्हणिे पढेु िाणाऱ्या पावलावर असते ती सौभाग्यदायी 

जपांिर. त्यामळेु ही रांगसांगती सदु्धा बरोबर साधली िाते. याजशवाय अनेक प्रकाराांनी 

लक्ष्मीची पावले रेखतात. चैत्राांगण सारख्या राांगोळीतसदु्धा लक्ष्मीची पावले असतात. अशी 

पावले रोि दारात काढल्याने खरेच लक्ष्मी आनांदनू त्या घरात प्रवेश करते असा समि 

आह.े रोि नवी राांगोळी काढण्यामागे िनेु टाकाऊ असे सारेच िाऊद ेआजण पनु्हा नव्या 

जदवशी नव्या उत्साहाने िोमाने काम करूया असाही एक अथण होतो. िनेु िे जवसरायला 

हवेत असे हवेेदावे वैर सारेच जवसरून िायला हवे. माणसाला स्मरणशक्ती बरोबर दवेाने 

जवस्मरण होण्याची योिना केली आह.े पण नको ते स्मरण आिवण राहते आजण िे चाांगले 

ते जवसरले िाते. आजण श्रम दवेीची प्रजतष्ठापना केली की लक्ष्मी नककी येते, तीही 

सोन्याच्या पाऊले !! 

 आि अशीच जतची पावले घालण्याचे रेखण्याचे काही सोपे प्रकार सोबत दते 

आह.े रोि नाही पण सटु्टीच्या जदवशी तरी उांबऱ्यावर जकवा दारात ही पावले रेखनू पहा. 

नककीच आपल्या घरी लक्ष्मी येईल!!!!!  

बाकीबाबानी म्हटल्याप्रमाणे – 

दखेणी ती पाऊले ध्यासपांथे चालती/ 

वाळवांटातनू सदु्धा स्वजस्तपद्मे रेजखती// 
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जदनाांक शजनवार १ िलैु २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
र ांगोळी -प ांडूरांग ची  

  
 आषाढी एकादशी अनेक नावानी 

ओळखली िाते. महा एकादशी पद्म एकादशी दवेपदी 

एकादशी, दवेशयनी एकादशी ही अनेक नावे आजण 

दहेभान जवसरून पांढरीची वारीला िाणारे वारकरी 

अशी अनेक दृश्ये डोळ्यासमोर घऊेन येणारा हा 

जदवस. उन पाऊस, तहान भकू याची पवाण न करता 

मैलोमैल चालणारे त्याचवेळी नाचणारे गाणारे असे ह े

भक्त. साधेसधुे कष्ट करणारे आजण वषाणतनू एकदा 

जकां वा दोनदा वारी करणारे.  

 या वारकयाांच्या मध्ये काही जस्त्रया सदु्धा असतात. साधी सधुी सतुी जहरवी 

लाल साडी नेसलेल्या आजण डोकयावर असते ते तळुशी वृांदावन. जवष्णचूी लाडकी तळुस. 

ह ेतळुशीवृांदावन पथकातील वीणा, आजण इतर प्रजतकाएवढे जकां बहुना अजधक पजवत्र मानले 

िाते. जतला पणूण वारीत िजमनीचा स्पशण होऊ दते नाही. त्यामळेु फक्त रात्रीच्या वेळी 

मकुकामाच्या जिकाणी (शकयतो 

एखाद्या मांजदरात) स्वच्छ 

पसुलेल्या सारवलेल्या भागात 

एखाद े वस्त्र टाकून त्यावर दांड, 

वीणा, पताका आजण तळुशी 

वृांदावन िेवले िात.े सकाळी 

पनु्हा पिूा आरती करून जतला 

डोकयावर घेतले िाते. वाटेत 

कुिेही ती घेणारी बाई अगदी िेवताना, नैसजगणक जवधीसािी िाताना या तळुशीला आपल्या 

सखीकडे दतेे, पण िजमनीवर िेवत नाही. तळुशी वृांदावन मातीचे असते. जशवाय जिवांत 

तळुशीचे रोपटे म्हणनू त्यात माती पण ओलीच असते. त्यामळेु ह े एवढे विन माथ्यावर 

घेऊन चालत वारी करणाऱ्या माता भजगनी या आपल्या सांस्कृतीचे प्रजतक. आपल्या 
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सांसाराचे ओझे जनमटुपणे वाहणाऱ्या या दगुाण. लेकरे बाळे, घर, शेतीची कामे यातनू 

कशीतरी मोकळीक करून वारीला येणे म्हणिे जकती किीण ते त्या बाईलाच समिावे. 

जशवाय सतत चालावे लागते. कधी भाकर जमळेल कधी उपास. कधी आांघोळ करायला 

जमळेल तर कधी अांघोळीची गोळी. जशवाय प्यायच्या पाण्याची मारामार. वाटेतील पणूण 

प्रदशेात पाण्याचा अत्यांत दषु्काळ. त्यामळेु कुिे जचखल जमजश्रत, तवांग आलेले पाणी 

वापरावे लागते. या सवाांवर एकच गोष्ट कडी करणारी ती म्हणिे जवठ्ठल रखमुाई वर प्रचांड 

श्रद्धा, भक्ती.  

 या एवढ्या प्रयासातनू यातायातीतनू शेवटी पाांडुरांगाचे दशणन तरी होते का ? तर 

उत्तर बऱ्याच वेळा नाही हचे. मांजदराच्या कळसाचे दशणन, त्याला प्रदजक्षणा काढून पनु्हा 

परतीची वाट. पण एवढे असले तरी माथ्यावरची तळुस म्हणिे पाांडुरांगाची वृांदा. जतला 

भईुवर िेवणार नाहीच. भमूीचा स्पशण होऊ दणे े म्हणिे जतचा अपमान असे मानले िात.े 

त्यामळेु अनेक मैलावरून ही तळुस डोकयावरून वाहून पांढरपरूला आणनू जतला श्रीहरीला 

भेटवनू परत घरी आणायची. वारीबरोबर आजण एकादशीच्या उपसाबरोबर हहेी एक व्रत 

मानावे का??? श्रद्धा, भक्ती असली की त्या िोरावर माणसू कोणतेही अचाट काम करू 

शकतो हचे खरे.  

 आषाढी एकादशीपासनू सरुु होतो तो चातमुाणस. आषाढी एकादशी ते काजतणकी 

एकादशी पयांत चार मजहने पयांत अनेक नेम व्रते केली िात असत. अिनूही आपल्याकडे 

काही भागात अशी व्रते केली िातात. पषु्कळ घरात काांदा लसणू या चार मजहन्यात 

खाल्ली िात नाही. काही िण केवळ एक वेळ िेवण(एकभकु्त) घेतले िाते. या काळात 

दवे झोपतात, म्हणनू याला दवेशयनी एकादशी म्हणतात. अशाच व्रतातील एक व्रत म्हणि े

गोपद्म रेखण्याचे व्रत.  

 पवूी फार लहान वयात मलुींची लग्ने होत असत. त्यावेळी अगदी छोट्या 

वयाच्या मलुीला रमण्यासािी काही अगदी हलकी फुलकी कामे जदली िात. फुले काढण,े 

हार माळा बनवण,े पत्री काढणे. दवेाच्या पिेुची तयारी करणे इ. यातील ह े गोपद्म व्रत, 

म्हणिे रोि सकाळी उिून दवेाकडे स्वच्छ सारवनू ३३ गोपद्मे काढायची. असे ह ेचार मजहने 

सातत्याने करायचे. यामागची बाकीची सांकल्पना काही माजहती नाही. पण त्या छोट्या 

मलुीला स्वच्छता, शदु्धता, याबरोबर रेखीवता आजण सातत्य ह ेसारे जशकून घेत हळूहळू 

मलुी मोि्या होण्याची सांधी जमळत होती. घरच्या सण समारांभ, ररती भाती याची ओळख 

आजण सहि सवय होत िाई. यातनूच मग पढेु वगेवेगळी व्रते उपास नेम जनयम याांचा पाया 

घातला िायचा. या ३३ गोपद्माच्या बरोबर सहा धररत्री आजण सहा तीळातळुस काढण्याची 
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प्रथा असायची. या जशवाय चैत्राांगणाप्रमाणे यातही स्वजस्तक, चांद्र सयूण, तळुस, अशी 

शभुजचन्ह े सदु्धा काढत. दजक्षणेकडे या व्रतामध्ये गायीचे जचत्र काढून त्यात ३३ कमळे 

काढतात. जशवाय इतर शभुजचन्ह ेअसतात.  

 आता या साऱ्यासािी परेुसा वेळ आजण िागा नाही. म्हणनू बदलत्या 

काळाबरोबर या राांगोळ्या पाहायला जमळत नाहीत. ही एक छोटीशी राांगोळी रोि 

घालायला िमली तर उत्तम, पण कधी एखाद्या जदवशी काढली तरी याची प्रथा चाल ू

राहील. आजण आपले अांगण दवेघर, गोपद्म म्हणिे गायीच्या पावलाांनी शभु, पजवत्र होऊन 

िाईल. गोपद्माच्या राांगोळी बरोबर प्रत्यक्ष पाांडुरांगाची एक छोटी आजण सोपी राांगोळी पण 

आह!े!! 
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जदनाांक शजनवार ८ िलैु २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
गुरु पौमणयम  आमण र ांगोळी 

 

भारतीय सांस्कृतीमध्ये गरुूची महती साांगायची गरि नाही.  

“गरुु थोर जक दवे थोर म्हणावा ? नमस्कार आधी कोणासी करावा ? 

मनी जचांतीता सदगरुू थोर वाटे तयाचे प्रसाद ेरघनुाथ भेटे” !!! 

 अशा या सदगरुूची थोरवी मी काय साांगावी!! पण या राांगोळीतनू आपल्याला 

आपल्या आयषु्यात लाभलेल्या प्रत्येक गरुूजवषयी, जशक्षकाजवषयी आदरभावना नककीच 

व्यक्त करू शकू. आपली परांपरा साांगते की आपल्या आयषु्यात प्रत्येक पावलावर 

कोणाचेतरी मागणदशणन जमळते. आजण त्याांना गरुु मानावे. या पौजणणमलेा व्यास पौजणणमा 

म्हणनूसदु्धा ओळखतात.  

 राांगोळीतील पजहला गरुु अथाणत आपली आई आजण इतर नात्यातील, 

शेिारच्या मजहला. या आपल्या दारात, उांबऱ्यावर रेजखत असलेली दोन बोटे एका क्षणी 

आपले लक्ष वेधनू घतेात, आजण मग दसुऱ्या जदवशीची प्रतीक्षा. हीच स्त्री तीच राांगोळी 

त्याच िागी दसुऱ्या जदवशी काढीत असेल तरीही ती वेगळी जदसते ह े जनजित. राांगोळीच े

हचे वैशीष््टय आह.े एवढच काय ती िीच्याकडून जशकली असेल ती जशकल्यानांतर 

प्रत्यक्षात रेखताना त्यात स्वत:चा काही बदल, काही वेलवेलाांट्या वाढवील. कदाजचत 

आकार सदु्धा बदलेल. त्यात आपली भर घालील बदल करेल, आजण आपली कलाकृती 

तयार करील, तीही रोि नवी.  

 याजशवाय राांगोळीची अनेक पसु्तके बािारात जमळतात. त्यामधनू काही 

आकृत्या आपल्याला जशकायला जमळतील. आिकाल सटु्टीत अनेक राांगोळीचे वगण 

आयोजित केले िातात. त्यातनू सदु्धा आपण चाांगली राांगोळी काढायला जशकू शकतो.  

 अलीकडे आणखी एक मोिा आजण सहि पयाणय नव्या जपढीला उपलब्ध आह े

तो म्हणिे इांटरनेट. इथे अनेक राांगोळ्या पाहायला जमळतात. त्याची माजहती, जवडीओ 

जकलप्स जमळतात. भारताच्या जवजवध भागात वेगवेगळ्या नावाने राांगोळीला ओळखतात 

अथाणत ती रेखायची पद्धतही त्या त्या जवभागाची वेगळी असते. भारतीय सांस्कृतीतील 

जवजवधतेतील एकता या कलेतनू अगदी िसिशीतपणे जदसते. याची माजहती आपल्याला 

अगदी सहि जमळू शकते.  
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 पण राांगोळी ही काही केवळ वाचनू जकां वा पाहून येणारी कला नाही त्यासािी 

लागतो तो सराव. आजण चाांगली रेखीव राांगोळी काढायची तर सराव लागतोच. दोन 

बोटाांच्या जचमटीतनू एका िराजवक रीतीने सलग राांगोळी काढण,े रेघ वेलबट्ुयाां रेखणे, 

िराजवक आकाराच,े अांतरावर जिपके काढणे हहेी सरावाचेच काम. अनेक शभुजचन्ह ेसदु्धा 

खपू सोपी आजण सहि काढता येतात. यात सातत्य असावे लागते. कां टाळा करून चालत 

नाही. राांगोळी काढताना पाहणे खपू सोपे आजण त्यामळेु ह ेआपल्याला सहि िमेल असे 

पषु्कळ िणाांना वाटत,े पण प्रत्यक्षात होते ते वेगळेच. पण एकदा का राांगोळी िमली जकां वा 

त्यातील मिा आनांद कळला की त्यासारख ेसखु नाही. आपली कला िजमनीवर पाहताना 

खपू समाधान जमळत.े जशवाय आपल्या आिबूािचूे वातावरण प्रसन्न केल्याचे श्रेय सदु्धा 

जमळत.े अलीकडे पाहायला जमळणारी फुलाांची राांगोळी, वेगवेगळ्या धान्याांची राांगोळी असे 

अनेक पयाणवरणपरूक प्रकार आहते. तेही आपण आपल्या जनरीक्षणाने काढू शकू.  

 आपल्या प्रत्येक सणा समारांभात शभु कायाणत अगदी प्राथमीकतेने जमरवते ती 

राांगोळी. जतची दोन बोटे घरातील शभुकायाणच े आजण आनांदाचे प्रजतक असते. म्हणनूच 

नव्या जपढीने राांगोळी काढायला जशकली पाजहिे. आजण आपल्या पारांपाररक राांगोळ्या 

पढुच्या जपढीपयांत पोचल्या पाजहिेत.  

 येणाऱ्या सणाच्या माहोलात अनेक जमरवणकुा शोभा यात्रा, िाजहरीतीनी 

खचाखच भरलेल्या दजैनकाांच्या आवतृ्या, िेवणावळी, उष््टया पत्रावळीचा खच या साऱ्यात 

एक अगदी शाश्वत आजण मनोहारी गोष्ट म्हणिे त्याजनजमत्ताने घातली िाणारी राांगोळी. 

आपल्या सणाांचे नाते जटकवले ते राांगोळीने. आजण ह ेनाते आपल्या परीने जनभावण्याचा 

माझा प्रयत्न आह.े मला वाटत आपलाही असणारच !!!!!!आिची राांगोळी अगदी सोपी 

आजण वेगळी खास गरुुपौजणणमेसािी -- १३-७ जिपके काढून पहा नककी िमेलच.  
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जदनाांक शजनवार १५ िलैु २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

मिपक  मिपक  जोडीि ज व  

 राांगोळीत एक एक जिपका रेखीवपणे काढावा लागतो. पण जिपका लहान 

होऊन चालत नाही. आजण खपू मोिा पण होता नये. त्याजशवाय दोन जिपकया मधील अांतर 

सदु्धा अगदी सारख ेसमान असावे लागते. भारतातील वरच्या पट््टयातील म्हणिे गिुराथी 

वगैरे भागातील राांगोळ्याांची पसु्तके पजहली तर त्यातील जिपके समान असतात. आजण 

होणारी राांगोळी चौकोनी तयार होते. याउलट महाराष्र, गोवा भागातील जिपकयाांची राांगोळी 

एक एक जिपका कमी करीत दोन जिपकयाांच्या मध्ये एक असे करत षटकोनी तयार होत े

जकां वा गोल पण असत.े दजक्षण भारतात मात्र जिपके वेगळ्या रीतीने काढले िातात, आजण 

जिपकयाांच्या बािनेू रेघ काढीत राांगोळी तयार होते. म्हणिे जिपके मध्ये राहतात. 

त्याभोवतीने जफरत शेवटी राांगोळी पणूण होताना पनु्हा मळू जिपकयापाशी येते. यात भौजमजतक 

आकृत्या आहते, त्याचबरोबर जिपके मोिणे वाढवणे कमी करणे यात काही गजणत सदु्धा 

असते. ह े पवूी आपल्या अजशजक्षत मजहला कसे करीत ह े खपू आियण वाटते. म्हणिे ह े

घालणाऱ्या या जस्त्रया नककीच शाळेत िाऊन जशकल्या नसल्या तरी त्याांना कलेची िाणीव 

आजण गजणताचा समि नककीच होती.  

 पवूी ही राांगोळी ताांदळाच्या जपिाची काढली िायची. म्हणिे ताांदळू जभित 

घालनू काही तासाांनी ते वाटून त्या पीिाने सदु्धा अशी राांगोळी काढली िाते. त्या ओल्या 

जपिात बोटे बडुवनू त्यापासनू जिपके आजण पढेु राांगोळी रेखणे ह ेकेवळ कौशल्याचे काम 

यात शांका नाही. काही वेळा त्या जपिात एखादी काडी बडुवनू सदु्धा राांगोळी काढतात. 

यामध्ये हात न उचलता सलगपण ेराांगोळीच्या मोि्या आकृत्या काढणाऱ्या पषु्कळ मजहला 

आहते. आजण या मजहलेला जतच्या या कलेमळेु जतला खपू मान जदला िातो.  

 जिपका म्हणिे जबांद ू जकां वा शनू्य. ज्यापासनू सगळ्याची सरुवात होते आजण 

शेवट जकां वा अांतही शनू्यात होतो. राांगोळीत याच ेखपू महत्व आह.े जिपका जदसला पाजहि े

पण तो िळक असता नये. कारण राांगोळीचा िरी जिपका महत्वाचा असला तरी त्यापेक्षा 

त्याभोवतीचे रेखाटन आकृती त्याहीपेक्षा महत्वाची असते.  

 पवूीच्या एकत्र कुटुांबातील स्त्री कशी घरातील प्रत्येक कामात महत्वाची 

असायची. ती सगळीकडे लक्ष िेवनू साऱ्याांचे हवेनको, नातीगोती, पाहुणे सारे 

साांभाळायची. पण घर मात्र ओळखले िायचे कुणा परुुषाच्या नावाने. िमीन िमुला घर 

सारे कुटुांबप्रमखुाच्या नावावर. सत्ता त्याची. सगळे जनणणय, त्याचे. पण जिपका मात्र 
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महत्वाचा तरीही कधी जदसतो न जदसतो असा. म्हणिे त्याच े अजस्तत्व असनू 

नसल्यासारख.े पण जिपकया जशवाय पणूण आकृती जकां वा घर कसे बनणार ? 

 रोि सकाळी नवी राांगोळी ज्या दारात असते ते घर धाजमणक, जवश्वास ू आजण 

सज्िन माणसाांचेआजण अगदी चाांगले शेिारी असे मानले िाई. आजण ज्या घराच्या दारात 

राांगोळी नसेल तर त्या घरातील माणसे समािात न जमसळणारी, कसल्याही रीतीभाती न 

मानणारी, शेिारधमण न मानणारी असावी असे मानले िात होते. त्यामळेु असा शेिार 

आपसकूच वेगळा राहत होता.  

 येणाऱ्या अजतथीचे स्वागत मनापासनू होते ते सवण प्रथम होते ते राांगोळीनेच. 

एखाद्या उांबरि्यावरची राांगोळी पाहताना त्या घरातील स्त्रीचे अजस्तत्व, घरातील सांस्कृती, 

ह े सारे शेिारून पाहणाऱ्या व्यक्तीला न साांगताच कळते. मकु्तहस्त राांगोळीसदु्धा खपू 

महत्वाची आह.े कारण यात आपली कला मकु्तपणे माांडता येते. िरवलेल्या िागेत पण 

जिपका न काढता त्यामळेु िराजवक आकारात न रेखता आपल्याला हवी त्या आकारात 

रेखाण्याची मभुा असत.े काही वेळा सरुवातीला जिपके काढून राांगोळी रेखल्यावर मकु्त हस्त 

मजहरप पण काढता येते. म्हणिे कला आजण परांपरा याचा सरेुखसा सांगम. जकां वा िनु्या 

नव्याचा जमलाफ.  

 दवेापढुची दवेघरातील राांगोळी हा एक सहसा कोणाला न जदसणारा प्रकार. 

कारण आिकालच्या लहान घरात दवेघर वेगळे नसते. असलेल्या िागेत, ओट्याखाली, 

जकां वा एखद्या कोपऱ्यात दवेाला िागा जदली िात.े मग त्याच्या समोर कुिली राांगोळी? पण 

िनु्या मोि्या घरातील दवे मात्र भाग्यवान. आमच्या जशरोड्यातील मोि्या घरात माझी 

सास ूरोि वेगळी अशी छोटीशी सबुक सरेुख राांगोळी घालते. असे वाटू लागते की दवे सदु्धा 

ते पाहून खशु होत असेल.  

 जिपका िोडावा जकां वा जिपकयाभोवती रेघ काढीत वलेबटु्टी काढीत राांगोळी 

रेखणे ह े आपल्या हातात असते. पण पारांपाररक राांगोळी मात्र िोडीत िाणारी जकां वा 

जिपकयाभोवती जफरणारी. अगदी आदशण भारतीय स्त्री सारखी. कायम आपल्या कुटुांबा 

भोवती, नवरा मलेु आई वडील सास ू सासरे, घर याभोवती जतचे तन मन कायम जफरत 

असते. ती िगात कुिेही असली तरी आपल्या या माणसाभोवतीचे लक्ष कायम असते. 

मनाने ती कायम या जिपकयाां भोवती जफरत असते जकां वा मग ह ेसारे जिपके स्वत:च पलू 

बनत - रेष होऊन िोडीत राहते. हा सारा तोल साांभाळत िाते आजण मग िण ूजतचा अवघ 

आयषु्य बनते सरेुख राांगोळी!!!!! अशीच एक जिपकयाांची राांगोळी, अगदी सोपी साधी तरी 

काही वेळा मकु्तहस्त वाटणारी --आपल्यासािी.  
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जदनाांक शजनवार २२ िलैु २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळीिील न ग प्रमिम  

 

 

 श्रावण मजहना म्हणि े सणाचा व्रत वैकल्याचा मजहना. सषृ्टी जहरवा शाल ू

ल्यालेली आजण एकां दरीत वातावरण आनांदी समाधानी. त्यातच घराघरातनू अनेक पिूा सरुु 

होतात. अलीकडे शहरी भागात याचा काही प्रभाव िाणवत नसला तरी खडेेगावात, 

जवशेषत: कोकण, आजण गोव्यात तरी अिनूही सारेच सणाना खपू उत्साह असतो.  

 नागपांचमीचा सण हा श्रावण मजहन्यातील पजहला आजण सवणत्र सािरा केला 

िाणारा. घरात नागाची प्रजतमा काढून जकां वा नागाच्या मतुी आणनू पिुा केली िाते. घरात 

नागाची पिुा केल्यानांतर त्याचे घरात वास्तव्य राजहल म्हणनु बाहरे िाऊन वारुळाचीसधु्दा 

पिुा केली िात.े नागोबाची पिुा करून त्याला दधू लाह्ाांचा नैवद्य दाखवतात. या जदवशी 

नागाला ईिा होऊ नये म्हणनू शेतकरी शेतात नाांगर दखेील जफरवत नाही. या जदवशी घरात 

जवळी दखेील वापरली िात नाही. नागपांचमीच्या कथेनसुार याजदवशी जवळी, कोयता नाांगर 

वापरायचा नाही.  

 फार पवुीपासनु आपल्याकडे नागाला दवे माननू पिुा करण्याची परांपरा 

आपल्या सांस्कृतीत रुढ आह.े शेतातील उांदराांचा साप नाश करतात म्हणनू सापाला 

शेतकऱ् याचा जमत्र म्हणतात. प्राणी व पक्षी याांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासािी सण 

सािरे करण्याची प्रथा आपल्या सांस्कृतीत फार पवुी पासनू आह.े म्हणचू आपल्याकडे 

नागपांचमी सािरी केली िाते.  

 खर तर या जदवशी पारांपाररक ररत्या पिूा करतात ती नागाच्या जभांतीवर 

काढलेल्या जचत्राची जकां वा पाटावर नागाची राांगोळी काढून. आजण िनु्या लोककथेप्रमाण े

एका बजहणीने नागाला आपला भाऊ माननू उपास करून त्याची पिूा केली आजण त्याला 

नैवेद्य म्हणनू दधु आजण लाह्ा दाखवल्या. म्हणनू नागाने म्हणिे जतच्या भावाने जतच्या 

इच्छा पणूण केल्या. दजक्षण कोकणात अिनूही बजहण आपल्या भावासािी उपास करतात. 

नागाला दवे म्हणनू नाही तर आपल्या कुटुांबातील एक म्हणिे आपला भाऊ मानणे ही 

आपली सांस्कृती. रक्षाबांधना एवढच याही सणाला महत्व आह,े पण आिकाल ह ेकोणाला 

माजहतीही नसते.  

 खरा नाग आपल्या भागात पिुत नाहीत पण आिकाल कोणीतरी एखादा नाग 

टोपलीतनू आणनू पुांगी वािवनू त्याला डोलावतात आजण त्याच्या नावावर आपले पोट 
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भरतात. मकुया प्राण्याांचे ह े असे हाल 

करावे असे आपल्या पवूणिाांना कधीच 

वाटले नसेल. या सणामागील शास्त्र न 

समिता ज्याला पिुायचे त्यालाच उपाशी 

िेऊन आपल्या पुांगीवर डोलवायचे काम 

केवळ मनषु्यच करू शकतो. त्यावेळी 

सदु्धा मातीची नागप्रजतमा जकवा जचत्र 

राांगोळी याचीच पिूा होत असे. 

पयाणवरणाची काळिी आपले पवूणि अशा 

ररतीने करीत होते. नागफणीची राांगोळी 

तर सवणत्र प्रजसद्ध आह.े  

 दजक्षण भारतात या 

वेगवेगळ्या नागप्रजतमा राांगोळीतनू 

पाहायला जमळतात. आपल्या 

नजृसांव्हवाडी मांजदराच्या पररसरात अनेक 

भजगनी नागप्रजतमा दारासमोर वेगवगेळ्या 

शैलीत रेखतात. प्रत्येकीची पद्धत, रेखन, 

नािकूता, कलात्मकता वेगळी. पण अथण एकच नागप्रजतमा. जवजवधतेतनू एकता याहून 

वेगळी कशी मानावी!!!कधी यात नर मादी अशी िोडी असते तर कधी एकच नाग असतो.  

 असेच प्रत्येक सणाला आपण वेगळी आजण सुांदर राांगोळी काढू शकतो. 

त्यातनूच आपला वेगळेपणा आजण आनांद सािरा होव ूशकेल. सोबत एका नागफणीची 

अगदी सोप्पी राांगोळी!! काही जमनीटे लागतील काढायला.. .. .. .. .. ..  

 

 

 

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

88 
 

 जदनाांक शजनवार २९िलैु २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

  

 र ांगोळीिील शांख प्रमिम  

 

सांस्कृत मधील “रांगावली” या शब्दापासनू राांगोळी शब्द तयार झालेला आह.े 

धाजमणक आजण मांगलमय कायणक्रमात राांगोळीची नेहमी आवश्यकता भासते. राांगोळी नसेल 

तर तो सण, कायणक्रम अपरुा भासतो. कायणक्रमातील सुांदरता आजण धाजमणक आत्मीयतेचे ती 

दशणन घडजवते. राांगोळी हा भारतीय सांस्काराचा एक उत्तम प्रकार आह.े  

सध्याची राांगोळी भकुटी तयार करण्याची पद्धत 

डोलोमाइट नावाचा एक प्रकारचा दगड प्रथम भट्टीत भािनू मग त्यास बारीक 

कुटुन व त्यास वस्त्रगाळ करून वा चाळुन काढतात. ती बनते राांगोळी. त्यास वेगवेगळ्या 

प्रकारचे रांग दउेन रांगीत राांगोळी तयार करतात. सांगमरवराच्या फॅकटरीतनु ते कापत असताांना 

िी भकुटी तयार होते तीपण राांगोळी म्हणनु आिकाल वापरतात.  

 तरीही दजक्षणेकडे काही जवजशष्ठ पिेूसािी ताांदळुाची जभित घालनू वाटून तयार 

केलेली पेस्ट अिनूही राांगोळीसािी वापरतात. जवशेषत: काही दवेीच्या पिेूच्या राांगोळ्या 

त्याच रीतीने घालायची प्रथा रूढ आह.े प्रत्येक राांगोळीचा एक साांकेजतक अथण असतो. 

त्यातील वेगवेगळे जत्रकोण चौकोन, षटकोन अष्ट कोन जवजशष्ट रांगानेच रांगजवले िातात. 

आजण या रांगोळीचीच दवेता स्वरूप पिूा केली िाते.  

 राांगोळीचा छांद िोपासता िोपासता अचानक हाती गवसतो तो आनांदाचा 

घडा, ज्यामध्ये कुटुांबीय आजण कळत न कळत जमत्रपररवार शेिार पािार सगळ्याांना 

सामावनू घेता येत.े अनेकिणी थाांबनू थबकून आपल्या दारातील राांगोळी पाहताहते ह े

पाहून घालणारी अगदी आनांदनू िाते. हा आनांद आपल्याला कोणत्याही गोष्टीशी तलुना 

करता येत नाही. कारण यामध्ये वेळ पैसा खचण अगदी नगण्य. यातनू कोणाचा दसु्वास नाही, 

द्वेष नाही, असतो तो जनखळ शभु सांकेत, आपल्या कुटुांबासािी, पररवारासािी आजण 

समािासािी. सांशोधन असे साांगत े की सातत्याने राांगोळी घालण्याने मानजसक जस्थरता 

जमळत.े  
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 राांगोळी जशकवण्यात सदु्धा खपू समाधान जमळते. त्यामळेु ज्याांना ही कला येत े

त्याांनी िरूर एखाद्या सटु्टीच्या जदवशी िरवनू आवड असलेल्या तरुण मलुा मलुीना 

जशकवता येईल. यातनू आपल्या प्रथा सांस्कृती पढुच्या जपढीपयांत पोचवल्याचे खपू मोिे 

समाधान नककीच लाभले.  

अनेक सणामधे राांगोळी वेगवेगळी राांगोळी रेखली िाते. त्या त्या दवेताांची 

जवजशष्ठ अशी राांगोळी असते. एवढच काय प्रत्येक वाराची वेगळी राांगोळी असते. पण 

यासािी त्याचा अभ्यास आजण सराव असावा लागतो.  

 ज्याांना राांगोळी काढायला वेळ नसतो त्याांच्यासािी आिकाल खपू सुांदर 

स्टेन्सील जमळतात आजण अगदी काही सेकां दात खपू सबुक अशी राांगोळी तयार होते. पण 

त्याला जिवांत पणा मात्र नसतो. एका छाप्याच्या पण सबुक राांगोळ्या. म्हणनू शकयतो 

आपण छाप स्टेजन्सल न वापरता आपल्या हातानी अगदी लहान तरी राांगोळी काढावी. 

काही जदवसातच सराव होतो. आजण आपणच आपल्या राांगोळीच्या पे्रमात पडू लागतो. 

आजण नवनवीन छोट्या राांगोळ्या अगदी कमी वळेात काढू लागतो.  

 आता येणार आह े तो सण म्हणिे नारळी पौजणणमा जकवा रक्षा बांधन. यात 

समदु्राला नारळ अपणण करून त्याची पिूा करतात. ह ेिलपिून आह.े आपल्या दशेाला 

लाभलेल्या जकत्येक जकलोमीटर लाांबीचा समदु्रजकनारा आजण त्यावर अवलांबनू असणारे 

कोळी बांध ू भजगनी याांचा हा एक मोिा सण. म्हणनूच या सणाला दयाणपिून केले िात.े 

त्याला अपणण करायचे ते श्रीफळ म्हणिे नारळ. या जदवसाचा आजण नारळाचा खपू सांबध 

आह.े या जदवशी नारळीभात, खोबऱ्याच्या वड्या करतात. नारळ म्हणिे शभुतचेे प्रजतक 

असते. नवीन कायाणची सरुवात नारळ िेवनू जकां वा तो वाढवनू करतात. असा हा नारळ 

म्हणिे प्रत्यक्ष गणपती सदु्धा मानतात.  

 दयाणरािातील शांखाची एक राांगोळी काढून आपली नारळी पौजणणमा सािरी 

करूया.. .. .  
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जदनाांक शजनवार ५ ऑगष्ट २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

र ांगोळीची ममहरप 

  

 

श्रावण आजण मांगळागौर ह े दोन्ही शब्द एकात एक गुांफल्यासारख.े दोन्हीपैकी 

एक नाव घेतले की दसुरे लगेच मनात येतचे. नव्या नवरीची कोडकौतकुाची मांगळागौर, 

त्याजनजमत्ताने जतचे माहरेी येणे, सिण,े मैजत्रणी जकां वा वशेळ्या म्हणिे तशाच नव्या नवऱ्या. 

बरोबरच्या सख्याांनी घेतलेली जफरकी, जचडवा जचडवी, मस्करी, हास्य जवनोद, आजण खपू 

महत्वाचे असे उखाणे असे सारेच अिनूही पषु्कळ जिकाणी आवडीने हौसेने करतात. वेळ 

िागा या साऱ्याची कमतरता असनूही िमले तशी हौस केली िाते. या पिेूला लागणारा 

चौरांग आजण त्याभोवतीची राांगोळी, सिावट ही सदु्धा खपू महत्वाची. मांगळागौरीची पत्री 

म्हणिे तर जनसगणपिून. काही वेळा पिेूत ही पत्री सदु्धा राांगोळीसारखी सिवनू िेवतात. 

सकाळी पिूा मग आरती आजण त्यानांतर नैवेद्य. यानांतर पिेूच्या जिकाणी चौरांगाभोवती 

घालायची सरेुखशी राांगोळी. ही राांगोळी बऱ्याचवेळा मकु्तहस्त तर कधी जिपकयानी 

काढलेली. ही राांगोळी खपू मोिी काढायची नसते. सबुक नेटकी आजण नािकू अशी 

राांगोळी सायांकाळी होणाऱ्या हळदीकुां कू आजण रात्रीचे खळे यात जटकली पाजहिे आजण 

उिून जदसली पाजहिे. पण ती घालताना खपू वळेपण वाया िाता नये.  

 रात्री फुगडी जझम्मा जपांगा घालताना सारे भान जवसरून लहान थोर मजहला भाग 

घेतात. सासरुवाशी सनू रुसनू बसली कैशी म्हणत असताना फेर धरलेली प्रत्येकिण 

मनातनू रुसनू बसलेली सनू झालेली असते. आजण सासरा, सास ूनणांद, िाऊ दीर समिावनू 

िातात. पण आपला सखा येऊन बोलावतो तेव्हाच ती हसनू िाते.  

 या साऱ्या खळेात ती अगदी मनापासनू रमते. कोणत्याही वयाची स्त्री या तीन 

गोष्टीत रमतचे. एक म्हणिे मेंदी, दसुरी फुगडी आजण जतसरी आपली राांगोळी. मग त्यात 

सजुशजक्षत, अजशजक्षत, कोणत्याही वयाची मजहला आपला थोडातरी सहभाग रस 

दाखवतेच. कधी एखादी त्यातील कलेत रुची घेईल तर कधी स्वत: काढेल, आजण कधी 

काढणारीला दोन सल्ले पण दईेल. पण या जतन्ही कलेत भारतीय स्त्री यात कधी न कधी 

मनापासनू रमतचे.  

 आपली मकु्तहस्त राांगोळी अशी सोपी पण तवेढीच किीण, कारण वेलबटु्टी 

नािकू निाकतदार असली तरच सुांदर जदसत.े म्हणनू पषु्कळ वेळा जिपकयाांची राांगोळी 
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सहि स्वीकारली िाते. कारण यात कुिेतरी आखीव पणा येतो. चौरांगाभोवतीची राांगोळी 

सोपी नाही कारण चौरांगासमोर पिेूसािी उभ्या बसलेल्या कोणाचाच हात पाय बोट लागता 

नय.े जशवाय जतथे असलेले पिेूचे सामान म्हणिे पांचपात्री, पळी, ताम्हण, फुले नेवदे्य 

िेवायला अडथळा येता नये. अशी अनेक व्यवधाने िेवावी लागतात. तशीही आिच्या 

स्त्रीला सांसारात िेवावी लागणारी कसरत पजहली तर ह ेसहिच सोपे आह.े  

 एक चौरांग िो जतथे िेवलेला आह,े पिूा आरती झाली आह ेआजण सायांकाळी 

पनु्हा होणार आह,े पषु्कळ लोकाांचा छोट्या मोि्याांचा वावर असणार आजण रात्री फुगडी 

खळे एवढ्यामधे ती राांगोळी उिून जदसली पाजहिे आजण सुांदर वाटली पाजहिे त्याचबरोबर 

जटकली पाजहिे. ह ेम्हणिे कोल्ह्ाचे जनमांत्रण ‘ आमगेर येऊ नको, तमुगरे िेऊ नको आजण 

उपाशी राहू नको’ असे होते. तरीही चौरांगाभोवती राांगोळी असतचे. हचे तर वजैशष््टय आह,े 

राांगोळी या कलेचे. कारण राांगोळी घातल्याजशवाय ती िागा शदु्ध पजवत्र मानली िात नाही. 

म्हणनू दारातील आजण दवेघरातील राांगोळी एवढीच पाटाभोवतीची आजण चौरांगाभोवती 

आजण ताटा भोवतीची राांगोळी महत्वाची असते.  

 एक पांगत ताटे पाट माांडली आहते. ताटा भोवती सुांदरशी राांगोळी आह.े 

बािलूा एक मांद अगरबत्ती. साधे पण सिवलेले ताटातील जवजवध पदाथण. ही काही रािा 

रािवाड्यातील वणणने नसनू काल पयांत आपण मनापासनू मानीत आलेली सांस्कृती आह.े 

यात सगळ्यात आवश्यक ही राांगोळी. आपण कोणत्याही सणाला, वाढजदवसाला अशी 

राांगोळी काढून अगदी काही वेळातच आपले घर एकदम वेगळे आकषणक करू शकू. म्हणनू 

आि अशीच राांगोळी आपल्यासािी सोबत आह.े आपण ही राांगोळी पाट, चौरांग, ताट 

याभोवती थोड्या फरकाने घाल ूशकाल.. .. .  
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जदनाांक शजनवार १२ ऑगष्ट २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

राांगोळी स्वातांत्र्यजदनाची 

 

 

 राांगोळी म्हणिे स्त्रीच े स्वत:ची कला प्रदजशणत करण्याचे जतला जमळालेले 

पारांपाररक ररत्या सांस्कृतीने जदलेले स्वातांत्र्य. त्यामळेु ते स्वातांत्र्य घऊेन ती मजहला आपल्या 

आई, मावशी, आिी आत्या अशा कडून जमळालेली ही कला आपल्या मेहनतीने फुलवत,े 

त्यात भर घालीत िात े आजण त्यातनूच आपले वेगळे असे राांगोळीचे रूप जनमाणण होत 

िात.े त्या राांगोळी चे स्वरूप बदलले पण मळू ढाचा मात्र तोच राजहला. भारतावर झालेल्या 

अनेक परकीय, परधमीय आक्रमणात आजण शतकाहून अनेक वषे अनेक अत्याचार होऊन 

आपली सांस्कृती जटकली ती अशा अनेक प्रतीकातनूच. मग ती लोकगीत ेअसो लोककला 

जकां वा हस्तकला.  

 गेल्या वषी म्हादोळ येथे एका लोहारकाम करणाऱ्याच्या झोपडीपढेु त्याच्या 

छोट्या मलुीने एक जतरांग्याची राांगोळी रेखली होती. एक गरीब, हाताच्या पोटावर, कष्टाने 

िगणारे. जभांत नाही छप्पर नाही, एका झोपडीत राहणाऱ्या एवढ्याशा त्या मलुीला आपल्या 

दशेाचा आजण स्वातांत्र्य जदनाचा अजभमान पाहून आमची सखुवस्त ूमान खाली झाली. त्या 

मलुीचे जकती कौतकु कराव?े?? काही मजहन्यासािी गोव्यात वास्तव्य असणारे, वीि पाणी 

शौचालय यासारख्या प्राथजमक सजुवधा नसताना लोहारकामासारख े कष्टाचे काम करणारे 

आई बाप. “लेऊ लेण गरीबीच, चण खाऊ लोखांडाच” असे ते गीताचे शब्द जिवांतपण े

पाहायला जमळावे अशी जस्थती. तरीही दशेपे्रम दशेभक्ती व्यक्त करणारी ही मलुगी नकळत 

आम्हाला अनेक धडे जशकवनू गेली. ही राांगोळी सोबत दते आह.े  

 पररजस्थतीचा बाऊ करायचा नाही, आपल्या कलेला आजण दशेाला जवसरायच े

नाही. आजण असलेल्या तटुपुांिा साधनातही व्यक्त होण जकती सहिपणे साधनू गले 

जतला!!!. आपल्या दशेासािी केलेल्या अनेक स्वातांत्र्य सैजनकाांच्या त्यागातनू आम्हाला 

जमळालेले ह े स्वातांत्र्य आजण त्यामळेु त्यासािी भोगलेले त्रास, त्याच े महत्व जवसरलेली 

जकां वा माजहती नसलेली आिची जपढी याांना ह ेभान येण्यासािी असे काही प्रयत्न आजण 

अशा अांधारातल्या कलाकाराांचे कौतकु होणे ही काळाची गरि आह.े म्हादोळ मधील 

काही समािप्रेमी व्यक्तींनी, कृताथण सारख्या सांस्थानी जतची दाखल घेतली ह ेमात्र खरे. त्या 

कुटुांबाला काही मदत सदु्धा केली होती.  
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 यानांतर सािरा होणार असलेल्या भारतीय स्वातांत्र्यजदनाला त्या राांगोळीची 

आजण ती रेखाणाऱ्या त्या छोट्या मलुीची आिवण अगदी मनातनू येते आह.े प्रत्येकाची 

दशेभक्ती दशेपे्रम व्यक्त करण्याचे वेगवगेळे मागण अस ू शकतील. “आपल्य  समदृ्ध 

परांपर ांच  प ईक होण्य ची प त्ि  म झ्य  अांगी य वी म्हणून मी सदैव प्रयवन 

करीन”. ह ेआपल्या कृतीतनू व्यक्त केले त्या इवल्याशा मलुीने. अशा आपल्या पढुच्या 

जपढीचे कौतकु करणे ही सदु्धा एक प्रकारे दशेभक्ती आजण बांधतु्व दाखवणारी आह.े 

आिबूािचू्या अांधारात आजण जनराशेत ही एक पणती जमणमीणती असेल पण ती जतथे 

पेटती आह ेआजण त्या प्रकाशात आपली वाट नककीच सापडेल.  

 आपल्या पररसराची, गावाची, शहराची स्वच्छता िेवण े ही एक मोिी गरि 

आह.े म्हणनू राांगोळीला महत्व आह.े कारण एखाद्या पररसरात राांगोळी काढण्यापवूी ती 

िागा स्वच्छ करावी लागते. मग ती पवूीच्या पद्धतीप्रमाणे शेण सारवनू, शेण सडा घालनू 

असेल जकां वा आताची फारशी, लादी, रस्ता, धवुनू असेल. पण अपजवत्र अस्वच्छ जिकाणी 

राांगोळी काढीत नाही ह े खरे. त्यामळेु त्याजनजमत्ताने आपण ह े एक स्वच्छता अजभयान 

राबवायला हरकत नाही.  

 या स्वतांत्र्यजदनासािी आपला पररसर स्वच्छ िेवनू राांगोळी घातली तर त्यातनू 

एक प्रकारे दशेप्रेमच व्यक्त होईल. आजण दशेप्रेम दाखवायला स्वातांत्र्यदीनाची वाट का 

पहायची असेही वाटू शकते. एका जदवसापरुते दशेपे्रम काय कामाच े ? म्हणनू आपल्या 

जनत्य क्रमात आपण पररसर स्वच्छता करायची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. आपल्या 

जनसगणसुांदर धबधबे झरे नद्या याच्या पररसरात सापडणाऱ्या बाटल्या प्लाजस्टक जपशव्या 

कोणीतरी जतथे फेकलेले असतात. म्हणनू या साऱ्या सवयी कधीतरी बदलयूा. आपणही या 

छोट्या मलुीसारख ेदशे भक्ती केवळ राांगोळी नाही तर अनेक मागाांनी दाखव ूशकतो. ही 

राांगोळी घालणारी मलुगी आि िगाच्या पािीवर कुिे असेल माजहती नाही कारण या 

कुटुांबाला कायम वेगवेगळ्या गावात जफरून पोट भरावे लागते. पण माझ्या आजण तमुच्या 

मनात प्रत्येक स्वातांत्र्य जदनी ही राांगोळी आजण ती अप्रजसद्ध दशेपे्रमी कलाकार आिवतच 

राहील !!!!!!!!!!! 
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जदनाांक शजनवार १९ ऑगष्ट २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

मिचे व्यक्त होणे --- र ांगोळीिून 

 

 

 राांगोळी म्हणिे घराच्या अांगणात, दवेघरात, उांबऱ्यावर, ताांदळाच्या पीिाने, 

वालीने, दगडाच्या बारीक पावडरने जकां वा फुलाांच्या पाकळ्याांनी काढलेली अल्पिीवी 

म्हणनूच अनोखी अशी कला. आिची राांगोळी उद्या त्याच िागी त्याच पद्धतीने त्याच 

रीतीने काढली तरी काहीतरी वेगळेपणा जदसतो. म्हणनू प्रत्येक जदवसाची राांगोळी ही त्या 

त्या कलाकाराची आिच्या फेशनच्या पररभाषते यजुनक जक्रएशन म्हणता येईल. कारण 

कारण ती घालताना त्या कलाकाराची मनजस्थती, हाताशी असलेला वेळ आिबूािचूा 

कोलाहल यावर अवलांबनू असते. राांगोळी म्हणिे केवळ सिावट नसनू त्या काढणारीच े

होणारे स्वत:चे असे व्यक्त होणे आजण शभु सांकेत दाखजवणारी असते.  

 अनेक वेळा जनसगाणत आढळणारे प्राणी पक्षी वनस्पती फळे याांच्या प्रजतकृती 

राांगोळीत येतात. हत्ती, मोर, पोपट, तळुस, बेलाचे पान, केळी, आांबा, नारळ, अशा अनेक 

आकृत्या राांगोळीत शभु मानल्या िातात. सवणसाधारण पारांपाररक राांगोळी म्हणिे सखु 

समदृ्धी, आजतथ्य, समाधान, आजण भरभराटीचे प्रजतक. पवूी सकाळी अांगण गायीच्या 

शेणाने स्वच्छ सारवनू त्यावर पाांढऱ्या रांगात रेखलेली राांगोळी केवळ हळद जपांिरीने 

सिायची. त्यानांतर पणूण जदवसात जकतीही मोिा वारा आला तरी राांगोळी मात्र अजवचल. 

अगदी बारीकशा पावसालाही ही राांगोळी दाद दते नसे. दसुऱ्या जदवशीची सकाळ होईतो 

राांगोळी बऱ्याचदा िशीच्या तशी असायची. कायम अांगण हसते बोलत ेवाटे. त्यावेळच्या 

जपढीसारखी. पवूीची माणसे आिबूािचूी वादळे सांकटे सहि झेलत, पचजवत आजण 

ररचजवत. एकमेकाांना आधार दते पनु्हा नव्या जदवशी तयार असायची नव्या उत्साहाने. 

आपली सांयकु्त कुटुांबपद्धती होती. अनेक बांधने होती. त्याचबरोबर सामदुाजयक अशी 

कतणव्य भावना आजण ममता होत. त्यामळेु यात सारे सहि व्हायचे. यामळेु याउलट 

आताची जपढी छोट्या मोि्या नकारानी जनराश होते. परीक्षेत एखादा जवषय राजहला जक 

लगेच वाईट जवचार आजण ते घालवायला समपुदशेन. खर तर एखाद्या परीक्षेने सारे िीवन 

कसे मोिणार?? आजण पढेु आयषु्यात अशा अनेक परीक्षा कळत नकळत द्याव्या लागतात. 

त्यासािी छोट्या मोि्या नकाराना पचवायला पाजहिे ते सारवलेल्या अांगणातील 

राांगोळीसारख.े रोिचा जदवस नवा मानावा आजण नव्या उत्साहाने जदवसाला सामोरे िावे.  
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 आिकाल मी स्वच्छ लादी पसुनू घातलेली राांगोळी वाऱ्याच्या झळुुकी बरोबर 

उडायला तयार आजण मग स्वत:चे रूपही घालवनू बसते. आता ते अांगण आजण शेणसडा 

काही परत आणणे आपल्याला शकय नाही पण जनदान असलेले मनाचे अांगण तरी नेहमी 

स्वच्छ आजण जनमणळ िेवीत हसत राहणे िमवायला हरकत नाही. यातनू आपले रोिच े

व्यवहार सोपे आजण सरळ होवनू िातील.  

 श्रावण भाद्रपद म्हणि े आपले धाजमणक, साांस्कृजतक वैभवाचे सणाांनी भरलेले 

जदवस. या जदवसात मनात आजण घरात रोि नवी राांगोळी घालण ेशकय असेल तर उत्तमच. 

नाहीतर जनदान सटुीच्या जदवशी तरी.. काही सोप्या राांगोळ्या घालनू पाहायला सरुवात 

करूया. रोिच्या राांगोळीतनू आपली कला, कौशल्य दाखजवता येते. जशवाय त्यातनू अनेक 

शभु सांकेत आपल्या घरात येणाऱ्या पावलाांना सहि जमळतात. राांगोळीतनू एकाग्रता, आजण 

मानजसक समाधान तर नककीच जमळेल.  
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जदनाांक शजनवार २६ ऑगष्ट २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
 
 

 
 

 चौदा जवद्याांचा आजण चौसष्ट कलाांचा अजधपती बजुद्धदाता श्री गणेशचे आगमन 

घराघरात झाले आह,े आजण अशा लाडकया बाप्पाच्या सािी जकती रोषणाई सिावट 

करावी हचे कळत नाही. वषाणतनू एकदा घरात येणारा गणेश जवघ्नहताण सखुकताण म्हणनूच 

खपू आवडता दवे. भक्त याला जमरवणकुीने नाचत गात आणतात, घरात पकवान्नानी 

जखलवतात. नातवेाईक जमत्रमांडळी सारेच िमतात आजण असे आनांदी हसरे वातावरण 

बनते. या दवेासािी अनेक करमणकुीचे कायणक्रम होतात. असेच जमरवणकुीने त्याच े

जवसिणन सदु्धा केले िात.े असे भाग्य आणखी कोणत्याही दवेाच्या वाटेला येत नाही.  
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 तशीही श्री गणेशाची पिूा इतर कोणत्याही पिेूच्या आरांभी करतात. 

कोणत्याही शभु प्रसांगी, शभु कायाणचा आरांभ गणपती पिूनानेच होते. त्याजशवाय 

कोणत्याही पिेूला सरुवात होत नाही. एवढांच कशाला, आपल्या साऱ्याांची मरािी 

जशक्षणाची सरुवात श्री गणेशाय नम: असे पाटीवर जलहूनच होते. कोकण आजण गोवा 

प्राांतात घरोघरी पाजथणव गणपतीची पिूा करतात. आजण मुांबई पणुे इ जिकाणी सावणिजनक 

गणेशोत्सव मोि्या दबािात सािरा होतो. लोकमान्य जटळकाांनी स्वातांत्र्यापवूी समाि 

सधुारणेसािी लोकाांनी एकत्र यावे म्हणनू सावणिजनक गणेशोत्सव आजण जशवियांती ह े

उत्सव सरुु केले. आिकाल जदसणारे बािारी स्वरूप तेव्हा नव्हते. अशा कानिळ्या 

बसवणारे सांगीत, ते वेडेवाकडे नाच, त्यातनू अजभपे्रत होणारे बीभत्स अथण आजण 

गणेशोत्सव सादर करणाऱ्या लोकाांनी सामान्य िनतेची केलेली सतावणकू, अडवणकू 

आजण वाया िाणारा पैसा, तरुणाई पाजहली की वाटते लोकमान्य आि नाहीत तेच बरे 

आह.े  

 या गणपतीच्या आवारात एकच चाांगली गोष्ट म्हणिे त्याजनजमत्ताने जदसणारी 

सबुक अशी सांस्कारभारतीची राांगोळी. त्यामळेु ही िागा आजण पररसर पजवत्र बनतो. या 

जनजमत्ताने राांगोळी, गायन, आरती, घमुट आरती व इतर अनेक छोट्या मोि्या स्पधाण 

आयोजित होतात. कलाकाराांना सांधी जमळते. यामळेु चौसष्ट कलाांचा अजधपती ह े त्या 

गणेशाचे नाव शोभते.  

 या घरगतुी आजण सावणिजनक सिावटीचा एक महत्वाचा भाग म्हणिे राांगोळी. 

यावेळी घरोघरी आपल्या आपल्या बोटातील कला पणाला लावनू घरातील गजृहणीबरोबर 

बालगोपाळ सदु्धा रांगनू िातात. अशा या गणपतीचे जचत्र आपल्याला पाजहिे त्या 

आकारात काढतात. याजशवाय गणपतीला स्वत:चे असे वेगळे रूप आह.े हत्तीची सोंड, 

एकदांत आजण धमू्रवणण अशा वणणनाांनी सिलेली त्याची आकृती वेगवेगळ्या तऱ्हनेे 

रेखतात. रांगीत राांगोळी असेल तर िीक नाहीतर केवळ पाांढऱ्या रांगाची सदु्धा राांगोळी 

चालते. तसेच अनेकवळेा फुले फुलाांच्या पाकळ्याांची जवशेष म्हणिे त्याच्या आवडत्या 

िास्वांदीच्या लाल रांगीत फुलाची खपू वेगळी आजण “पयाणवरण”परूक राांगोळी पाहायला 

जमळत.े कधी तर गणपतीला वाहायच्या दवुाण जकां वा पत्री या खपू सुांदर ररत्या माांडून एक 

आगळी कलाकृती सादर होते. जनसगाणशी नाते साांगणारा हा दवे आपल्या अांगातील अनेक 

कलाांना पे्ररणा दते असतो. या सािी सिवली िाणारी माटोळी म्हणिे पररसरातील सुांदर 
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फुले, फळे आजण पानाांचा आपल्या दवेाांसािी माांडलेला नयनोत्सव. अलीकडे पषु्कळ 

जिकाणी माटोळी स्पधाण घेतात. गावागावातनू असलेले सपु्त कलाकार आजण त्याांच्या कला 

पाहण्याचा योग त्यामळेु येतो. जनसगण आजण मानव याांचा अतटू असा सांबध यातनू व्यक्त 

होत असतो. एकदा एका सावणिजनक गणपती सािी पणूण दवुाांचा गणपती पजहला होता. या 

दवुाण दोन मजहन्याआधी त्या गणपतीचा मातीचा आकार करून त्यात रुिवनू त्याांची 

जनगराणी करून हा गणपती तयार झाला होता. यामागे त्या कायणकत्याांची मेहनत, 

पयाणवरणाची तळमळ सारेच वाखाणण्यािोगे. तशाही गणपतीच्या खपू सोप्या आजण सुांदर 

राांगोळ्या असतात. सोबत एक अशीच राांगोळी –अथाणत ओमकार रुपी गणपतीची.. .. .  
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जदनाांक शजनवार २ सप्टेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
म ांडण  र जस्र् नची  

 

माांडणा – म्हणिे एक वेगळी अशी रािस्थानी राांगोळी. ही राांगोळी वषणभर 

घातली िाते. चनु्याच्या पातळ अशा जनवळी पासनू कापसाच्या बोळयाचा वापर करून 

घराच्या जभांतीवर अांगणात, प्रवेशद्वारा वर ही राांगोळी जकां वा रांगकाम केले िाते. नेहमीसािी 

पाांढरा रांग पण सणा समारांभासािी मात्र लाल माती म्हणिे गेरूच्या पाश्वणभमूीवर पाांढऱ्या 

चनु्याच्या रांगाने रांगकाम करतात. साधारण पणे ह े आकार भौजमजतक आजण समतोल 

असतात. काही जवजशष्ट अशी माांडणाच्या आकृत्या या कलेचे प्रजतजनधत्व करीत 

राज्याबाहरे जमरवीत असतात. झाडाच्या फाांदीचा लहानसा तकुडा एका बािनेू मऊ करून 

त्याभोवती कापसाचा बोळा गुांडाळून तो पारांपाररक ब्रश असा तयार करीत असत. बऱ्याच 

खड्ेयातील घराांच्या जभांती या अशा पद्धतीने सिवल्या िातात. या राांगोळीत वतुणळ, 

जत्रकोण, चौरसाकृती असे अनेक आकार एकात एक जकां वा स्वतांत्रपण ेकाढले िातात. यात 

जटांब जबांद ूसरळ रेषा अशा अनेक आकृत्याांनी ही रेखतात. यात प्राणी, पक्षी, फळे पाने अशा 

जनसगाणतील साधारण आढळणाऱ्या आकृत्या सदु्धा असतात. काही वेळा काही धाजमणक 

सांकल्पना त्यात असतात.  

 सणाच्या जदवशी अत्यांत कलात्मक अशा माांडणा राांगोळ्या घराच्या उांबऱ्यावर 

जकां वा घराच्या दारासमोर काढल्या िातात. यात सरुवातीला गेरूने िमीन लाल रांगाने 

रांगवली िाते आजण त्यावर अशा त्या सणाच्या वैजशष््टय पणूण माांडणा असतात. भारतातील 

इतर भागातील राांगोळ्याप्रमाणे ही राांगोळी सदु्धा मजहलाच काढतात. सकाळी उिून ही 

माांडणा काढताना त्याची काही गीते गात गात आपल्या कुटुांबाच्या उत्कषाणसािी, शाांती 

समाधान यासािी प्राथणना केल्या िातात.  

 माांडणा म्हणिे रांगाांच्या ओळी. माांडणाचा अथण सिवणे जकां वा सुांदरता असाही 

असतो. पारांपाररक लग्नात घरातील स्त्री घराच्या प्रवेशद्वारावर जकां वा जभांतीवर अशा 

वेगवेगळे माांडणे पाहुण्याांच्या स्वागतासािी रेखते. धाजमणक पिूा, आजण घरातील आपल्या 

कुटुांबातील महत्वाचे िन्म, लग्न यासरख ेप्रसांग माांडण्याजवना होत नसतात. ही जचत्रे धाजमणक 

प्रयोिनाथण काढत असल्यामळेु यात मखु्यत्वे त्या त्या सणाची दवेता, आजण त्याचे सांदभण 

येतात. याचे ‘शभु माांगजलक’ असे एक ताांजत्रक नाव आह.े  
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 पौराजणक काळापासनू ही प्रथा रािस्थानातील गावागावात आह.े रािस्थान 

म्हणिे ‘रािाची िागा जकां वा जिकाण’ प्राचीन काळापासनू सण पारांपाररक ररत्या सािरे 

करताना वेगवेगळी लोकनतृ्ये, गाणी म्हटली िातात. त्याचबरोबर ही माांडणा रेखणे हहेी 

त्या सणाचाच भाग मानला िातो. नवरात्र, कृष्ण िन्माष्टमी, जदवाळी, असे अनेक सण 

उत्साहाने सािरे होताना त्यात रांग भरतो तो माांडणा ने. या सणाच्या जदवशी सांध्याकाळी 

घरातील जस्त्रया वेगवेगळी रांगीत माांडणा काढून आपले घर अांगण सिवतात.  

ह ेआकार घराच्या िजमनीवर आजण जभांतीवरही काढतात. मध्यप्रदशेाच्या काही 

भागात ही कला आढळते. रािस्थानात जभांतीवर आजण िजमनीवर काढले िाणारे माांडणा 

मध्यप्रदशेातील भागात मात्र फक्त िजमनीपरूतेच असतात. माांडणा म्हणिे घराचे सांरक्षण, 

दवेदवेताांचे स्वागत, आजण सणाच े प्रजतजबांब असेही मानले िाते. सवाई माधोपरु या 

भागातील जस्त्रया पारांपाररक ररत्या अगदी रेखीव आजण नीटस माांडणे काढतात. ह ेज्ञान एका 

जपढीकडून दसुरीकडे सहि आजण न कळत जदले िाते. या आकृत्यामध्ये गणपती, मोर, 

काम करणारी बाई, वाघ, फुलाांचा गचु्छ, दवेताांची प्रतीके अशी जचते्र असतात. याांना 

झमुोफण स या नावाने आजण मानवी जचते्र जभांतीवर काढली िातात त्याला अन्रोमोफण स या 

नावाने ओळखले िाते.  

खपू िनुी अशी जवजशष्ट िमातीने जटकवनू िेवलेली अशी कला आह.े 

कोणत्याही औपचाररक जशक्षणाजशवाय आजण गरुूच्या जवना ह ेजपढ्यान जपढ्या पररवतीत 

होत असते. मलुी ही जचते्र काढताना आईला पाहूनच जशकत िातात. जभांतीवरची ही जचते्र 

आपल्याला ‘वारली पेंजटांग’ची आिवण करून दतेात.  

रािस्थान आजण मध्यप्रदशे मध्ये कुमारीका मलुी सांझी या नावाने ओळखला 

िाणारा एक सण सािरा करतात. भाद्रपद मजहन्याच्या दसुऱ्या पांधरवड्यात म्हणिे 

पौजणणमलेा सरुवात करून अमावस्येपयांत म्हणिे जपतपृक्षात हा काळ येतो. या सणाचा 

आजण पवूणिाांचा तसा काही सांबध नसतो. पण या कुमाररका आपल्या स्त्री पवूणिाांचे स्मरण 

करतात. यासािी काही गीते म्हणत जवजशष्ठ अशी माांडणा काढली िाते. सोबत असलेले 

एक माांडणा जचत्र पाहून आपल्याला या सांपन्न अशा लोककलेची ओळख होते.  
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जदनाांक शजनवार ९ सप्टेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 र ांगोळी ---ओणम ची  

 

 

 उत्सवपे्रमी भारतीय आपल्या आपल्या प्राांतातील सण आनांदाने पारांपाररक 

ररत्या सािरे करतात. या आनांदात मग आपले घर सिवतात ते रांगानी आजण राांगोळीने. रांग 

म्हणिे उल्हास. आपल्या दजक्षणेकडे असलेले अगदी समदृ्ध अशा परांपराांनी नटलेले राज्य 

केरळ. या राज्यातील वषणभरातील अत्यांत महत्वाचा सण म्हणिे ‘ओणम’. हा सण 

मल्याळम मधील पजहल्या मजहन्यात ज्याला कोला वषाांम जकां वा जचांगम असेही म्हणतात. 

अथम या जदवशी सरुु होऊन ते जतरू ओणम म्हणिे दहा जदवस हा सािरा केला ितो. 

साधारण आपला श्रावण भाद्रपद मजहन्याच्या दरम्यान ह े जदवस येतात. त्यामळेु याला 

श्रावणोत्सवम असेही म्हणतात.  

 जहरव्यागार केरळातील जपक तयार होत असलेला हा मोसम. बळीरािा थोडा 

सखुावलेला आजण हवाही खपू चाांगली असते. पाऊस सांपता सांपता झालेला हलका 

जशडकावा आजण सोनेरी उन याचा एक आल्हाददायक जमलाफ यावेळी असतो. कृजषप्रधान 

आपल्या दशेात अशा वळेी आनांद व्यक्त होतात ते अशा सणामधनू. शेतातील धान्य सदु्धा 

तयार होताना आपले सोनेरी पांख जमरवीत सज्ि असते.  

 श्री जवष्ण ूचा पाचवा अवतार िो वामनावतार म्हणनू ओळखला िातो त्याचेच 

दसुरे नाव महाबली. जचांगम मजहन्याच्या जवजशष्ट जदवशी हा अवतार रािा म्हणनू या राज्यात 

आला. त्याच्या आिवणीसािी आजण सन्मान म्हणनूही ओणम सािरा होतो. ओणमच्या 

सणाला महाबली रािाचा आत्मा केरळात येतो यावर लोकाांचा आिही जवश्वास आह.े 

म्हणनू हा सण वषण भरातील खपूच महत्वाचा असतो. असे म्हणतात की या रािाच्या 

राज्यात सारी िनता सखुी होती. रामराज्य च िणकूाही. म्हणनू या आपल्या आवडत्या 

रािाच्या स्वागताला फुलाांचा गालीचा जकां वा राांगोळी दारासमोर घातलेली असत.े 

त्याचबरोबर ओणमसािी केलेले खाद्य पदाथण, नतृ्य, नाटके असे सारे दबाकयात 

िीकजिकाणी चाल ूअसते. आपल्या रािाला प्रिा सखुात आह ेअसे कळावे यासािी ही 

सारी खटपट. आपल्या प्रिेच्या आनांदात हा रािा सहभागी असतो असे मानले िात.े 

ओणम हा सण कुलसेखर पेरूमल या रािाच्या काळापासनू म्हणिे सन ८०० या वषीपासनू 

दर वषी सािरा केला िातो.  
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 या सणाचे आणखी एक वैजशष््टय म्हणिे पणूण केरळ राज्यात सवण धमीय लोक 

हा सण सारख्याच उत्साहाने आनांदाने सािरा करतात. म्हणनू याला राज्याचा सण /स्टेट 

फेजस्टवलचा दिाण जदला आह.े केरळाच्या बाहरे इतर राज्यात कामाजनजमत्ताने स्थलाांतरीत 

झालेले लोक या सणाला आपल्या घरी येतात, आजण ह े न िमल्यास आपल्या राहत्या 

भागात रांगी बेरांगी गाजलचे रेखनू आपल्याबरोबर आपल्या शेिारी जमत्र मांडळींना या 

उत्साहात सामाऊन घेतात.  

 यासािी प्रत्येक घरासमोर, अांगणात, मांजदराबाहरे फुलाांची एक वेगळी राांगोळी 

पाहायला जमळते. याला पकुोलम असे नाव आह.े प ु म्हणिे फुले आजण कोलम म्हणिे 

वतुणळाकार. त्यामळेु ओणमची फुलाांची राांगोळी पकुोलम नेहमी वतुणळाच्या आकारात 

पाहायला जमळते. जपवळी केशरी झांडू, शेवांतीची फुले, आजण वेगवगेळ्या आकारातील 

जहरवी पाने याांची रांगसांगती साधनू जवजवध आकारात सुांदर राांगोळ्या सवणत्र पाहून मन 

अवाक होते. आपल्याकडे गणपतीच्या समोरची माटोळी आजण ही पकुोलम याांची 

सांकल्पना एकच असावी. सभोवताली जमळणाऱ्या पानाफुलाांचा वापर करून सिवणे. 

काही वेळा फुलाांच्या पाकळ्या तर कधी पणूण फुलेच वापरतात. या मोसमामध्ये शेत जपकून 

तयार झालेली असतात. फुले फळे सदु्धा भरपरू उपलब्ध असतात. त्यामळेु यावेळी 

उत्साहाला उधाण आलेले जदसते.  

 हाच उत्साह मनामनातनू सवणत्र घरात आजण अांगणात पसरतो तो फुलाांच्या 

राांगोळीतनू. या राांगोळ्या म्हणिे एक रांगीबेरांगी गालीचा िण.ू नेत्रसखुद अशा या राांगोळ्या 

नकळत पयाणवरण सांरक्षण सदु्धा करतात. कारण याचा कचरा म्हणिे मातीतनू िन्माला 

आलेला आजण मातीत सहि जवरत असतात.. अथाणत काही राांगोळ्या नेहमीच्या असतात. 

तर काहीवेळा त्यामध्ये शेिारच्या राज्यातील कोलमचा प्रभाव असतो. भारतातील 

जवजवधतेतील एकता काही कोणी साांगनू जशकवनू नसनू ती या आपल्या पारांपाररक प्रथा 

परांपरामधनू सहि उमलनू आली आह.े  
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जदनाांक शजनवार १६सप्टेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

नवरांगी र ांगोळी नवर त्ीची 

 

 नवरात्र म्हणिे नऊ रात्री. भारतातील अनेक भागात नवरात्रीची पिूा 

वेगवेगळ्या ररतीने सािरी होते. बांगाल मध्ये दगुाणपिूा हा पणूण वषाणतील महत्वाचा सण. तर 

गिुराथेत या जदवसात रोि रात्री गरबा नतृ्य खळेतात. आिकाल हा गरबा पणूण दशेातही 

खळेला िातो. नवरात्र म्हणिे दवेीच्या जवजवध रूपाांची पिूा. या जदवसात आपल्या 

शेतातील धान्य तयार झालेले असते. शेतीच े महत्वाचे काम सांपत आल्यामळेु आनांद 

आजण समाधान ह ेया अशा सणामधनू प्रतीत होते. महाराष्र, गोवा, कनाणटकात घटस्थापना 

म्हणिे मातीच्या घटाची पिूा असते. अशा वेळी पाांढरी जपवळी शेवांती, आजण केशरी झेंडू 

याांची नयनरम्य अशी सिावट पाहायला जमळत.े गोव्यातील मांजदरातनू दवे दवेता मखरात 

बसनू वेगवेगळ्या रुपात दशणन दतेात. सिवलेली मखरे, समोरच्या वेगवगेळ्या वाहना वर 

बसलेल्या मतूी (जसांह, मोर, वाघ) इ. इ. आजण त्या दवेताांच्या अांगावरचे खरे सोन्या मोत्या 

जहऱ्याचे दाजगने पाहून मन अगदी तपृ्त होते. खरेच त्या त्या मांजदरातील दवे पथृ्वीवर येऊन 

मखरात बसला आह ेअसे वाटते.  

प्रत्येक जदवशी दगुाण माता वेगवेगळ्या रुपात आजण रांगात दशणन दतेे असे मानले 

िाते. म्हणनू अलीकडे प्रत्येक जदवसाचा रांग आधीच सोशल मीजडयात येतो तो त्या त्या 

रांगाची साडी तयार िेवा अशी जटपणी घेऊन. गांमत सोडली तरी आपले आयषु्य 

वेगवेगळ्या रांगानी भराव ेअसे साऱ्याांनाच वाटते.  

 दवेी ही ऊिाण, शक्ती व स्फूतीच ेप्रतीक आह.े आपण हा सण सािरा करतो 

वाईटाचा नाश आजण चाांगल्याची सरुुवात करण्यासािी. त्यामळेु आपल्यात िी ऊिाण, 

स्फूती, उत्साह व आनांद तयार होतो तो सिावटीमधनूसदु्धा प्रकट होणे िरुरी आह.े 

त्यासािी िी सिावट करू त्यामध्ये रांग आजण सांगतीला फार महत्त्व आह.े केशरी, जपवळा 

व लाल ज्याला आपण warm colours म्हणतो असे रांग नवरात्रीमध्ये वापरावेत. ह े रांग 

वापरण्यामागे शास्त्रीय कारण आह.े या रांगाांच्या तरांग लाांबीमळेु (wavelength) आपल्या 

शरीरात िे हामोन्स तयार होतात त्याने आपल्याला उत्साही व आनांदी वाटते. पण केवळ 

नवरात्रीसािी म्हणनू घराचे रांगकाम काढणे व जभांतींना रांग दणेे शकय नाही. पण वेगवेगळ्या 

मागाणनी आपण ही रांगसांगती साध ू शकतो. राांगोळीतील एक प्रकार म्हणिे ही वेगवेगळी 

कडधान्ये /धान्ये घेऊन केलेली राांगोळी. या धान्याांमध्ये जकती तरी वेगवगेळे आकार व रांग 

असल्यामळेु यापासनू केलेली राांगोळी खपू सुांदर जदसते. एका मोिय़ा थाळीत जकां वा रेमध्ये 
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आपण धान्याची राांगोळी काढू शकतो. ही थाळी जकां वा रे मतूी पढेु िेवल्यास दरवेळी 

आपोआप मतूीला पिूताना ही धान्येपण पिुली िातील.  

 या सणाला डेजलया, झांडू, आजण शेवांती या फुलाांशी जहरवी पाने िोडीत रांगीत 

फुलाांची राांगोळी पाहायला जमळते. योग्य अशी रांगसांगती साधत घातलेला फुलाांचा गालीचा 

म्हणिे कला आजण परांपरा याचा पयाणवरणाशी योग्य समतोल साधनू सादर झालेली 

राांगोळी. या जशवाय अलीकडे पिेूत वापरले िाणारे साजहत्य वापरून एक राांगोळी काढली 

िाते. अत्यांत सुांदर आजण पनु्हा वापरता येणारे साजहत्य वापरून घालता येणारी ही राांगोळी 

अगदी अनकुरणीय आह.े माझी एक मैत्रीण सौ. वजनता िाांभळे या प्रकारची आजण जवजवध 

धान्याची त्याचप्रमाणे वाटलेल्या खोबऱ्याचा रस काढल्यावर वाया िाणाऱ्या चोथा 

सकुवनू आजण त्याला रांग दऊेन त्याची राांगोळी खपू सुांदर घालते. या राांगोळ्या दरुून 

पाहताना त्या कशाच्या आहते हपेण कळत नाही. असे अनेक कलाकार आपल्या कलाांनी 

आपले आजण ते पाहणाऱ्याांचे िीवन समदृ्ध सांपन्न करीत असतात. वापरल्या गेलेल्या 

अनेक वस्त ू यात पनु्हा वापरून त्यात कला साधत या पयाणवरण परूक राांगोळ्या घालण े

म्हणिे एक आव्हानच आजण रेखल्या नांतर जमळते ते समाधान शब्दात न साांगता 

येण्यािोग.े  

 यात पिेूच्या सामानातील ताांदळू, नारळ, सपुारी, रांगीत कािाचे खण, खायची 

पाने, जहरवी काकण,े नाणी अशा अनेक वस्त ू ज्या नांतर पनु:उपपयोगी असतात. त्याची 

योग्य रांग सांगती साधणे आजण आपल्याला लभुावणाऱ्या आकारात ती रेखणे ह े त्या त्या 

कलाकाराचे कौशल्य. पण तरीही त्याांचा आकार सामान्यपणे ओणमच्या पकुालाम सारखा 

वतुणळाकार असतो.  

 येणाऱ्या नवरात्रीसािी एक राांगोळी – दवेीची आजण नवरांगी  
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जदनाांक शजनवार २३ सप्टेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी – समईची--- आई सम िी समई !!! 

करुजनया िमीन स्वच्छ । माांडावा पाट पिेुसािी । काढावी राांगोळी पाटाभोवती । 

िेवावा कलश त्यावरी // 

 राांगोळी ह ेशभुजचन्ह म्हणनू भारतीय सांस्कृतीचे आजण सांस्काराांचे प्रतीक आह.े 

भारतात घरातील दवेघरापढेु जकां वा अांगणात छोटीशी का होईना राांगोळी रोि काढतात. 

जिपकयाांच्या, गािीच्या, वेलबटु्टीच्या, स्वजस्तक, ज्ञानकमळ अशा शभुजचन्हाांच्या आजण 

अगदी अजलकडील काळातील ‘सांस्कारभारती’च्या मकु्तशैलीच्या, असे राांगोळ्याांचे काही 

प्रकार प्रचलीत आहते. शभु, मांगलकारक शक्तींचे स्वागत करण्यासािी घराच्या 

उांबरि्यावर, घरासमोरील अांगणात, दवेघरात आजण तळुशीवृांदावनासमोर राांगोळी काढून 

लक्ष्मीचे - शभु शक्तीच,े माांगल्याचे - स्वागत करण्याची प्रथा भारतात परुातन काळापासनू 

चालत आली आह.े घरे बैिी व पढेुमागे मोकळी िागा असणारी होती तेव्हा घरातील 

जस्त्रया भल्या पहाटे घरासमोरील अांगण झाडून, शेणसडा टाकून त्यावर शभु्र राांगोळी काढत 

असत.  

 राांगोळी लोकपांरपरेतनू िन्माला आली. राांगोळीला सांस्कृतमध्ये रांगवल्ली 

म्हणतात. जवजशष्ट शभु्र चणूण जचमटीतनू िजमनीवर सोडून रेखाटलेल्या आकृतीला राांगोळी 

म्हणतात. राांगोळी काढणे ही एक कला आह े आजण जतचा उगम धमाणच्या अनबुांधानेच 

झाला आह.े माणसे राांगोळी केव्हापासनू काढू लागली व राांगोळीची पजहली रेघ कोणी 

ओढली ह े जनजित साांगणे किीण आह.े त्या बाबतीत एवढेच म्हणता येईल, राांगोळी ही 

मजूतणकला आजण जचत्रकला याांच्याही आधीची आह.े  

 सौंदयाणचा साक्षात्कार व मांगलाची जसद्धी ह ेराांगोळीचे दोन उद्दशे होत. राांगोळीत 

ज्या आकृत्या काढतात, त्या प्रजतकात्मक असतात. सरळ रेषेपेक्षा वक्र रेषा ही सौंदयाणची 

जवशेष अनभुतूी घडवत.े अशा वक्ररेषा आजण जबांद,ू जत्रकोण, चौकोन व वतुणळ याांतनू 

जवजवध प्रजतकात्मक आकृत्या जनमाणण करता येतात. पाटाभोवती राांगोळीचा चौकोन 

काढला, तर त्याला समोरच्या रेषेवर एक जत्रकोण काढतात. चौकोनाची आडवी रेघ हा त्या 

जत्रकोणाचा पाया असतो. जत्रकोणाच्या जशरोभागी एक वतुणळ काढतात. असे केल्याने त्या 

रेषेला मखराचे स्वरूप यतेे. चौकोनाचे कोपरे मोकळे िेवण्याची चाल नाही. त्या कोपऱ्याांवर 

राांगोळीची एक जचमटू ओढून तथेे जत्रदळाची आकृती काढतात. ह ेजत्रदळ जत्रभवुन, तीन दवे, 
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तीन अवस्था आजण जत्रकाल याांचे म्हणिेच पयाणयाने जत्रधा जवभक्त अशा जवश्वतत्त्वाच े

प्रतीक असते. शांख, स्वजस्तक, चांद्र, सयूण ही आणखी प्रजतके होत. राांगोळीच्या दोन समाांतर 

रेषाांच्या मध्यभागी दोन वक्ररेषा एकमेकींवर चढवनू एक साखळी आकाराला आणतात. ती 

साखळी म्हणिे नागयगु्माचे प्रतीक असते. कमळ ह े लक्ष्मीचे व प्रिननशक्तीचे प्रतीक 

असनू, वैष्णव उपासनेत त्याला जवशेष महत्त्व आह.े त्याजशवाय एकजलांगतोभद्र, 

अष्टजलांगतोभद्र, सवणतोभद्र अशाही राांगोळ्या धमणकृत्यात काढल्या िातात. त्यात मोि्या 

चौकोनातील बारीक चौकोन जवजशष्ट पद्धतीने, कुां कवाने भरून त्यातनू जशवजलांगाची 

आकृती जनमाणण करायची असते. त्या राांगोळ्या शैव धमाणशी सांबांजधत आहते. श्री. अ. जद. 

कोकड जलजहतात – राांगोळ्याांत प्रजतकाांचा प्रपांच फार मोिा आह.े सरुुवातीच्या 

रांगावलीरचना केवळ प्रजतकाांच्या भोवतीच रेंगाळत राजहल्याचे जदसते. एके काळी प्रजतके 

हाच राांगोळ्याांचा मोिा आधार होता. प्रजतकाांच्या रचना म्हणिे एक प्रकारची साांकेजतक 

भाषाच आह.े प्रत्येक प्रजतकात फार मोिा अथण भरलेला असतो. जशवाय प्रजतकाांच्या त्या 

आकृत्या भावनेला आवाहन करणाऱ्या, तशाच कलात्मक व आकषणक असतात.  

 त्याजशवाय जिपकयाांवरची राांगोळी या नावाचा आणखी एक राांगोळीप्रकार रूढ 

आह.े प्रथम भमूीवर मोिनू काही जिपके दतेात व ते उभ्या आडव्या रेषाांनी िोडून त्यातनू 

मोर, कासव, कमळ, वले इत्यादी आकृती जनमाणण करतात. जिपकयाांची राांगोळी िजटल पण 

आकषणक असत.े  

 चौसष्ट कलाांमध्ये राांगोळी या कलेचा उल्लेख वात्सायनाच्या कामसतू्रात 

आढळतो. त्या काळी (इसवी सनाचे जतसरे शतक) धान्याचा उपयोग करून राांगोळी काढत. 

सरस्वतीच्या मांजदरात, तसेच कामदवे व जशवजलांग याांच्या पिेूसािी जवजवधरांगी फुलाांनीही 

आकृजतबांधात्मक राांगोळी काढत. ‘वराांगचररत’ (सातवे शतक) याांत पांचरांगी चणू,े धान्ये व 

फुले याांनी राांगोळीचे जचत्रजवजचत्र आकृजतबांध तयार करत असल्याचे साांजगतले आह.े 

‘नलचांप’ूमध्ये (दहावे शतक) उत्सवप्रसांगी घरापढेु राांगोळी काढत असल्याचा उल्लेख 

आह.े वादीभजसांहाच्या (अकरावे शतक) ‘गद्यजचांतामणी’ या ग्रांथात भोिनसमारांभात 

मांगलचणूणरेखा काढत असा राांगोळीचा उल्लेख आह.े हमेचांद्राने (अकरावे-बारावे शतक) 

‘दशेीनाममाला’ या ग्रांथात ताांदळाच्या जपिाने राांगोळी काढत असल्याचे साांजगतले आह.े 

‘मानसोल्लासा’त (बारावे शतक) ‘सोमशे्वरा’ने धजुलजचत्र या नावाने व श्रीकुमार याने 

‘जशल्परत्ना’त धजुलजचत्र जकां वा क्षजणकजचत्र या नावाने राांगोळीचा जनदशे केला आह.े  
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 भास्करभट्ट बोरीकराच्या ‘जशशपुालवध’ या काव्यात राांगोळीचा उल्लेख 

राांगवळी असा आह.े त्यापढुील मरािी वाङ्मयात राांगोळीचे अनेक जिकाणी जनदशे झालेले 

आहते. त्या सवण सांदभाणवरून राांगोळी ही कला समुारे दोन हिार वषाांपवूीपासनू प्रचजलत 

असल्याचे कळते.  

 सध्या चाल ू असलेल्या नवरात्री सािी समई ची राांगोळी दते आह.े. .. समई 

म्हणिे सम आई (आई सारखी) यासािी लग्नात आई मलुीला दतेे. समई ची राांगोळी खपू 

वेगळी पण सोपी!!!!! 
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जदनाांक शजनवार ३० सप्टेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

दसर  सण मोि , आनांद ल  (र ांगोळील ) न ही 

िोट !!!!  

 आसमांतात चोहीकडे वेगवेगळ्या रांगछटाांमधनू साकारणारा उत्सवाचा 

कल्लोळ नवरात्रीच्या जनजमत्ताने अजधकच बहरून येतो याचां कारण नैसजगणक आह ेआजण 

जनसगाणच्या सहिसुांदर फुलण्याचां आजण बहरून येण्याचां ह ेद्योतक आह.े हा 'नवसिृनाचा 

सोहळा' आह.े नऊ जदवसाांचे नऊ जवभ्रम, नऊ रस आजण नऊ जवकार पणूणत्वाला पोहोचले 

की येणारा 'दहावा' जदवस सिृनतत्त्वाचा साक्षात्कार, अथाणतच दसरा या सणाचां रूपक व 

लेणां लेवनू येतो.  

 नवरात्रोत्सव सवणच घराांमधनू सािरा होतो असां नाही, मात्र 'दसरा' सण मोठ्ठा असल्याने 

त्याच्या आनांदाला तोटा नाही, कमतरता नाही. दसऱ्याची धामधमू सवणत्र आजण सारख्याच 

प्रमाणात पाहायला जमळते. या जनजमत्ताने प्रापांजचक रामरगाड्यात गुांतलेलां 'मन' अांमळ 

सैलावतां. एकमेकाांकडे िाणां-येणां घडतां, आिवणींचां आदानप्रदान होतां, गतस्मतृींना उिाळा 

जमळतो आजण त्यातनूच एकमेकाांमधलां सौहादण आजण नातेसांबांधाांमधले भावबांध पनु्हा 

नव्याने घट्ट होतात, पररपकव होतात.  

 अशा वेळी दारादरात जदसते ते केशरी, जपवळे झांडू आजण आांब्याच्या पानाांच े

तोरण आजण राांगोळी. इतर वेळी वेळ नसल्याची सबब या वेळी मात्र चालत नाही आजण 

मग सवणसाधारण पणे बऱ्याच घरात रांगीत राांगोळी उांबऱ्यावर दारासमोर जमरवतेच. पायाशी 

रुां िी घालणारी राांगोळी, त्यामधील शभु सचूक गोपद्म स्वजस्तक यामळेु वास्त ूसिीव होत,े 

पजवत्र होते. सणासदुीचा आनांद िण ूमाणसाांच्या मनातनू वास्तभूोवती सदु्धा रुां िी घालतो. 

म्हणनूच अशावेळी केवळ पाांढरी राांगोळी न काढता सवण रांग जवशेषत: जपवळा, केशरी, 

जनळा, िाांभळा असे रांग भरून आपला आनांद पाहणाऱ्याच्या मनात भरून िावा.  

 पण रांगीत राांगोळी काढताना काही काळिी घ्यावी लागते. म्हणनू आपण िे 

रांग वापरणार त ेवेगवेगळ्या वाटीत, बाऊलमध्ये भरून तयार िेवावे. त्याचबरोबर िर रांग 

जफके करायचे असतील तर पाांढरा रांग सदु्धा तयार असावा. मळू राांगोळीचे जचत्र पाांढऱ्या 

रांगाने जकां वा खडूने रेखनू घ्यावे. आजण गरि असेल तर बािलूा एखादा पाांढरा कागद िेवनू 

त्यावर आपला रांग छोटा जिपका घालनू त्याशेिारी दसुरा रांगाचा जिपका िेवनू ह े रांग 

एकमेकाबरोबर कसे जदसतील ह ेअगदी सहि पाहता येते. राांगोळीत रांग भरताना साधारण 

सारख े रांग िवळ िवळ घ्यावेत. उदा जहरवा जपवळा. त्यासोबत जवरुद्ध रांग वापरावेत. 
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रांगसांगतीवर राांगोळीचे सौंदयण अवलांबनू असत.े म्हणनू जनरजनराळ्या रांगाांचा वापर करून 

सरावाने एकदम राांगोळी खलुनू िाते. अथाणत स्वत:ला त्यातील रांगाांचे ज्ञान असण े

महत्वाचे. अलीकडे एकप्रकारची चकमक जमळते ज्यात रांगीत रांगीत बारीक पावडर असत,े 

ती सवाणत शेवटी राांगोळीवर भरुभरुावी म्हणिे त्याची शोभा आणखीनच वाढते. पण ह े

दसरा जदवाळीलाच शोभते. कारण मोि्या सणासािी राांगोळी घालताना तेवढा वेळ आजण 

िागा आपण दऊे शकतो. आजण आपण आपले सारे कुटुांबीय, जमत्रमांडळी आप्त स्वकीय 

असे सारे या राांगोळी पाहण्यासािी उत्सवी मडूमध्ये असतो.  

 असे म्हणतात “दसरा सण मोिा, नाही आनांदा तोटा” मग हा आनांद व्यक्त 

करण्याचा आपला आपला मागण वेगळा अस ूशकेल. पण यामध्ये नवीन कपडे, श्रीखांड परुी 

याबरोबर अगदी सोपी राांगोळी पाजहिेच.  

 पवूी दसऱ्याला मलुाांना पजहल्याांदा शाळेत धाडीत असत. त्यामळेु शाळेची 

जवद्येची पजहली ओळख जकां बहुना छोट्या बाळाला बाहरेच्या िगाची ओळख याच जदवशी 

होत असे. या जदवशी पारांपाररक जसमोलांघन असतेच. कदाजचत शाळेत घालणे वेगळ्या 

नव्या िगाची ओळख करून दणेे असेही जसमोलांघन पवूणिाांच्या मनात असावे. आजण मग 

सीमेवरून आपट्याची पाने सीमेवरून आपल्या घरी सोने म्हणनू आणायची.  

 अशा वेळी दगडी पाटीवर सरस्वतीचे जचत्र काढून त्याची पिूा करून मग श्री 

गणेशा जलहायचा प्रघात होता. आि आपण शाळेची सरुवात िनू मध्ये करतो. पण 

सरस्वती म्हणिे जवद्यादात्री दवेी. मग जतचे जचत्र आजण त्याची राांगोळी िी प्रतीकात्मक 

आजण अगदी सोपी आह ेती आपण अगदी सहि काढू शकतो.  

 म्हणनू सोबत दते आह ेसरस्वतीची राांगोळी. . ! 

 



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

116 
 

  
 

 

 

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

117 
 

जदनाांक शजनवार ७ ऑकटोबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी --एक स्विांत् कल मवष्क र  

 

 रांगोळी काढा्ची तर सवकप्रथि पुरेसा वेळ िवा आमण 

त््ानंतर रांगोळी काढण््ासािी पुरेशी जागा. जागेची अडचण 

असली तरी छोटय़ाशा जागेत मततकीच आकषकक रांगोळी काढू 

शकतो. रांगोळी काढण््ापूवी त््ाची पूवकत्ारी आवश््क आि.े 

रांगोळी नेिकी कशी काढा्ची आि े ्ाचं रेखाटन को-्ा 

कागदावर करून घ््ावे. थेट रंगांचा वापर करत रांगोळी काढण े

अवघड वाटत असेल तर खडू जवळ बाळगावा. जणेेकरून खडून े

रेखाटन करत त््ावर रांगोळी काढणं सोपं जाईल. सोबत एखाद ं

रांगोळीचं पुस्तक घ््ावं. इंटरनेटवरिी रांगोळ्ांचे मवमवध 

प्रकार शोधू शकतो. रांगोळी काढताना शक्तो उिावदार 

रंगांचा वापर करावा. मवरोधी रंगसंगती वापरत काढलेली 

रांगोळी अमधक उिावदार ददसते. त््ा अनुषगंाने बाजारात 

जाऊन रांगोळी, रांगोळीचे सामित्् मवकत घ््ावे. आधी 

कागदाच््ा पुडीत सुटय़ा मिळणा-्ा रांगोळ्ा आता 

प्लामस्टकच््ा मपशव्यांिध््े मिळू लागल््ा आिते. प्रत््ि 

रांगोळी काढताना सवक सामित्् जवळ िेवावे. रांगोळी काढताना 

जिीन खराब िोऊ न्े ्ासािी कागदावर ि ेसवक सािान िेवावे. 

िात पुसण््ासािी कापड जवळ बाळगावं. रांगोळी काढण््ासािी 

चाळणी, प्लामस्टकचा कोन आदी सामित्् बाजारात सिज 

उपलब्ध आि.े अलीकड े िुक्तमचत्र रांगोळ्ा काढण््ावर भर 

ददला जात असून मनसगकमचत्र, पानं-फुल,ं फुलांचा गुच्छ, 

निीकाि, पिी, िोर ककवा स्वत: एखादा काल्पमनक दखेावा 
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आपण काढू शकतो. रांगोळीभोवती चिचि, फुल,े पणत््ांची 

आरास करत ती अमधक खुलवू शकतो. मवमवध िशांच््ा वापर 

करतिी रांगोळी सजवता ्ेईल. प्रवेशद्वारावर रांगोळीचं अस ं

िोिक रूप पाहून घरात ्ेणा-्ांचं िन प्रफुल्लीत िोतं. रागंोळी 

पुसताना ती अलगद िाताने पुसावी. पुसताना ओला िात लावू 

न्े. त््ािुळे जमिनीवर डाग पडू शकतात. सवक रागोळी एकत्र 

झाल््ाने एक वगेळा रंग त्ार िोतो. िी रांगोळी जिा करत 

मपशवीत भरावी. रांगोळी टाकून न दतेा त््ाचा पुनवाकपरिी 

िोऊ शकतो. अगदी रंग भरण््ासािी ्ा रांगोळीचा वापर 

करा्चा नसेल तर बॉडकर, ठिपके काढण््ासािी त््ाचा उत्ति 

वापर िोऊ शकतो.  

 ‘‘रांगोळ्ांनी सड ेसजवले.. ’’अिर झालेली िी भूपाळी 

िनात ऐकू ्ेऊ लागली की का कोण जाणे ददवाळी आल््ाची 

चाहुल लागते. तो िवेतला गारवा. ती स्वच्छ, सुंदर पिाट. ते 

तुळशी व ंदावन. तो दारात घातललेा पाण््ाचा सडा. त््ाचा 

्ेणारा एक िंद ि दगंध आमण त््ानंतर िातातून जमिनीवर 

उिटत जाणारी आखीव रेखीव रंगांची रांगोळी. िी रांगोळी 

आपल््ा संस्क तीचा एक िित्त्वाचा भाग बनून गेली आि.े 

रांगोळी घालणं ि े एक कलाकौशल्् आि.े केवळ मचत्रकलाच 

चांगली असनू चांगली रांगोळी ्ेईलच असं नािी. दक्रकेटिध्् े

िनगटाची सफाई ददसून ्ेते तशीच रांगोळी घालताना बोटांची 

व त््ा बोटांच््ा मचिटीची कराित ददसून ्ेते. एका संथ ल्ीत 

व एका रेषेत पडणारी िी रांगोळी आपल््ा सिोर अनेकामवध 
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आकार घेत असते तेव्िा नकळत आपण त््ाचा द श््आस्वाद घते 

असतो.  

 रांगोळी घालण््ाची पद्धत िी तशी प्राचीनच. पूजेचा 

साधा पाट िांडा्चा असो की जेवा्ला बसा्चं असो, रांगोळी 

िी िवीच. खास ददवाळीच््ा ददवसांिध््े आकाशकंददलाच््ा 

बरोबर खाली िी रांगोळी घालून त््ाला एक प्रकाश ्ोजनािी 

दणे््ाचा प्र्त्न िोत असे. ठिपक्ांची रांगोळी िी त््ातल््ा त््ात 

जवळ जवळ सवकच घरापुढे घातली जात असे. त््ाचबरोबर 

रांगोळीच््ा िाध््िातून आकषकक मचतं्र त्ार करणारी अनेक 

कलाकार िंडळी आपल््ाकड े आिते. अनेक प्रदशकनािधून िी 

कला आपल््ा सिोर ्ेत असते. िात्र घरोघरी आजिी 

ठिपक्ांची ककवा आक त््ांची रांगोळी घालण््ाची प्रथा आि.े 

एकेकाळी आपल््ाकड े िोिं अंगण असा्चं. त््ािुळे िव्या 

तेवढय़ा व वेगवेगळ्ा प्रकारच््ा रांगोळ्ा घातल््ा जात 

असत. आताशा इिारतींिध््े वा चाळीतिी जागचेी कितरता 

भासू लागली आि.े त््ािुळे आखीव रेखीव अशा िोजक्ा जागेत 

रांगोळ्ा घालण््ाकड े अनेकांचा कल आि.े ्ेणा-्ा जाणा-

्ांपासून ते अगदी िवेपासूनिी िी रांगोळी सांभाळावी लागते. 

असं वाटू लागलं..  

 

म्िणून आज सोबत आि ेएक फुलांची रांगोळी !!!!! एका 

िोठ्या ताटात ककवा परातीत िी प्ाकवरण पूरक आमण सिज 

दसुरीकड ेिलवता ्ेण््ाजोगी िोबाईल रांगोळी म्िणा ना !!!! 
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जदनाांक शजनवार १४ ऑकटोबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळीिील पणिी ---- 

पणती लावा पुढच्या दारी लक्ष्मी येईल गोरी गोरी 
पणती लावा मागच्या दारी नाही होणार कधी चोरी 
पणती लावा तुळशी पाशी धनधान्याच्या पडतील राशी 
अगंणात लावा पणत्या साठ देवदतूांना ददसेल वाट. ! 
 

 ‘उि  उि  मदव ळी आली.. अांगणी र ांगोळी क ढण्य ची वेळ झ ली’, 

मदव ळीच  सण जस  मदव्य ांच  असिो, िस च िो रांग ांची मकु्त उधळण केलेल्य  

र ांगोळय ांच ही असिो. म ांगल्य चे प्रिीक म नली ज ण री र ांगोळी घरअांगणी 

क ढण्य ची पद्धि पूव यप र च लू आहे. गेरुने स रवलेल्य  चौकोन ि खडूच  व पर, 

प ांढ-य  रांग च्य  र ांगोळीच  व पर करि मिपकय ांची र ांगोळी क ढ यची. वय ि 

स्वमस्िक, हळद-कुां कू, लक्ष्मीची प वले क ढि र ांगोळील  सजव यचे. 

सांस्क रभ रिी िर हवीच. िुळशी वृांद वनजवळ, अांगण ि र ांगोळी क ढि 

मदव ळीची पह ट होिे.  दलवय  क ळ नसु र र ांगोळीचे रूपही  दलि गेले.  

… दसरा-जदवाळीत तर काय करू आजण काय नको? असे होऊन िाते. 

दरवािाच्या चौकटीपासनू ते राांगोळीपयांत सगळ्या गोष्टी आपल्या मनाला हव्या तशा 

सिवण्यात आपला जकती वेळ खची िात असेल ना! पण, ह ेसगळां करून स्वतःला आजण 

आपल्या कुटुांबीयाांना खशू करण्यातला आनांद काही औरच… जदवाळी आह े आजण 

आपल्या घराचा दरवािा राांगोळीने सिला नाही, असे तर होणांच शकय नाही. पण, तमु्हाला 

कधी प्रश्न पडलाय का? की आपल्या सणाांच्या जदवसात राांगोळीचे एवढां महत्त्व का आह?े 

तसे पाहायला गेले तर भारतातील प्रत्येक सणाांत आजण त्याांच्या परांपरेमध्ये एक गजभणत अथण 

आह.े तसांच राांगोळीचांदखेील आह…े पण, घराची, दाराची सिावट करण्यासािी म्हणनू 

राांगोळी रेखाटली िात नाही… तर घरापासनू नकारात्मक गोष्टींना दरू िेवण्यासािी ही 

राांगोळी काढली िात.े वातावरणात सकारात्मक आजण नकारात्मक अशा दोन्ही ऊिाण 

असतात. त्यातनू सकारात्मक ऊिाण आपल्यामध्ये समावनू घेऊन त्याच पद्धतीने जवचार 

करण्याची जशकवण राांगोळीच्या माध्यमातनू जदली िाते. आशावादी राहण्यातनू घराची 

भरभराट होते असा समि आह.े  
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राांगोळी म्हणिे भमूी-अलांकरण… भमूीला सिजवण्यासािी, दवेघरातील 

दवे्हारा, अांगण, भोिनाची पांगत, शभुकायणस्थळ इत्यादी िागा सशुोजभत करण्यासािी 

राांगोळी, ताांदळाची जपिी, खडू, जशरगोळ्याचे जकां वा सांगमरवराचा भकुटी, चनु्याची भकुटी, 

भाताच्या तसुाची िाळून केलेली राख, मीि, पानां, जवजवध धान्ये अशा जवजवध गोष्टींनी 

राांगोळी काढली िात.े आजण त्यात वेगवेगळे रांग भरून ती सशुोजभत केली िाते.  

आपले िीवनही अशाच वेगवेगळ्या रांगाांनी रांगलेले असावां, ही त्यामगची 

इच्छा आजण मागणी. धाजमणक, साांस्कृजतक समारांभ प्रसांगी, शभुकायण प्रसांगी घरासमोर, 

अांगणात, उांबयाणमवर, दवेघरासमोर, चौरांग वा पाटाभोवती राांगोळी रेखाटली िाते. पिूापाि, 

यज्ञ, अभ्यांगस्नान, औक्षण, नामकरण, भोिन अशा सवण प्रसांगी सवणप्रथम राांगोळी काढण े

भारतात सवणत्र प्रचजलत आह.े  

आता समिले का… सणाांच्या जदवसाांत राांगोळी का महत्त्वाची आह ेत…े मग, 

आता िेव्हा तमु्ही या जदवाळीमध्ये आपल्या घरासमोर बसनू राांगोळी रेखाटत असाल तेव्हा 

ह े लक्षात अस ू द्या की तमु्ही फक्त घराची सिावट करत नाही तर तमु्ही तमुच्या सांपणूण 

घराला आजण कुटुांबीयाांना एका सकारात्मक ऊिेमध्ये घेऊन िाताय. जशवाय यासािी तमु्ही 

रासायजनक रांगाांचा वापर न करता प्राकृजतक रांगाांचा िेवढा िास्त वापर कराल तेवढां 

चाांगले… कारण ह ेरासायजनक रांग तमुच्या त्वचलेा हाजनकारकही असतात.  

 
 
राांगोळी काढताना थोडीशी काळिी घ्यावी, ती म्हणिे ज्या पषृ्ठभागावर 

आपल्याला राांगोळी काढावयाची आह ेतो भाग स्वच्छ सारवनू जकां वा मातीने जलांपनू जकां वा, 

पसुनू घ्यावा. म्हणिे राांगोळी स्पष्ट जदसते. रांगसांगती करताना, नीट जवचार करून करावी 

नाहीतर राांगोळीला उिाव येणार नाही. राांगोळी जकतीही मोिी असली तरी ती आटोपशीर 

असावी, पसरलेली व वेडीवाकडी अस ूनये. राांगोळीची आकषणकता ही त्या राांगोळीच्या 

रांगसांगतीवर खपू अवलांबनू असते. जितकी आकषणक रांगसांगती जततकी आकषणक राांगोळी.  

 

राांगोळी आपल्या दारासमोर असावी असे प्रत्येकालाच वाटत असत.े म्हणनू 

सणाचे औजचत्य साधनू मजहला आपली हौस पणूण करतात. जदवाळीतील राांगोळी ही एक 

आकषणणाची गोष्ट आह.े िनु्या काळात फक्त जिपकयाची राांगोळी काढत असत. पण आता 
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आिकाल जवजवध पद्धतीच्या राांगोळ्या काढता येतात. राांगोळ्याांमध्ये आिकाल 

जिपकयाांची, सांस्कारभारतीची तसेच फुलाांनी सिजवलेली असे अनेक प्रकार जदसतात. 

त्यामध्ये फुले, पाने इ. वापरले िाते.  

छोट्या घरात छोटी तर मोि्या घरात मोिी अशी ज्याला िशी सचुले तशी 

राांगोळी काढली िात.े पण राांगोळीला मात्र पयाणय नाही. ती सवणत्र असतचे.  

इंद्रधनूषच्या रंगांनी सजववते अंगणी रांगोळी ठेवूनी  

त्यात इवलीशी पणती प्रकाशल्या अनेक ज्योती..  

अस ं ददवाळीचं सार्थ वणथन केल ं जात ं त े काही 
उगीच नाही.  

आपल्या साऱयांच्या मनातील ददवाळी अशी 
शब्दातून आणण दारातील रांगोळीतून व्यक्त झालेली 
पाहताना एक वेगळाच आनंद येईल !!!! रांगोळीतूनही 
एक छोटी पणती रेखता येते.. .  

 
Figure 1 
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जदनाांक शजनवार २१ऑकटोबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी- मप्रय सखी 

 

 घराचे अांगण हाही एक प्रकारे घराचा स्वागतकक्षच असतो व जतथे रेखाटली 

गेलेली राांगोळी ही स्वागतसुांदरी असत,े असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. म्हणनूच त े

अांगण समतल, स्वच्छ, नीटनेटके असेल, चारदोन फुलझाडे अांगणात असतील. या 

फुलझाांडात दवेतातलु्य तळुस असेल. घरातील तळुशीला पाणी घालण ेसनुालेकींना सोपे 

िावे म्हणनू महाराष्रात तळुशीवृांदावन मागील अांगणात असते. पण गोवा व दजक्षण 

भारतात बव्हांशी ते पढुच्या अांगणात असत,े जकां बहुना गोव्यात तळुशीवृांदावन ही जहांद ू

घराची एक खणूच बनली आह.े तळुस ही हवा शदु्ध करणारी आजण अनेक औषधी उपयोग 

असलेली वनस्पती आह.े अांगणात सुांदरशी राांगोळी काढलेली असेल, तर प्रवेश करणाराचे 

मन प्रसन्न व आनांजदत होते. बाहरेच्या धकाधकीच्या िीवनातील सांघषण, जचांता, काळज्या 

याांचा ताण कमी होण्यास याांची मदत होते. दषु्ट जवचार िरा थबकतात.  

 घरातील गजृहणीने पहाटेच्या वेली सांडासांमािणन करून राांगोळी काढावी, ही 

पद्धती मोिी साथण आह.े त्याने आलेला अजतथी तर खषू होईलच, पण सकाळच्या शदु्ध, 

मोकळ्या, आल्हाददायी वातावरणाचा पररणाम म्हणनू ती गजृहणीही आनांजदत होईल व 

प्रसन्नतेने सरुू झालेल्या जदवसावर तो आनांद पसरून राहील. जदवसभर जवजवध कामाांच्या 

रेट्यात गुांतलेल्या गजृहणीच्य कलाजवष्काराला सकाळी सकाळीच सांधी जमळेल. राांगोळीची 

रेघ बारीक व नीटनेटकी असेल तर त्यावरून घरातील गजृहणी टापजटपीने सांसार करणारी 

असेल ह ेलक्षात येते. एखाददसुरी रेघ पसुल्यासारखी जदसत असेल तर समिावे की, त्या 

घरात छोटे मलू आह.े राांगोळीला अगदी खटूेन परुुषी चपला वा बटू जदसले की समिाव,े 

गहृस्थ गजृहणीची कदर बाळगणारा नाही. अांगणात येणाराला िेव लाग ूनये अशी काळिी 

घ्यावी िेच लागली तर घरात जशरण्याआधीच मन दखुावलेले असते व घरातल्याांबद्दलची 

सहानभुतूी नष्ट झालेली असेल. पवूी असे सारे बारकावे घरातील आई या आिी मलुीला 

साांगत असत.  

 अिनू काही घराांत राांगोळीची पद्धत आह.े काही घराांच्या प्रवेशद्वारािवळच 

लहानमोिी काळी फरशी मदु्दाम राांगोळीसािी बसवलेली असते. राांगोळीने राांगोळी 

काढायची पद्धत कमी झाली असली तरी राांगोळीचे जस्टकसण जचकटजवलेले असतात.  

 पवूी पषु्कळदा घराच्या अांगणात एक छोटीशी मोरी असावयाची व तथेे पाय 

धवुनू घरात प्रवेश करावा, अशी पद्धत असे. आरोग्याच्या दृष्टीने ते जकती आवश्यक आह ेह े

http://www.marathimati.com/maharashtra/Culture/maharashtrian-rangoli.asp
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साांगायला नकोच. आिही गरुुद्वाराांसमोर तशी व्यवस्था असते. घरात बाळांतीण असेल तर 

आिही पाय धतुल्याजवना जतच्यािवळ िात नाहीत. पण ह े सगळे वयस्क लोकच 

पाळताना जदसतात.  

 आि घराला अांगण असतेच असे नाही. फ्लॅट पद्धतीत तर दाराबाहरे राांगोळी 

काढायलाही िागा नसते. घरातले केरवारे मोलकरणींच्या हातात असतात. ती येईल तेव्हा 

केर जनघतात. राांगोळी काढणे िनुाटपणाचे लक्षण मानले िाते. बाहरेचे चपला-बटू घालनूच 

घराच्या आांतभाणगातही वावरणे ह ेसधुारलेपणाचे लक्षण मानले िाते. तरीही पषु्कळ घरातनू 

राांगोळीची आवड आजण उांबऱ्यापाशी असणाऱ्या त्या कलेचा आदर आदब राखणे ह े

असतेच. जदव्याांच्या वेगवेगळ्या राांगोळ्या काढून आपण आपल्या जप्रयिनाांचा वाढजदवस 

सािरा करू शकतो. आिकाल नवीन मोबाईल मध्ये फोटो काढण े सोपे झाले आह.े 

आपल्या एखाद्या जप्रय सखीला जवशेष शभुचेछा अशा आधजुनक तांत्रज्ञानाचा वापर करून 

पण आपल्या परांपराांचा आदर करून व्यक्त करण्यात एक वेगळाच आनांद आजण समाधान 

जमळत.े  

 जदवाळीतल्या बजलप्रजतपदा या जदवसाचां आगरी /कोळी समािात 

अनन्यसाधारण महत्त्व आह.े हा समाि शेतीप्रधान आह.े म्हणनूच जदवाळीत शेतक-याांचा 

रािा असलेल्या बळीची ‘बजलप्रजतपदा’ मोिया उत्साहात सािरी केली िाते. ताांदळाच्या 

जपिात राांगोळी जमसळून जदवाळीत राांगोळी काढली िाते. खास बजलप्रजतपदचे्या जदवशी या 

राांगोळीवर चार चौकोनात प्रत्येकी चार शणेाच ेगोळे िेवले िातात. त्याच्या मधोमधही एक 

गोळा िेवला िातो. ह ेगोळे म्हणिे बळीरािाचां प्रतीक. त्या गोळय़ाांवर गोंडय़ाचां फूल िेवनू 

बळीरािाची पिूा केली िाते. ‘बळी हा शरू आजण दानी रािा होता. त्याचां राज्या पथृ्वीवर 

पनु्हा येवो. सारे लोक सखुी-समाधानी राहो, अशी मागणी केली िाते.  

 िे िे उत्तम, उदात्त, सुांदर, िे िे प्रसन्न, मोहक, मांगल ते सगळांच तर आह े

जतच्या आजवष्कारामध्ये! ती आता रोि अांगणात भेटत नसली तरी सणावारी आविूणन 

भेटते. अधनू-मधनू भेटणाऱ्या आजण खपू आनांद दणेाऱ्या सखीसारखी.. . जदव्याची राांगोळी 

अगदी सहि िमले अशी !!!!!जिपके आहते ९-५ ५-१ थोडी जकलष्ट वाटेल सरुवातीला 

पण लक्ष दऊेन पजहली तर िमनू िाईल. तीन वषाांपवूी पारांपाररक राांगोळीच्या स्पधेत मला 

पजहले पाररतोजषक जमळाले ते या राांगोळीने. त्यामळेु ही राांगोळी काहीशी मनातली,  
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जदनाांक शजनवार २८ऑकटोबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी -िुळशीवृांद वन ची 

 

 

 दारातली राांगोळी ही सौंदयाणची, माांगल्याची ‘भाषाच’ असते. आकाराने अगदी 

छोटी असते. अनेक घरां ह ेसांस्कृजतवैभव िपत असतात. प्राचायण जशवािीराव भोसले याांनी 

एका व्याख्यानात जदलेल्या दृष्टाांताची आिवण होते. ते म्हणाले, ‘‘राांगोळी पसुली िाणार 

आह ेयाचे गजृहणीला भान असते. पण म्हणनू ती वाटेल तशी राांगोळी काढत नाही. राांगोळी 

मनापासनूच काढत.े ’’ सयूण उगवतो, ‘पवूाण’ उिळते आजण त्या जदवसाचां प्रजतजबांब 

गजृहणीच्या राांगोळीत उमटतां. यातनूच सांस्कृजतसांवधणनाचा आनांद राांगोळी रेखाटणारीच्या 

वाटेला येतो.. या राांगोळीद्वारे, स्वत:ची ‘ओळख’ करून दतेाना, जतचा ओळखीचा परीघ 

आपोआप जवस्तारत िातो. एका छोट्या कृतीतनू जतची ओळख िगाला वेगळ्या नात्याने 

होते. राांगोळी ही कला त्यासािी लागणारा काही जमजनटाांचा वेळ, िागा ह ेसारे मनापासनू 

केल्यास आपल्यालाही सरावाने िमनू िाईल आजण जतच्यासािी त्या बदल्यात जमळेल त े

समाधान, आनांद आजण जदवसभरासािीची एक अनाजमक तपृ्ती. जिपकयाांची राांगोळी तशी 

अवघड असते. राांगोळीच्या जिपकयाांची (यालाच काही िण थेंब असेही म्हणतात) थेंबाांची 

माांडणी सरळ, आडव्या, जतरप्या रेषेत, समान अांतरावर माांडावी लागते. जिपकयाांची िोडणी 

कल्पकतेने करून त्यातनू सुांदर प्रकारचे पक्षी, फुलां नक्षीकामाच्या आकृती साकारतात. 

कासव, सीताफळ, कोयरी असे जवजवध प्रकार जिपकयाांच्या राांगोळीद्वारे काढली िातात. 

सध्याच्या राांगोळ्या सुांदर असतात. पण त्यामध्ये खपू राांगोळी, रांग व िागा याांचा अांतभाणव 

असतो. पारांपररक राांगोळीत नािकू, कमी खचण व एकाग्रता याांचा जत्रवेणी सांगम साधला 

िातो. तळुशी वृांदावना पढेु जकां वा दारात मी रोि काढत असलेली राांगोळी मला आजत्मक 

समाधान दतेे. राांगोळीला भ-ूअलांकार असेही म्हटले िाते. भ-ूअलांकार म्हणिे िजमनीला 

सिवण.े आपण राांगोळी काढतो म्हणिे एका अथी आपण धरती मातलेा सिवतो. आियण 

म्हणि,े राांगोळी हा प्रकार फक्त भारतातच आढळतो. भारतीय सांस्कृतीमध्ये राांगोळीला 

साांस्कृजतक व धाजमणकदृष््टया अनन्यसाधारण महत्त्व आह.े राांगोळी शदु्धता, प्रसन्नता, 

पजवत्रता प्रकट करते.  

 राांगोळीची अनेक पारांपररक व आधजुनक रूपे आपल्याला बघायला जमळतात; पण जतचा 

नककी उगम कुिे व कधी झाला, हा प्रश्न पडतोच. श्रीरामचांद्र अयोध्येत 14 वषाांचा वनवास 

भोगनू येतात, तेव्हा सडा-राांगोळीने रस्ते सिवल्याचा उल्लेख परुाणात आढळतो. 
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राांगोळीतनू सांस्कृतीचा जवकासही जदसनू येतो व राांगोळीने तत्त्वजचांतन जन लोकधारणेचा 

वारसा िपला आह,े हहेी कळते. राांगोळी ही एक अशी कला आह,े ज्या कलेने सवण िाती, 

िमाती, पांथ, धमाांना आपलेसे करून घेतले आह.े राांगोळी अजतसामान्य माणसाला, 

म्हणिेच गररबाांपासनू श्रीमांताांपयांत कोणालाही परवडण्यासारखी आह.े अगदी जनषाद, 

जकरात, पारध, जभल्ल, मुांड, कोला, नाग, वारली, चांच,ू िाकूर, कातकरी सवण वणाांनी 

राांगोळीला मान्यता जदली आजण राांगोळीनेही सवाांना सामावनू घेतले आह.े राांगोळी ह ेएक 

माांगल्याचे प्रतीक मानले िाते. दवे्हाºयापढेु, अांगणात, भोिनाच्या वेळी, पांगतीमध्ये, 

औक्षण, यज्ञ-याग, पिूापाि, नामकरण, अभ्यांगस्नान, मुांि, सण, उत्सव, लग्नकायण अशा 

कुिल्याही छोट्यात-छोट्या व मोि्याहून मोि्या शभुप्रसांगी राांगोळी घातलीच िाते. रोि 

दारात राांगोळी काढण्यामागचे अिनू एक कारण म्हणिे, राांगोळी अशभु शक्तींना घरात 

प्रवेश करू दते नाही व शभु शक्तींना घराबाहरे पडण्यास अडथळा जनमाणण करते. 

अांगणातली राांगोळी खास पाहुण्याांचे स्वागत करते, तसेच गहृलक्ष्मीच्या अांत:करणातील 

भावतरलता, सिृनशीलता जन घरातली समदृ्धी, स्वच्छता, शाांतता दशणवते. राांगोळीच्या चार 

रेघाांनी जनिीव उांबरिा पण चैतन्यमयी जदसतो. घराला जिवांतपणा येतो. आपल्या गोव्यात 

महाराष्रात व कनाणटकात ‘राांगोळी’ असे म्हणतात. ती जशरगोळे नावाच्या पाांढºया 

दगडापासनू रवाळ चणूण बनवनू तयार केली िात.े उत्तर भारतात जतला ‘रांगोली’ म्हणतात. 

गिुरातमध्ये ती ‘साजथया’ म्हणनू प्रजसद्ध आह ेव ती एक जबांद ूदसुºया जबांदशूी िोडून िाळी 

बनवली िाते. तीनपासनू एकशे आि जबांदूांपयांत मोिी राांगोळी काढली िाते. 

ताजमळनाडूमध्ये ताांदळाची जपिी, वीट, सांगमरवराची पावडर, करवांटीचा चरुा वापरून 

राांगोळी काढली िात.े रािस्थानात माांडणा, मध्य प्रदशेात चौकपरूना अशी नावे राांगोळीला 

आहते. उत्तर प्रदशेात राांगोळीत पिूनीय प्राणी व दवे काढण्याची पद्धत आह.े एका 

शास्त्रशदु्ध पद्धतीने उत्तर प्रदशेातील सोनारख्खा राांगोळी रेखाटली िाते. बांगालची अल्पना 

राांगोळी वेलबटु्टी, स्वजस्तक, पद्म जचन्ह, सयूण, चांद्र इत्यादीने सिवली िात.े सौराष्रात सस्या 

जकां वा साांझी ही नावे राांगोळीला असनू यामध्ये सयूोदयापवूी जदसणा-या प्रकाशाचे व 

सांध्याकाळच्या पिेूचे जचत्र रेखाटले िाते. केरळात राांगोळीला पवुीडल म्हटले िाते व ती 

पाने-फुले वापरून काढतात. आांध्र प्रदशेात मगु्ग,ू जबहारमध्ये अरीपण, ओररसात झुांटी इ. 

नावाने राांगोळीला सांबोधले िाते. अशा राांगोळीला िैन व पारशी धमाणनेही महत्त्व जदले 

आह.े  

 बहुताांशी राांगोळी ही गारगोटीचा दगड व सांगमरवराच्या दगडापासनू चणूण करून बनवली 

िाते. मध्य प्रदशेात चनु्यात रांगाांची पाने वाटून हळद जकां वा गलुाल घालनू रांगीत राांगोळी 
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तयार करतात. व्यजक्तजचत्रण, जनसगण दखेावे, पशपुक्षी, काळीि हलेावनू टाकणारे प्रसांग, 

मकु्तहस्त, समाि प्रबोधनात्मक, उपदशेात्मक राांगोळ्या असे अनेक राांगोळीचे प्रकार 

प्रचजलत आहते. जिपकयाांची राांगोळी ही पारांपररक असनू पानाफुलाांची राांगोळी, डाळी, 

कडधान्य,े जमिाचे खडे, रांगवलेले ताांदळू इ. साधने वापरून राांगोळी रेखाटन केले िात.े 

आपल्या परांपरेत प्रत्येक सणाची राांगोळी आह.े तशी तळुशीची सदु्धा. रोि सकाळी 

तळुशीचे पिून करणाऱ्या सांस्कृतीला तळुशी जववाह म्हणिे छोटा समारांभच. आजण मग 

राांगोळी पाजहिेच. अशीच एक राांगोळी तळुशीची !!!!!!! 

 

 

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

132 
 

जदनाांक शजनवार ४ नोव्हेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 
 मिपक  मिपक  !!!! र ांगोळीच   

 

 घरापढुचां नेटकेपणाने सावरलेल्या अांगणावर केलेली सडा-राांगोळी ह े आता फक्त िनु्या 

जचत्रपटातनू बघायला जमळेल. आि अांगणच नाही, तर सडा-राांगोळीचा प्रश्नच उद्भवत 

नाही आजण िरी अांगण असेल तरी राांगोळी घालण्याची आवड आजण सवडदखेील आह े

कोणाकडे! त्यापेक्षा बािारात राांगोळीचे तयार स्टीकसण जमळतात ते दारापढेु लावले की 

झालां. पण त्यात ना जनजमणतीचा आनांद आह ेना राांगोळीच्या िीवांतपणाचा अनभुव आह.े 

जिपकयाला जिपके िोडत गेले की बघता बघता सरेुख आकार उमटत िातो आजण मग 

त्यात रांग भरले की त्या आकाराची होते रेखीव, रांगमय रांगवल्ली म्हणिेच राांगोळी! 

हा िो जनजमणतीचा आनांद असतो तो त्या जस्टकरमध्ये कुिे जमळणार.  

 हा अनभुव जकतीही आनांददायी असला तरी रोि उिून इतकी मोिी राांगोळी काढणां 

शकयच नाही हहेी जततकां च खरां. दारापढेु उांबरिय़ात राांगोळीची िरी चारच बोटां उमटलेली 

असतील तरी त्या घराचा जनिीव उांबरिा िण ू चैतन्याने झळाळून उितो. जहांद ू सांस्कृतीत 

भारतभर सगळ्याच प्राांतात राांगोळीचां अनन्यसाधारण महत्त्व आह.े सखु, शाांती, भरभराट, 

माांगल्य याचां प्रतीक मानली िाणारी राांगोळी बजघतली की छान प्रसन्न वाटतां. आपल्याकडे 

अनेक अशा परांपरा आहते ज्या प्राचीन काळापासनू आितागायत प्रवाहात आहते. 

त्यातलीच एक राांगोळीची परांपरा.  

प्राचीन काळी गहुते राहणाऱ्या माणसालादखेील आपण नटावां, सिावांसां वाटत 

अस,े घर सिवावसां वाटत असे. त्यातनूच राांगोळीचा िन्म झाला. माणसू गहुते राहत 

असल्यापासनू गहुचे्या आतल्या- बाहरेच्या जभांतीवर जचत्रां काढली िात असल्याचे उल्लेख 

आहते. असांही म्हटलां िात असे की ह ेजचत्रजवजचत्र आकार बघनू िांगली िनावर पढेु येणार 

नाहीत हहेी अशी जचत्र काढण्यामागचां कारण होतां. भोपाळिवळ भीमबैटका म्हणनू प्राचीन 

गहुा आह.े त्या गहुाांच्या जभांती अनेक प्रकारच्या जचत्राांनी सिलेल्या जदसतात तोही 

राांगोळीचाच एक प्रकार म्हणता येईल. राांगोळी म्हणिे काय एक प्रकारचे जचत्रच. मग त े

कायमस्वरूपी असेल जकां वा क्षणक आयषु्य असणारे असेल. या काही काळापरुते आयषु्य 

असणाऱ्या राांगोळीला धजूलजचत्र म्हटले िाते. िे सकुया भकुटीचा वापर करून काढले 

िाते, तर द्रवरांगाने काढल्या िाणाऱ्या जचत्राला रसजचत्र म्हटले िाते. राांगोळीला 

http://archive.loksatta.com/images/stories/newlok/newweekly/20101008/vv17.jpg
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भमूीवर काढली िाणारी म्हणनू ‘भौम’ही म्हटले िाते.  

 घर सिजवण्यासािी जचत्रे काढायची मग ती शभुशकुनी का नसावीत या 

जवचाराने बहुधा राांगोळीत स्वजस्तक, कमळ याांसारख्या आकृत्या काढल्या िाऊ लागल्या 

असाव्यात. मग आपल्या भोवताली िे जदसते तचे आपण कलेत उतरवणार याचा पररणाम 

म्हणिे फुलां, पानां, वेली, पक्षी, साप, हत्ती, घोडे यासारख्या आकृत्या राांगोळीतनू जदस ू

लागल्या.. पवूी त्यासािी नदीच्या पात्रातले सांगमरवराचे तकुडे जकां वा दगड गोळा करून त े

भट्टीत भािनू त्याची कुटून भकुटी केली िात असे. ही भकुटी वस्त्रगाळ केल्यावर तयार 

होत असे ती राांगोळी. आि सांगमरवराच्या फॅकटरीमध्ये सांगमरवर कापताना िी पडू जनघत े

ती राांगोळी म्हणनू वापरली िाते. डोलोमाइट दगडापासनूदखेील राांगोळी तयार केली िाते. 

डोलोमाइट दगड पाांढरा, जपवळा, करडा तसेच पारदशणकही असतो, पण राांगोळीत रांग भरले 

िात नाहीत तोपयांत ती राांगोळी पणूणत्वाला येत नाही.  

 पण राांगोळीचे रांग भरणे ह े खपू काळिीपवूणक करावे लागते. एक म्हणिे 

एकाबरोबर दसुरा कोणता रांग शोभतो ते पाहावे आजण त्याच बरोबर तो रांग एकसारखा 

समतोल पडला पाजहि.े आजण दसुऱ्या शेिारच्या रांगाबरोबर जमसळता नये. यासािी 

लागतो तो सराव. आजण काही वेळात आपली निरही तयार होते.  

जिपकयाांची राांगोळी काढणे ही एक वेगळी कला. त्यासािी जिपके काढणे िमावे 

लागते. एकसारख्या अांतरावर आजण सारख्या आकाराचे जिपके रेखणे सोपे नाही पण 

किीण सदु्धा नाही. जशवाय ती आपली परांपरा आह.े जिपके िोडीत िायचे का 

जिपकयाभोवती राांगोळी काढायची ह े आधी िरवावे लागेल. मग अगदी सोपे होईल. .. 

अशीच एक जिपकयाभोवतीची राांगोळी. राांगोळी काढल्यावर एक इयर बड घेऊन त्यात 

जफरवला आह.े अगदी साधी सोपी पण सुांदर !!!! 
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जदनाांक शजनवार ११ नोव्हेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 ि ट  भोविीची ममहरप र ांगोळी  

 

 

 माणसाची प्राथवमक गरज म्हणजे अन्न िस्त्र वनिारा. यातही अन्न अगदी 

महत्िाचे. आपल्या संस्कृतीत अन्न म्हणजे पणूि ब्रम्ह. म्हणजे परमेश्वराचे प्रवतक. म्हणनू 

अजनूही वकत्येक माणसे ताटाला नमस्कार करूनच घास घेतात. आता पोट भरणार आवण 

अंगभर िस्त्र डोक्यािर छप्पर आले की मग येते ती संस्कृती. फक्त रुचकर भोजन नाहीतर 

आजबूाजचूे िातािरणही सावविक हिे. वििाय नसुते िातािरण नाहीतर आजबूाजचूी, 

जेिणघरात स्िच्छताही हिी. आवण मग सजािट असेल तर जेिण आनंदाने होते.  

 जेिायला बसायची जागा किी स्िच्छ सजिलेली असािी. नीटनेटकी बैठक, 

स्िच्छ भांडी, सबुक मांडणी मनाला कसे प्रसन्न करते. पिूी किा छान सारिलेल्या जवमनी 

असायच्या. बसायला पाट, ताटाखाली पाट, चकचकीत तांब्या भांडे असायचे. आता 

टेबल आले तरी त ेस्िच्छ सजिलेले असले तरच छान िाटेल. पिूीचा पेििाई, सािकारी 

थाट तर अजनूच वनराळा. सव्िा हात केळीचे पान, चंदनी पाट, ताटाखाली लाल पाट, 

उत्कृष्ट उदबवया, आग्रहाचे िाढण,े साखळीचे गंध, श्लोक, चांदीची भांडी, पदाथाांनी 

भरलेले पान आवण त्याभोिती विविधरंगी सरेुख रांगोळ्या. आता असा सगळा सरंजाम 

करणं िक्यच नाही पण सणासदुीला, एखाद्या वििेष प्रसंगी वनदान आपण ताटाभोिती 

रांगोळी तरी काढू िकतोच की. आम्ही आजही वदिाळीच्या फराळाला पानाभोिती 

(केळीच्या वहरव्यागार पानाभोिती) रांगोळी काढतो. त्यात रंगही भरतो. वदिाळीचा फराळ 

चिीला कसा आह ेह ेपाहण्यापिूी तो अिा रीतीने सजिला की खायची इच्छा झालीच 

पावहजे.  

 या रांगोळ्या अिा िाढलेल्या ताटाला काही िेगळीच िोभा आणतात. 

काहीतरी वििेष असल्याची जाणीि करून दतेात. लांबलचक पंगत असो िा एका 

ताटाभोिती मांडलेली मवहरप असो वदसते सरेुखच. मला आठितंय लहानपणी आवण 

अजनूसदु्धा सण िा िाढवदिस असला की आई आिजूिन ताटाभोिती रांगोळी काढायची. 

आईची बोट किी झरझर वफरायची, नाजकु फुलांची नाहीतर मोराची, िेलबटु्टीची नक्षी 

ताटाभोिती काढायची. कधी फुलांची तर कधी मोत्यांची. पढेु घरात टेबल आले तरी 
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मवहरप सणासदुीला असतेच. खाली जवमनीिर पंगत िाढली तर एकच िलेबटु्टीची 

लांबलचक मवहरप रेखाटली जाते. पणूि पंगतीला एकाबरोबर रांगोळी रेखणे ह ेकौिल्याच े

आवण सरािाचे काम. माझे बाबा खपू सुंदर आवण अगदी कमी िळेात अिा रांगोळ्या 

घालतात.  

 आपल्याकडे केळिण करताना म्हणजे लग्नाच्या पवहल्या वदििी निरा 

निरीला ओिाळण्यापिूी जेिणाच्या ताटा भोिती रांगोळी असतचे. आवण लग्नानंतर तर 

नि दाम्पत्याला आवण जिळच्या माणसांसाठी रांगोळीची मवहरप आजही असते. आगदी 

कायािलयात सदु्धा ही प्रथा पाळतातच. काही िळेा पठ्ुयािर रंगीत कागद वचकटिनू विविष्ट 

आकार वदला जातो. िलेबटु्टी च्या आकारात लाल सोनेरी वकरवमजी कागदाने ही मवहरप 

सुंदर वदसत.े नाहीतर ताटाभोिती विविध रंगाचा िापर करून सरेुख रांगोळ्या िापरून 

सजािट करता येते. आता बाजारात तसे छापही वमळतात आवण अनेक रंगही. वििाय 

मोत्यांच्या मण्यांच्या मवहरपी वमळतात. या साऱ्या वटकाि ू रांगोळी मवहरपी. व्यिवस्थत 

ठेिल्यास िषािनिुषे िापरू िकतो. पाणी धळू यापासनू मात्र दरू ठेिल्या तर आकषिकपणा 

यवत्कंवचतही कमी होत नाही.  

 यातील एक िेगळा आवण सोपा प्रकार म्हणजे फुलांची मवहरप. छान 

विविधरंगी फुल घ्यािीत काही सगुंधी तर काही नाजकु. नसुत्या पाकळ्या घेऊन त्यात फुलं 

मांडून मोहक रचना करता येते. ताजया फुलांनी त्यांच्या सगुंधाने मन प्रसन्न होते. कधी 

गलुाब पाकळ्या, कधी वनविगंध, कधी झेंडूच्या पाकळ्या. मंद सगुंध छान िाटतो. हिे तसे 

नक्षीकाम करून फुल मांडता येतात. आकार आवण सगुंध असा दहुरेी आकषिणाचा भाग 

होतो. या मवहरपी लगचे मांडून काढताही येतात. लहान मलुांसाठी केलेल्या चॉकलेटच्या, 

वक्िवलंगच्या, लोकरी फुलांच्या अनेकविध सुंदर मवहरपी बनिता येतात. भारतीय 

खाद्यसंस्कृतीत असणारी ही अिी पारंपररक मवहरप सजािट, कोणत्याही सजािटीपेक्षा 

जिळची िाटणारी.  

 व प ु काळे याांचे एक प्रजसद्ध वाकय आह े –‘ यश म्हणिे ताटाभोवतीची 

राांगोळी. सतत अजस्तत्व दशणवणारी. राांगोळीचा भकेुशी सांबांध नाही. म्हणनुच ती 

पचवण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. अपयश ह ेवाढलेल्या ताटासारखां. अन्नावर वासना नसली 

तरी ते वाढ्ण जगळावां लागतां, पचवावां लागतां. 

चेहरयाची राांगोळी जवस्कटु न दतेा.. .. ’ 
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 आपल्या जेिणाला म्हणजे पणूि ब्रह्माला परूक अिी ही मवहरपीची रांगोळी. 

पोटपजूा करताना आनंदी आवण नयनरम्य िातािरण वनमािण करणारी. आपल्या संस्कृतीच े

खरे प्रवतक ----- 
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जदनाांक शजनवार १८ नोव्हेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

आक श िील ग्रह आमण अांगण िील र ांगोळी 

 राांगोळीचे घराच्या अांगणातील अजस्तत्व म्हणिे पाजवत्र्य, साजत्वकता, आनांद 

आजण प्रसन्नता या साऱ्याचे एक सुांदर जमश्रण. बाहरे एक छोटी राांगोळी पाहताना आजण 

जतला ओलाांडून प्रवशे करताना अगदी पजहल्याांदा येणारा अजतथी सदु्धा घरात येताना 

काहीशा आपलुकीने, सहितेने येतो. घरातलाच बननू िातो. सहिपणे ह ेअगदी नकळत 

होते आजण पाहुणा घरात सहितेने वावरू लागतो.  

 राांगोळी रेखताना काहीवेळा जतथल्या जतथे काही आकार जकां वा जिपके बदलाव े

लागतात. रचना रांग बदलतात. याचे जनणणय काही क्षणात घेऊन आकृती पणूण करावी लागत.े 

थाांबनू राहायला वेळ नसतो. जशवाय िागा पण अगदी नेमकी त्यामळेु काही प्रमाणात 

स्वतांत्र्य आजण िाम जनणणय घेण्याची सवय िी सवणत्र गरिेची असते ती होण्यास मदत होत.े 

यासािी मदत होते ती रवी या ग्रहाची. आपले एक वेगळे स्थान कलेच्या क्षेत्रात जनमाणण 

करण्याचे काम रवीच्या मदतीने सहि होते. जनणणय िाम पणे घेणे आजण मग त्या जनणणयामळेु 

होणाऱ्या अनकूुल वा प्रजतकूल परीजस्थतीला सामोरे िाणे यासािी मदत जमळते ती रवी 

आजण बधु या दोघाांची. जनणणय घेण्यापवूी जवचार िरूर करावा पण घेतल्यानांतर तो चकुला 

तर त्याही पररजस्थतीत िमवनू घेणे आजण त्यातनू सकारत्मक जवचार आणत आपले िीवन 

पढेु नेणे ह ेआयषु्याचे ममण. राांगोळीत जिपका चकुला रेघ लहान मोिी झाली तर त्यातील 

आकृती रचना बदलावी लागते. िळुवनू घेत ते जचत्र पणूण करणे ह ेिमवायला मनाची शाांती 

असावी लागते.  

 सांसारात सातत्य आजण जचकाटी खपू महत्वाची. यासािी शनी सारखा ग्रह 

मदत करतो. रोिच्या रोि दारापढेु पसुनू राांगोळी घालणे त्यासािी वळे काढणे म्हणिे 

आिकालच्या टाइम मनेॅिमेंट मध्ये सहि समिणारे आह.े एखाद ेकाम रोिच्या रोि केले 

की त्याचा कां टाळा येतो, नाजवन्य सांपत,े आजण मग बेचव होत िाते. पण राांगोळी रोि 

काढणार असलात तरी त्यात आपल्या कल्पनेने वेगळेपणा आण ू शकतो. तीच पावले 

लक्ष्मीची आपण वेगळ्या पद्धतीने काढू शकू, त्यात हळद आजण जपांिर ह े दोनच रांग 

भरताना सदु्धा त्या आकृतीचे वेगळेपण दाखवणे शकय असते.  

 शकु्र हा ग्रह कलेचा. दारातील छोटी सबुक राांगोळी त्या घराचे प्रसन्नत्व 

दाखवत.े शकु्र आजण गरुु या ग्रहाचे अजस्तत्व घरातील माणसाना आनांदी कलापे्रमी 

बनवतचे पण आपल्याबरोबर या घरात येणाऱ्या अजतथीला सदु्धा उत्साही बनवते. घरातील 
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माणसाांचे जवचार, मनोवतृ्ती, आजण मखु्य म्हणिे घराचे घरपण याचा आरसा म्हणि े

दारातील राांगोळीची दोन बोटे.  

 चांद्र म्हणिे मनाचा कारक ग्रह. राांगोळीतील कल्पनाशक्ती आजण आजण ती 

काढल्यानांतर मनात येणारे समाधान ह े सारे चतथुण स्थानातील चांद्र करतो. सकाळची ती 

कोवळ्या उन्हाची वेळ साधनू सुांदर राांगोळी घराच्या अांगणात जकां वा दाराबाहरे घातली की 

पणूण जदवसाच्या व्यस्त वेळापत्रकासािी मन आजण शरीर दोन्ही सज्ि होते.  

 राांगोळीतील बदल आपल्या शरीर आजण मन दोन्हीतील बदल दाखजवतात. 

लहानपणी मीच काढलेली राांगोळी आि वेगळी बनते. त्याला वेगळीच वेलबटु्टी लावली 

िाते. राांगोळी रेखणारे हात िरी तेच असले तरी राांगोळीची रचना आि मकु्त हस्त असेल, 

उद्या जिपकयाांची तर परवा फुलाांची पानाांची असेल. कधी केवळ जिपके तर कधी त्याभोवती 

वेली पाने असतील. आिकालच्या धकाधकीच्या िीवनात प्रत्येक जदवशी आपल्या 

आिबूािलूा भेटणारे अनेक प्रकारचे स्वभावाचे लोक त्याांच्यात समन्वय िेवायचा, बांध 

जनमाणण करायच,े िोडायचे जशक्षण राांगोळीएवढे दसुऱ्या कोणत्या कलाप्रकारात असेल ? 

आपले िगणे या साऱ्याांच्या मदतीने जकती आजण कसे समदृ्ध करायच े यासािी बधु या 

ग्रहाची मदत होते.  

 आि राांगोळीचे नवनवीन प्रकार आले आहते. रोिच्या धावपळीत सहि साथ 

दतेे ती स्टीकर वाली ‘रेडी टू यिु’ राांगोळी. पषु्कळ वेळा चाळण्यातनू वेगवेगळे आकार 

जमळू लागलेत. वेळ असणारी जकां वा िमवणारी कोणी दोन रेषात आपल्या दारात आपली 

कला दाखवते. कोणी मदु्दाम चैत्राांगण काढतात. हषणल हा ग्रह म्हणिे नवीन यगुाचा 

प्रजतजनधी म्हणनूच नाजवन्य आजण काळाबरोबर पढेु िाणे. पाण्यावर, धान्य वापरून, खण 

नारळ ताांदळू बाांगड्या सपुारी असे वापरून, फुलापानाांनी सिवनू राांगोळी दर जदवशी 

आपल्याला सिवत रांगवत चालली आह.े ‘िनेु ते सोने आजण नवे त े हवे’ या दोन्हीची 

सरेुख साांगड घालत राांगोळी आपले रूप बदलते आह.े या आजण यापढुच्या लेखाांसािी 

मला प्रजसद्ध ज्योजतषी आजण ब्रम्हज्ञान या जदवाळी अांकाचे सांपादक श्री रवींद्र कामत याांच े

जवशेष मागणदशणन लाभले आह.े  

 िनु्या नव्याची साांगड घालणारी आजण पयाणवरणपरूक म्हणिे त्यातील वस्तूांचा 

पनुवाणपर करता येणारी राांगोळी सोबत दते आह.े ही राांगोळी घातली आह े माझी मैत्रीण 

वजनता िाांभळे जहने.. ..  
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जदनाांक शजनवार २५ नोव्हेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी व र ची – भ ग -१  

 आिवड्यातील प्रत्येक वार एक एक दवेतेचा मानला िातो तसाच त्यावर एका 

ग्रहाचा प्रभाव असतो असेही शस्त्रात साांजगतले आह.े रजव, चांद्र, मांगळ, बधु, गरुु, शकु्र शनी 

या ग्रहानी त्या वाराला आपले मानले आह.े त्यामळेु त्या त्या वाराची राांगोळी त्या जदवशी 

दवेापाशी काढली िाते. यात त्या ग्रहाचे पिून व्हावे असा प्रघात आह.े या राांगोळ्यातील 

बीिाक्षरे म्हणिे त्या त्या दवेताांना आवाहन करण्याचे मांत्र.  

 या बीिाक्षरातनू पांच महाभतूाांची लय तयार होते आजण त्या पररसरातील 

माणसाच्या शरीरातील पांचमहाभतूे िागतृ होण्याएवढी ताकद या मांत्रात असते. अजतशय 

श्रदे्धने ही बीिाक्षरे काढल्यास त्यातनू येणाऱ्या शभु स्पांदनामळेु आिबूािचूे वातावरण शभु 

प्रसन्न होते. त्या पररसरात असणारी माणसे सकारात्मक जवचार करू लागतात. आजण या 

पढुचे यश ह ेत्या जवचाराांच्या मागे धावत येते.  

 अथाणतच राांगोळी सािी ती िागा स्वच्छ पसुली िाते, आजण स्वच्छते बरोबर 

येत े ती लक्ष्मी. दवेासमोर ही राांगोळी असत,े जतथे धपू दीप लावला िाईल आजण त्या 

सभोवतालचे सारे वातावरण पजवत्र साजत्वक बनेल ह ेकाही साांगायची गरि नाही. आजण 

मग सबुत्ता आजण समाधान येतच राहील. यासािी गरि असते ती दृढ श्रद्धा, भक्ती आजण 

सांपणूण शरणागती ची. एकदा ईश्वराला आपले करावयाचे िरवले की मग त्यासािी अनेक 

मागण सापडतात. त्यातील त्या त्या ईश्वरी अांशाची बीिाक्षर मांत्र रुपी राांगोळी त्या वाराला 

रेखणे ही एक प्रकारची भक्तीच आह.े  

प्रत्येक वाराची राांगोळी काढायची पद्धत आजण त्या काढल्याने जमळणारे फायद े

आपण पाहूया  

भारतीय पद्धतीतील पजहला वार राजववार 

रमवव रची र ांगोळी –या राांगोळी मळेु रवी म्हणिे सयूणपिूनाचा लाभ जमळतो. 

आपल्या आतील आत्मशक्ती वाढजवण्यासािी या रोि जदसणाऱ्या सयूण म्हणिे रवी 

पिूनाचा लाभ होतो. जत्रकोणात जपवळा रांग भरून नांतर ऱ्हीम रेखावे आजण बािचू्या जतन्ही 

गोलात लाल रांग भरावा. ऱ्हीम यासारख ेबीिाक्षर आजण त्याबरोबर सयूणतत्व याजिकाणी 

असल्याने आपल्या बदु्धीचे तेि वाढजवणे तसचे आरोग्य रक्षणासािी याचा उपयोग होतो. 

आिबूािचूे वातारवण शदु्ध करण्याबरोबरच मनालाही शदु्ध करण्याचे कामही यातनू होते. 

आकलन शक्ती वाढजवणे आजण हाती घेतलेल्या कामात यश जमळवणे असे सारे या 

राांगोळीने प्राप्त होत.े  
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सोमव रची र ांगोळी –  

 

 

ही राांगोळी जवघ्न हती आजण प्रगती करणारी मानतात. सोम म्हणिे चांद्राची पिूा 

याद्वारे केली िाते. यातील ‘कलीम’ ह े बीिाक्षर श्रीकृष्णाशी सांबध दाखजवते. ह े बीि 

बदु्धीचे कारक आह.े कालीमातेचा प्रभाव या अक्षरावर असतो. दषु्ट बदु्धीचा नाश आजण 

चाांगल्याचे सांवधणन करणारी कालीमाता. त्याचबरोबर ह े लक्ष्मीरूप सदु्धा म्हटले िाते. 

समदृ्धी सबुत्ते सािी धनधान्यासािी याचा उपयोग होतो. या राांगोळीचा आकार म्हणिे एक 

आयताकार आसन जकां वा चौरांग वाटतो. कलीम रुपात ती त्या आसनावर प्रत्यक्ष जवरािमान 

असते. ही राांगोळी पणूण स्वरुपात काढल्यावर त्यातील चैतन्याची िाणीव होते. जशव आजण 

शक्ती याचे रूप यात आह.े यातील आजदशक्ती म्हणिे सयूण चांद्राहून प्रखर असे तेि त्यामळेु 

इजच्छत फलप्राप्ती सािी ही राांगोळी अजतशय उपयकु्त मानली िाते. कोणत्याही धोकयापासनू 

सांरक्षण होण्यासािी ही राांगोळी आजण जतचे पिून करावे. पणूण चौकट जपवळ्या रांगाने भरून 

त्यावर ‘कलीम’ जलहावे व त्यानांतर बािचूी चौकट राांगोळीने भरीव करावी.  

मांगळव रची र ांगोळी –यातील ‘ऱ्हीम’ ह े बीिाक्षर सयूाणशी जनगडीत आह.े 

सयूाणसारख ेतेि, िीवनशक्ती, आरोग्य यातनू प्रदान होते. जशव शक्तीचा जमलाफ यात आह.े 

ह ेबीिाक्षर हृदयावर काम करते. त्यामळेु हृदयाच्या तक्रारी कमी करण,े त्याचे शदु्धीकरण, 

आजण मिबतुीकरण याने साध्य होते. महासरस्वतीचा प्रभाव याच्यावर असल्याने बदु्धीची 

तरलता वाढवणारी आजण सरस्वती बरोबर लक्ष्मीला येण्यासािी प्रवतृ्त करणारी ही राांगोळी. 

म्हणनू सांपत्ती कारक असा लाभ साांगतात. मध्यभागी लाल रांग भरून नांतर राांगोळीने 

‘ऱ्हीम’ जलहून बािलूा जनळ्या रांगाचा बदाम काढले तरी चालते.  
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जदनाांक शजनवार २ जडसेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळी व र ची – भ ग -2 

 

 

यापवूीच्या लेखात आपण रजववार, सोमवार आजण मांगळवारची राांगोळी 

पजहली. खरे पाहता या आकृत्या म्हणिे त्या त्या जदवसाचा िो ग्रह असतो त्याचे यांत्र. 

प्रत्येक वाराचा स्वामी आजण त्याचे एक जवजशष्ट यांत्र. म्हणनूच त्या जदवशी ते यांत्र जकां वा 

आकृती आपण राांगोळीतनू पहात आहोत. आपल्या शास्त्रात या यांत्र पिेूला एक महत्व 

आह.े यापढुचा वार बधुवार  

 ुधव रची र ांगोळी – घरात सखुशाांती समाधान आजण दाांपत्यिीवनातील 

आनांद यासािी ही राांगोळी काढावी. पैशाचे नकुसान टाळण्यासािी सदु्धा याचा वापर होतो. 

सवण प्रकारची शासे्त्र त्याांचे ज्ञान यामळेु जमळू शकते. बधु ग्रह हा या वाराचा स्वामी. या 

राांगोळीत एक चौकोन रेखला िातो. म्हणिेच आपले रक्षण करणारी एक तटबांदीच 

िणकूाही. चार बािलूा उभे असणारे चार जशपाई िगातील कोणत्याही धोकयापासनू तमुच े

सांरक्षण करतील. बाहरेील धोकयाबरोबर मनात असणारी जचांता, काळिी, भय, या 

साऱ्याला भेदनू टाकण्यासािी पाजहिे असलेले मानजसक बळ यामळेु नककी जमळेल. 

यातील ऱ्हीम ् ह े बीिाक्षर सवाणथाणने पररपणूण असे असल्याने एक सरुक्षा कवच 

आपल्याभोवती उभे राहते. या आकृतीत मध्यभागी जहरवा रांग भरावा आजण बािचू्या 

अधणगोलात जपवळा रांग भरावा. आजण मग राांगोळीने मध्ये ‘ऱ्हीम’् अक्षर काढावे.  

गुरुव रची र ांगोळी – या जदवसाचा स्वामी गरुु हा ग्रह आजण त्याच्या पिूनाचा 

लाभ यामळेु जमळतो. धन सांपत्ती आजण शास्त्र ज्ञान ह ेयाचे फळ आह.े करीत असलेल्या 

नोकरी व्यवसायात आकजस्मकररत्या उच्च दिाण प्राप्त होऊ शकतो. आपल्या आिबूािचू े

सहकारी आजण त्याांच े सहकायण ह े महत्वाच े असते. त्यासािी त्या साऱ्याांच्या मनात 

सहकायाणची भावना वाढीस लागणे यामळेु होते. त्याच बरोबर इतराांना आपण करू 

शकणारी मदत ती करण्याची भावना उत्पन्न होते. आपले ध्येय गािताना याचा खपू उपयोग 

होतो. सहा जत्रकोणाची चाांदणी आजण त्याभोवती कां स असे या राांगोळीचे स्वरूप आह.े 

चाांदणी लाल रांगाने भरून अधणगोलात जपवळा रांग भरला िातो. या राांगोळीला बीिाक्षर मांत्र 

नाही.  

शुक्रव रची र ांगोळी – शकु्र ग्रह हा पे्रमाचा, कलेचा प्रजतक मानला िातो. 

आजण या वाराचा स्वामी आह ेशकु्र. या राांगोळीमळेु जववाह योग िळूुन येतो जकां वा योग्य 
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जिकाणी चाांगल्या व्यक्तीशी जववाह िरण्याची शकयता वाढते. शकु्र ग्रहाचे पिून केल्याचा 

लाभ जमळतो. दगुाण माता जकां वा आजदशक्ती प्रसन्न होते. िगाकडे बघण्याची वेगळी दृष्टी 

लाभते. जवशदु्ध जनरपेक्ष पे्रम करणे िमते. नवनवीन सांकल्प मनात येतात आजण ते जसद्ध 

व्हायच्या सािी लागणारी शारीररक, मानजसक, आजथणक, आजण सामाजिक पात्रता यऊे 

लागते. आपण उमलत्या कमळाकडे पाहून कसे प्रफुल्ल होतो तसेच आिबूािचूे वातावरण 

सकारात्मक बनत िाते. त्याच प्रकारची अनभुतूी आपल्याला या राांगोळीतनू जमळत िाते.  

शमनव रची र ांगोळी - शनी ग्रह हा मखु्यत: न्यायाच्या बािनेू राहणारा ग्रह. 

बऱ्याच वेळा गैरसमिाने याला दखु दणेारा ग्रह मानतात. पण हा ग्रह नेहमीच सत्याची कास 

धरतो आजण अशा माणसाांच्या पािीमागे उभा राहतो. या राांगोळीमळेु आरोग्य चाांगले राहते. 

शनी ग्रहाच्या पिूनाचा लाभ जमळतो. िीवनात जशस्त असले तर बऱ्याच गोष्टी 

जनयोिनबद्ध होतात. जचकाटी िेवावी लागते. कोणत्याही सांकटात न डगमगता जस्थर आजण 

खांबीर राहण्यासािी या राांगोळीची मदत घ्यावी. आिचे द:ुख उद्या सांपेल याची मानजसक 

ग्वाही जमळत.े आिबूािचू्या वातावरणात शक्तीची स्पांदने तयार होतात  

चौफुल्यामध्ये गडद जनळा मधील मोि्या गोलामध्ये जपवळा आजण लहान 

गोलामध्ये जहरवा रांग भरावा.  

 राांगोळी आजण वार त्याचा ग्रह याांचा सांबध जकती आजण कसा मानावा याच 

स्वतांत्र्य ज्याला त्याला आहचे. अखरे आपले िगणे सखुात आजण समाधानात िावे असे 

वाटणे हा तर मनषु्यस्वभाव. म्हणनू आिबूािचू्या वातावरणात सकारात्मक उिाण जनमाणण 

करण्याचा एक प्रयत्न नाही का ???? 
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जदनाांक शजनवार ९ जडसेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

रांग रेमखि उां रि  

 

 

 उांबरा म्हणिे घरात प्रवशे करणाऱ्यासािीचा एक गजतरोधक. घरात नकारात्मक 

शक्तींनी येऊ नये त्याचबरोबर सकारात्मक उिाण माणसाांनी बरोबर घऊेन यावी यासािी 

केलेली ही योिना. त्याचबरोबर घरातील माणसाांनी घराबाहरे पडताना आपल्या घरातील 

सांस्काराची चौकट, नैजतक मलु्याांची बांधने पाळावयाची आहते याची िाणीव िेवावी ही 

घरातील उांबऱ्याची अपेक्षा असते. घराचे घरपण िपले िावे, बाहरेील व्यवहारी िगात 

चाललेले सारे वेगळे असते आजण ते जतथेच रहावे अशी काहीशी सीमा पण पाळली िात े

ती उांबऱ्यामळेुच. ह े सारे पाळल्यानेच आपले िीवन ससुह् असत,े नाहीतर या सीमा न 

मानल्याने भरकटलेली माणसे आपण सहि पाहू शकतो.  

 असे म्हणतात की उांबरि्याबाहरेचा भाग सौर उिेचा आजण आतील भाग 

चाांद्रउिेचे आजण मधला भाग पथृ्वी उिेचे सांतलुन राखतो. धमणशास्त्रात उांबरि्यावर श्री 

नजृसांव्हलक्ष्मी दवेतचेे स्थान मानले आह.े घरात शभु उिाण आणण े आजण कुटुांबाला 

भाग्योदयाच्या जदशेने नेणारा असेल. म्हणनूच उांबरि्यावर उभे राहून वाद घाल ूनये, जशांकू 

नय,े एवढच नाही तर नमस्कार स्वीकारू नये असे पारांपाररक सांकेत आिही आपण पाळतो. 

उांबऱ्यावरून कोणाला उसने दऊे नये जदलेली परत घेऊ नये असेही म्हणतात.  

 िर दाराची चौकट लाकडी असेल तर उांबरा पण लाकडी आजण चौकट 

लोखांडी असेल तर उांबरा सदु्धा लोखांडी असावा असे वास्तशूास्त्रामध्ये मानले िाते. आजण 

उांबऱ्यावर काढायच्या राांगोळीची एक जवजशष्ट पद्धत आजण त्याचा वगेळा अथण आह.े  

 उांबऱ्याच्या दोन्ही बािलूा दोन दांड म्हणिे उभ्या रेषा काढल्या िातात. प्रत्येक 

घरात काही धाजमणक मलु्ये, सांस्कार िपली िातात, काही सांस्कार पाळले िातात. काही 

जशस्त, पद्धती असतात. घरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाने या साऱ्याचा आदर करीत, आजण 

स्वत:मध्ये ती मलु्ये काही काळापरुती मरुवत यावे असा सांकेत दतेो तो हा दांड. या 

ससुांस्कारीत घरातील शाांतता आपल्या प्रवेशापवूी होती तशीच अबाजधत राहावी अशी 

िरब सदु्धा या दांडाद्वारे जदली िाते.  

 मध्यभागी असणारे स्वजस्तक म्हणिे सबुत्तेचे प्रजतक. घरात येणारी लक्ष्मी 

आपल्या स्वजस्तकाच्या रूपाने घरात येईल. ही लक्ष्मी म्हणिे फक्त पैसा, धनधान्य, दाजगने 

असे नसनू आजत्मक समाधान आजण मनाची श्रीमांती असावी. त्याचप्रमाणे लक्ष्मी म्हणि े
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सौभाग्य सदु्धा मानतात. येणाऱ्या अजतथीचे पजहले स्वागत करतो तो उांबरिा. इथे येणाऱ्या 

अजतथीचे स्वागत पण ईश्वर रूप माननू केले िाव ेअशी आपली सांस्कृती. पण या अजतथीने 

घरात यायचे ते घराच्या मान मयाणदा साांभाळून आजण राहायचे तेही सारे भान राखनू. 

त्याचप्रमाणे या अजतथीने घरासािी द्यायच्या आहते त्या शभुेचछाां जकां वा आशीवाणद. आजण 

याचसािी ह ेस्वजस्तक असते ते उांबऱ्यावर.  

 काहीवेळा उांबऱ्यावर लक्ष्मीची पावले काढतात. ज्यात उिवे पाऊल पढेु 

असावे आजण डावे जकां जचत मागे त्यामळेु उिव्या पायाने लक्ष्मी सारे शभु घेऊन घरात येत े

असे प्रजतक यात असते. डाव्या पावलावर हळद आजण उिव्यावर जपांिर असावी असाही 

सांकेत आह.े त्याचबरोबर गोपद्म काढली िातात. त्यावरही लाल जपांिर आजण जपवळी 

हळद घालावी. म्हणिे लक्ष्मी आपल्याबोबर गोमातलेा घेऊन म्हणिे समदृ्धी घऊेन येत े

असेही म्हणतात.  

 सवण घराची सखुशाांती, समाधान, सांपन्नता िपणारा, घराची मानमयाणदा 

साांभाळणारा हा उांबरा आजण त्यावर रेखलेली ही राांगोळी त्याला परूक अशी असावी. 

कारण त्यातनूच पलू बाांधला िातो तो घर आजण बाहरेचा समाि याांची. शेवटी राांगोळी 

कशीही असली तरी घराचे आजण मनाचे दार उघडे असावे हीच आपली खरी सांस्कृती नाही 

का ??? 

 

 

  



रंगरेषा  दीपा मिरींगकर 

152 
 

जदनाांक शजनवार १६ जडसेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

 

 

 
 

व रली मचते् आमण र ांगोळी 

 

 वारली एक आजदवासी िमात िी महाराष्र राज्याच्या िाणे जिल्ह्ात राहतात. 

गिुराथ आजण महाराष्र याांच्या सीमेवरील डोंगराळ भाग ह े त्याांचे वसतीस्थान. ह े खपू 

मेहनती कष्टाळू, शेती करणारे लोक. जनसगण पे्रमी आजण नैसजगणक साधने म्हणिे बाांब,ू 

लाकूड आजण मातीच्या जवटा याांनी बनवलेल्या घरात ह ेराहतात. बाांब ूआजण लाल माती 

याांच्या जमश्रणाने झोपडीच्या जभांती बनवल्या िातात. जभांतीवर लाल मातीचा लेप जदला 

िातो. त्यावर गायीच्या शेणाने सारवले िाते. त्यावर ही जचत्रे काढतात. आपल्या रोिच्या 
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िीवनातील अनेक प्रसांग प्राणी, पक्षी, पररसर यात रेखाटतात. जपकाची मळणी, लग्न, दवे 

स्त्री परुुषाांचा नाच असे अनेक प्रसांग यात दाखवले िातात.  

 

 गेरूची पाश्वणभमूी असलेल्या जभांतींवर ताांदळाच्या पाांढऱ्या जपिाने साधे व सबुक 

आकार रांगवण्याची पद्धत ह ेया जचत्रशैलीचे वैजशष््टय समिले िाते.  

 जचत्राांमधे एक वतुणळ, एक जत्रकोण आजण एक चौरस असतो. ही अत्यांत 

प्राथजमक जभजत्तजचते्र अजतशय मलूभतू समिली िातात. जचत्रकाराच्या जनसगण जनरीक्षणातनू 

सयूण आजण चांद्र, पवणत आजण ममणभेदक झाडे जदसतात. केवळ चौरसाच्या आकइतीत जभन्न 

तकण शास्त्राचे पालन केलेले जदसते आजण हा मानवी शोध असल्याचे कळते. प्रत्येक धाजमणक 

जवधी जचत्रकलेत दोन प्रकारच्या चौकटी म्हणनू ओळखले चौरस आहते. दवेचौक आजण 

लग्नचौक. या जवधी पेंजटांगचा मध्यवती भाग जवशेषकरून जशकार, मासेमारी आजण शेती, 

उत्सव आजण नतृ्य, झाडे आजण प्राणी अशा दृश्याांना वढेला असतो. मानवी आजण प्राणी 

दोन जत्रकोणाद्वारे प्रस्ततु केले िातात; वरचा जत्रकोण म्हणिे पोट आजण खालचा लहान 

जत्रकोण म्हणिे ओटीपोट. ही जचञे पाहताना खपू आनांद जमळतेा.  

 जवधी जचते्र ही बहुधा झोपड्याांमध्ये आढळतात. जभांती बनवण्यासािी, 

झाडाच्या फाांद्या, माती आजण आजण शेण याांचे जमश्रण वापरले िाते.. लाल गेरूने 

रांगजवलेली जभांत वारली पेंजटांगची पाश्वणभमूी असते.. वारली त्याांच्या पेंजटांगमध्ये फक्त पाांढरा 

रांग वापरतात. त्यामळेु वारली जचत्राांची पाश्वणभमूी लाल तपजकरी शेणासारखी जहरवी काळी 

अशी असते. एक पाांढरे रांगद्रव्य आजण घट्टपणा यावा म्हणनू ताांदळुाच्या जपिाची पेस्ट 

आजण जडांक असतो. ब्रश म्हणनू दाताांनी चावलेली बाांबचूी लवचीक काडी वापरतात. 

जभजत्तजचत्रे फक्त जववाहसोहळ्यासारख्या जवशषे प्रसांगी काढली िातात. िेव्हा १९७० मध्ये 

या जवजधजचत्रकलेने मलूगामी वळण घेतले. आजण या जचत्रकलेची ओळख िगभर झाली.  

 

 अशी ही वारली जचते्र आिकाल अनेक आधजुनक घरातील जभांतीवर, वाल 

हांजगांग जकां वा फ्लॉवर पॉट, कुां डीवर पाहायला जमळतात. आिकाल साडीवर, कुत्याणवर, 

पसणवर, ग्रीटींग्स आजण पाजकटावर अशी सगळीकडे ही जचत्रे जदसतात. ही जचत्रे सोपी आहते 

पण यातील सलगता जकां वा प्रसांग रेखाटणे किीण आह.े अलीकडे कोणत्याही रांगाच्या 

पाश्वणभमूीवर ही जचते्र पाहायला जमळतात.  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B3
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 पवूीची ही जचते्र मजहलाांनी आपल्या घराच्या जभांती, अांगण सिवण्यासािी 

काढली त्यामळेु साहजिकच जवशेषत:मजहलाांचे रोिचे िगणे यात पाहायला जमळते. कधी 

जपक कापणारी, रोवणारी, पाणी आणणारी, िेवण करणारी, समहू नतृ्य करणारी असे प्रसांग 

यात असतात. एकाच आकृतीला आांबाडा काढला की जतची स्त्री बनत.े त्याच बरोबर जतची 

मलेु असतात. लहान मलुातील दोन वेण्याची शेपटे दाखवले म्हणिे मलुगी होते. चौकोन 

जत्रकोण अशा साध्या साध्या आकृतीमधनू मनषु्याकृती गरेु वासरे रेखाटली िातात. 

जचत्रातील झाडे रांगजवताना मळुापासनू सरुवात करून शेंड्याकडे पणूण केली िातात. म्हणि े

जनसगण जनयमाप्रमाणे आधी मळू, खोड पाने अस ेक्रमाक्रमाने येते. आजदवासी लोकाांची मळू 

प्रवतृ्ती पयाणवरणाला धरून असते. त्याांच िगणे जनखळ जनमणळ आजण मोकळे असते.  

 आपण आपल्या राांगोळीतनूसधुा या वारली जचत्रकलेचे रूप आपल्या परीने 

रेख ूशकतो. कारण ही एक हस्तकला आह ेआजण खपूच सहिपणे अथाणत सरावाने ही जचते्र 

राांगोळीत येऊ शकतील. राांगोळीची पाश्वणभमूी अशीच मातीची गेरूची जकां वा शेणसड्याची 

असते ह ेयातील साम्य. या जचत्राांना स्वाभाजवक अशी गोडी आजण सौंदयण आह.े सोबतची 

राांगोळी एक साधी सधुी प्रजतकृती, यात आपण आपल्या कल्पनेने खपू वेगळ्या राांगोळ्या 

काढू शकाल.   
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जदनाांक शजनवार २३ जडसेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

  

र ांगोळी – नेहमीपेक्ष  वेगळी 

 

 नेहमीपेक्ष  इिर म ध्यमे व परून क ढली गेलेली र ांगोळी 

 राांगोळीने काढल्या िाणाऱ्या राांगोळीत िर रांगाबरोबरच फुलाांचा वापर केला तर 

राांगोळीला वेगळाच रांग येतो. त्याचबरोबर पानां-फुलां वापरूनदखेील राांगोळी छान होत.े 

पाण्यावर कोळशाची पावडर टाकून त्यावर राांगोळी काढली िाते. जवजवध धान्ये वापरून 

दखेील राांगोळी काढली िाते. आपल्याकडे िर बाांगडय़ाच्या काचा असतील तर त्या 

पठु्ठय़ावर जचकटवनू वेगवेगळे आकार काढून त्याची राांगोळी तयार करता येईल. मेणाची 

राांगोळी हाही एक वेगळा प्रकार करता येईल. त्यासािी एखादी खोलगट ताटली गरम करून 

त्यात मेणाचा पातळ थर द्यावा. त्याच आकाराचा कागद कापनू त्यावर जडझाईन काढून 

घ्यावे. ह े जडझाईन मेणावर नीट चेपले की कागदाचा आकार मेणावर उमटतो. मग त्यात 

आवडीप्रमाणे रांग भरून ताटली गार झाली की त्यावर पाणी घालाव.े पाण्याखालची ही 

चमकदार राांगोळी छान जदसते.  

 पूवीच््ा काळी मनसगाकत मिळणाऱ््ा रंगाचाच उप्ोग 

केला जात असे. त््ासािी झाडांच््ा साली, पान,े फुल,े रंगीत 

दगड आदींचा उप्ोग केला िात असे. आिही भले राांगोळीत नसतील, पण 

आपल्याकडे नैसजगणक रांग वापरले िातात. मात्र नैसजगणक रांग वापरण्याचां प्रमाण आता 

अगदी अत्यल्प आह.े आता राांगोळीसािीही रासायजनक रांग वापरले िातात. 

आपल्याकडेगिुरात, रािस्थान, ताजमळनाडू, तसेच महाराष्रातही रासायजनक रांग बनवले 

िातात. आपलां िीवन रांगमय करणारे ह े रांग तयार करण्याची प्रजक्रयाही जततकीच रांगमय 

असते.  

 जनसगाणतील काही घटकाांवर िेव्हा रासायजनक प्रजक्रया होते तेव्हा रासायजनक 

रांग तयार होतात ह ेतर सगळ्याांनाच माजहती आह.े पण कशापासनू कोणता रांग तयार होतो 

ह े शोधण्याची मात्र प्रजक्रया होती. मँगेनीि, िस्त, लोखांड आजण ताांब्याचा वापर 

करण्याआधी ह ेधात ूजवतळवले िातात. ते जवतळत असताना त्यापासनू रांग जनमाणण होतात. 

ही रासायजनक रांग जमळजवण्याची पजहली पायरी. डाांबर वा आगीपासनू काळा रांग जमळाला. 

दोन वेगळी रसायने एकत्र केली की जतसराच रांग तयार होतो. याचाही शोध लागला. 
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यातनूच जवजवध रांगछटा िन्माला आल्या. मग जवजवध रांग बनजवण्यासािी जवजवध 

जपांगमेंटचा वापर सरुू झाला आजण त्याला आिच्या रांगाांचे स्वरूप प्राप्त झाले. राांगोळीसािी 

स्टाचण रांग, राांगोळीयकु्त रांग आजण लेक कलसण वापरले िातात. यात लेक कलसण सवरेत्कृष्ट 

दिाणचे समिले िातात. आता तर डोलोमाइट दगडापासनू राांगोळीयकु्त रांग बनजवले िाऊ 

लागले आहते. एरवी राांगोळीत रांग भरण्याआधी त्यात पाांढरी राांगोळी जमसळावी लागते. 

परांत ु डोलोमाइट रांग ह े राांगोळीसारख े थेट भरता येऊ शकतात. आपल्याकडे राांगोळीची 

परांपरा इतकी दृढ आह े की, फक्त महाराष्रात दरवषी साधारण तीन लाख जकलोपयांत 

राांगोळी तर लाखभर जकलो रांग जवकले िातात, असां काही उत्पादकाांना जवचारता समितां.  

 भारतात सगळ्या राज्याांमध्ये राांगोळीची परांपरा आह.े आपल्याकडे रोि सकाळी 

उिल्यावर गोपद्म आजण स्वजस्तक उांबरिय़ावर रेखाटून त्यात रांग नाही तर जकमान हळद-

कुां कू भरण्याची परांपरा आिही अनेक घराांत जदसते. िर राांगोळी काढण्याचा आनांद हवा 

असेल तर जवजवध आकार काढलेल्या चाळण्या, छापे बािारात जमळतात. त्यावर राांगोळी 

पसरली की खाली हवा तो आकार तयार. नाही तर जस्टकरचा पयाणय आहचे. या जस्टकरच्या 

पयाणयाला दखेील खपू छान पयाणय आि बािारात आले आहते.  

 गोव  आमण मह र ष्र सोडून भ रि िील प्र ांि प्र ांि ि क ढली ज ण री 

र ांगोळी 

गुजर िची स मर्य : एक जबांद ू दसुऱ्या जबांदशूी िोडून बनवलेली िाळी ह े साजथयाचां 

वैजशष्टय़. तीनापासनू अगदी एकशेआि जिपकयाांपयांत साजथया काढली िाते. यात 

प्रामखु्याने स्वजस्तकाचा आकार काढला िातो.  

ि ममळन डूमधील कोलम: ताांदळाची जपिी, वीट, सांगमरवराची पावडर 

आजण करवांटीचा चरुा एकत्र करून काढली िाणारी ताजमळनाडूमधील कोलम. आिही 

त्याच पारांपररक पद्धतीने काढली िाते. दरवािात राांगोळी सिल्याने घरात सखु-समदृ्धी 

नाांदत े हा जवचार सगळ्याच राज्यात सारखा जदसतो. याजशवाय इथे घराचे सरुक्षा कवच 

म्हणनू दखेील कोलम काढण्याची परांपरा आह.े कुां भी, जसककू, कोडू, कोट्टो यासारख े३० 

प्रकार कोलम राांगोळीमध्ये काढले िातात.  

र जस्र् नी म ांडण , मध्य प्रदेश िील चौकपूरन  आमण उत्तर प्रदेश िील 

सोन रख्ख : माांडणा, चौकपरूना आजण सोनारख्खा तीनही प्रकार सारख्याच प्रकारे काढले 

िातात. या राांगोळ्याांमध्ये पिूनीय प्राणी आजण दवे रेखाटण्याची पद्धत आह.े सपणबांध हा 

प्रकार या राांगोळीतील वैजशष्टय़पणूण आह.े ही राांगोळी काढण्याची पद्धतही शास्त्रशदु्ध आह.े 
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एकदा राांगोळी काढायला सरुुवात केली की ती शेवटच्या टोकापयांत एका रेषेने िोडली 

िाते.  

 ांग लची अल्पन : चनुखडीच्या शभु्र चणूाणने वा ताांदळाच्या जपिीने वलेबटु्टी, 

स्वजस्तक, अष्टदल, पदजचन्हां, चांद्र-सयूण यासारख्या जवजवध पारांपररक जचन्हाांनी नटलेली 

बांगालची अल्पना, राांगोळीचा अजतशय रेखीव प्रकार आह.े  

सौर ष्र ची सथ्य  मकां व  स ांझी: सयूोदयापवूी जदसणाऱ्या प्रकाशाचां आजण 

सांध्याकाळच्या पिेूचां महत्त्व साांगणारी साांझीही सांगमरवराची पडू वा ताांदळाचां पीि वापरून 

काढली िाते. 

केरळमधील पुवीडल: पानां आजण फुलाांचा वापर करून काढली िाणारी ही 

दखेणी आजण जवस्तीणण राांगोळी अजधकतर दवेळाांपढेु सिवली िाते.  

आांध्र प्रदशेातील मगु्ग,ू जबहारची अरीपण, ओररसातील झुांटी, कनाणटकी रांगोली 

या जवजवध नावानीदखेील राांगोळी ओळखली िाते. जहांद ू धमाणत तर राांगोळीचां 

अनन्यसाधारण महत्त्व आहचे. याजशवाय िैन आजण पारशी धमाणत दखेील राांगोळीचां महत्त्व 

आह.े पारशी घराच्या दरवािावर राांगोळी रेखाटली िाते. अगदी लग्नकायाणत 

जववाहमांडपातही िजमनीवर राांगोळीचे िसे उमटवले िातात.  

 कापडावर गाजलच्यासारखा राांगोळीचा आकार सिवनू तयार राांगोळी 

केरळमध्ये बजघतली होती. आपल्याकडे काडणबोडण जकां वा पठु्ठय़ावर वेलवेट जचकटवनू 

त्यावर आरस,े िर वगैरेंनी नक्षीकाम करून केलेल्या राांगोळीच्या तयार मजहरपी जमळतात. 

याजशवाय आणखी जवजवध माध्यमातल्या राांगोळ्या आल्या आहते. ‘आिच्या जस्त्रयाांना 

तासांतास राांगोळी काढण्याइतका वेळ नसतो आजण आिच्या स्पाटेकसच्या िजमनीवर 

राांगोळी जदसतदखेील नाही. तरीही आपलां घर जकमान सणाच्या जकां वा शभुप्रसांगी तरी 

राांगोळीनां सिलेलां प्रत्येक गजृहणीला हवां असतां. आपली चटई िशी जवणलेली असते तशा 

या खोटी फुलां एकमेकाांत जवणनू आसनासारख्या राांगोळ्या तयार केल्या िातात. या 

राांगोळ्या िजमनीवर िेवायला िागा नसेल तर टेबलवर िेवता येतील जकां वा जभांतीवर दखेील 

लावता येतील. ’या राांगोळ्या आधजुनक काळात छोट्या िागेत वापरता येण्यािोग्या.. .. 

अशीच एक राांगोळी आपल्या भाज्या वापरून त्यातील रांगसांगती आजण आकार याचा 

योग्य तो उपयोग करून तयार केलेली साधी पण वेळखाऊ मात्र --- 
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जदनाांक शजनवार ३० जडसेंबर २०१७ दजैनक हरेाल्ड, गोवा, मकु्ता परुवणी 

र ांगोळीची  ॉडयर 

 

 पहाता पहाता वषण सांपत आले आह.े गेले वषणभर दर शजनवारी मकु्ता परुवणीतनू 

आपण या “रांगवषाण” सदरातनू भेटतो आहोत. सरुवातीला खपू किीण वाटणारे ह ेजलखाण 

हळू हळू िमत गेले. अनेक वाचकाांनी फोन करून लेखाच्या प्रजतजक्रया जदल्या. 

लोकसांस्कृतीचे अभ्यासक श्री जवनायक खडेेकर, उिाण जवकास जवभागाचे सदस्य सजचव 

आजण वेदस्ांस्कृतीचे अभ्यासक डॉ प्रमोद पािक या सारख्या खपू िेष्ठ श्रेष्ठाांचे प्रोत्साहन 

जमळाले. काही लेखाांसािी प्रख्यात ज्योजतषी रवींद्र कामत याांचेही मागणदशणन लाभले. 

एखाद्या सदरासािी जलहायचे म्हणिे सातत्य िेवावे लागते. हा एक वेगळा अनभुव होता.  

 द ैहरेाल्ड चे सांपादक श्री रािेंद्र दसेाई याांनी माझ्यासारख्या नवख्या लेजखकेवर 

एवढा प्रचांड जवश्वास दाखवला आजण अपवूाण धनश्री या सारख्या मजैत्रणीनी सहकायण केले 

म्हणनू ह े सदर पणूण करणे शकय झाले. या जनजमत्ताने राांगोळी या जवषयाचा वगे वेगळ्या 

पैलचूा अभ्यास करावा लागला. प्रत्येक शजनवारी वेगळे लेखन पण राांगोळीशी सांबध 

असलेले करणे ह े मला एक आव्हानच होते. म्हणनू खपू ज्ञान जमळवले. शकय तेवढे 

जवषयाशी सांदभण िेवत पण वैजवध्य पणूण लेखन करण्याचा प्रामाजणक प्रयत्न केला. त्यातनूच 

मग केशवसतुाांची राांगोळीशी सांदभण असलेली कजवता, वेगवेगळ्या प्राांतातील राांगोळ्या 

त्याांची नाव,े वैजशष््टये असा पसारा वाढत गलेा. आजण मला एक िाणवलेली गोष्ट म्हणि े

दाजक्षणात्य राांगोळ्या म्हणिे कोलम मगु्ग ुतसेच बाांगला राांगोळी अल्पना याचे सारे सांदभण 

त्याचे धाजमणक महत्व पद्धती आजण प्रत्यक्ष राांगोळ्या गगुल वर सहि उपलब्ध आहते. पण 

आपल्या जिपकयाच्या साध्या सोप्या राांगोळ्या मात्र तेवढ्या जमळत नाहीत. आपण आपला 

िेवा सांजचत कुिे तरी जवसरत िाऊ का अशी एक खांत वाटली. म्हणनूच शकयतो या 

राांगोळ्या आपल्या पारांपाररक जिपके वाल्या असाव्यात असा कटाक्ष िेवला. अगदी कमी 

वेळात आजण कमी रांगात या राांगोळ्या काढू शकतो. हा िेवा कुिेतरी पढुील जपढीकडे िावा 

असे प्रयत्न मनापासनू होते. माझ्याकडे जिपकयाांच्या राांगोळ्याांचा आजण गािीच्या 

राांगोळ्याांचा भरपरू सांग्रह आह े असा एक शोध लागला. आजण स्वत:ची एक वेगळी 

ओळख मलाच झाली. अनेक वेळा समारांभाला भेटलेल्या ओळखी अनोळखी लोकाांनी 

लेख वाचत असल्याचे साांगत सखुद धकके जदले. एकदा तर सम्राट कलब फोंडा याांनी माझ े

सणाांच्या राांगोळ्या आजण महत्व त्याचा स्लाईड शो िेवला. खपू कौतकु झाले. लेखाांच े

पसु्तक यावे अशा सदीचछासदु्धा व्यक्त झाल्या. कदाजचत पढुील वषाणत ह ेपसु्तक येईल.  
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 वषण सांपले आजण म्हणनू आता ही राांगोळी म्हणिे बॉडणर. आपल्याला दाराच्या 

बाहरे, चौरांगाच्या सभोवती एखाद्या जवशेष समारांभासािी काही छोट्या साध्या सोप्या 

राांगोळी बॉडणरने आपल्या घराचे रूपच बदलनू िाते. काहीवेळा या मकु्त हस्त ररतीने तर 

कधी जिपकयातनूही अशा राांगोळ्या काढतात. आपल्या अांगणाबाहरे, उांबयाणबाहरे जकां वा 

घरात एखाद्या सणाला दवेकृत्याला ही राांगोळी काढतात.  

आपली सीमा, मयाणदा, िीवनात महत्वाची. त्यामळेु जकती, काय करावे, कुिे 

थाांबावे ह े ही समिले पाजहिे. म्हणनू आता इथेच थाांब ू आजण खपू अगदी मनापासनू 

धन्यवाद. !!!! 
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सौ दीपा ियांत जमरींगकर 

 

 

 

 या पसु्तकाच्या लेजखका दीपा जमरींगकर या गोव्याच्या 

इांजिजनयर. गोवा येथे जवद्यतु खात्यात कजनष्ठ अजभयांता म्हणनू 

नोकरी करत असताना त्या आपला लेखनाचा छांद िोपासतात.  

गेली जकत्येक वषे अनेक वतणमानपत्रातनू कला, सांकृती, पयाणवरण इ जवषयावर त्याांचे लेख 

प्रजसद्ध होत आहते. त्याांनी २०१७ साली दर शजनवारी ‘मकु्ता’ या द.ै हरेाल्ड (मरािी) गोवा 

च्या परुवणीसािी राांगोळी जवषयक ‘रांगरेषा’ ह ेसदर जलजहले. सध्या (२०१८ साली)  दर 

रजववारी द ैगोमन्तक, गोवा च्या ‘शब्द सोहळा’ या परुवणी सािी त्याांचे  ‘पालकनीती’ ह े

सदर चाल ूआह.े  

त्याांच्या अनेक कजवताांना आजण कथाना महाराष्र गोवा राज्यात पाररतोजषके जमळाली.  

अनेक साजहत्य सांमेलनात त्याांचा सक्रीय सहभाग असतो.  

सध्या काही कथालेखनही त्या करत आहते. एका  वेगळ्या जवषयावरील कादांबरी 

लेखनाला सरुवात केली आह.े ज्यामध्ये गोव्यातील आांतरराष्रीय जचत्रपट महोत्सव- त्याची 

सरुवात –अडचणी- एका अजधकाऱ्यावर तत्सांबधी आलेला दबाव- कुटुांबाची फरफट - 

जमजडया आजण असचे काही ---- 

त्याांच्या कजवताांचे पसु्तक लवकरच प्रजसद्ध होईल.  

नोकरी, घर आजण साजहत्यसेवा याांच्याबरोबरच त्या  गोव्यातील काही सामाजिक 

सांस्थासािी काम आजण  अनेक साजहजत्यक, साांगीजतक, साांस्कृजतक उपक्रम /कायणक्रमाचे 

आयोिन आजण जनवेदन वगैरे उपक्रमाांत असतात.  

त्याांच्या या पसु्तकावरील वाचकाांच ेअजभप्राय िाणनू घेण्यास त्या उत्सकु आहते. त्याांचा 

सांपकण पत्ता  

सौ दीपा ियांत जमरींगकर  

७०१ अ रािदीप गॅलारीआ  

सदर फोंडा गोवा ४०३४०१ 

 फ़ोन : ९४२३८८६२९२, 9423886292 

dmiringkar@gmail. com 
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ई सामित्् प्रमतष्ठान 

 

 

िरािी भाषा आता झेप घेण््ाच््ा िूड िध््े आिे. रडणार ् ांकडे लि 

नका दऊे. िरािीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. पुवी पुस्तकाच््ा 

एका आव त्तीच््ा िजार दोनिजार प्रती छापल््ा जात. पाच िजार म्िणज े

डोक्ावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच््ा जिान््ात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख 

वाचकांप्ंत जातं. वषाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक 

एकिेकांना परस्पर फ़ॉरवडक करतात. व्िट्स अप, ई िेल, ऍप्प, ब्ल््ु टुथ, 

वेबसाईट, पेन्राईव्ि, मसडी अशा असंख्् िागांनी पुस्तकं व्िा्रल व्िा्लीत. 

सुसाट सुटमलत. खेड्यापाड्यांच््ा गल्लीबोळांपासून ते जगाच््ा पाठिवरच््ा 

प्रत््ेक दशेात. रॉकेटच््ा वेगाने सुसाट सुटलेल््ा िरािीच््ा वेगाला आता कोणी 

थांबवू शकत नािी.  

्ा धूिधडक क्रांतीत सामिल व्िा. आपल््ा ओळखीच््ा िरािी सािरांना 

्ात ओढा. त््ांचे ई िेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आम्िाला पािवा. तुम्िी फ़क्त दिा 

वाचक आणा. ते शंभर आणतील. आमण ते दिािजार. तुिच््ा व्िाट्सप ग्रुपिधून 

्ाची जामिरात करा. आपल््ाला फ़ुकट पुस्तकं वाचकांप्ंत पोिोचवा्ची 

आिते. आपल््ाला ठटव्िी पेपर ची जामिरात परवडत नािी. आिचे वाचक िचे 

आिचे जामिरात एजंट. तेच आिची ताकद. िरािी भाषेची ताकद जगाला 

दाखवू.  
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www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail. com ला कळवून िेलने मिळवा. 

ककवा7720980842िा नंबर सेव्ि करून ्ा नंबरला तुिचे नांव व 

गांवWhatsapp करून पुस्तके whatsapp िागे मिळवा.  

ककवा ई सामित््चे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks ्ा 

ललकवर उपलब्ध आिे. तेdownload करा.  

ि ेसवक िोफ़त आि.े  

पण फ़ुकट नािी.  

्ा िागे अनेकांचे कष्ट आिते.  

 

 

 

 

 


