
�गा�मातेची नऊ �पे

शैलप�ुी

�ग�चे प�हले �प 'शैलीप�ुी' या नावाने ओळखले

जात.े ही नव�गा�पकै� प�हली �गा� आह.े पव�तराज
�हमालयाची मलुगी �हणून ज�म घते�यामळेु �तला

'शैलप�ुी' असे नाव पडले आह.े नवरा�ी�या
प�ह�याच �दवशी �तची पजूा आ�ण आराधना केली

जात.े या प�ह�याच �दवशी�या पजूते सतं-महतं
आप�या मनाला 'मलूाधार' च�ात ��थर करतात.
या �दवसापासनू �यां�या योग साधनलेा सरुवात

होत.े

या �ग��या उज�ा हातात ��शूळ आ�ण डा�ा

हातात कमळाचे फूल आह.े आप�या पवू�ज�मात

तीने �जापती द� राजाची क�या �हणून ज�म

घतेला होता. �यावळे� �तचे नाव 'सती' असे होत.े



�तचा �ववाह शंकराशी झाला होता.

एकदा राजा �जापतीने मोठा य� केला. या
य�ासाठ� �याने सव� देवदेवतांना �नम�ं�त केले होत.े
परंत,ु �याने शंकराला �नम�ं�त केले न�हत.े आपले

वडील मोठा य� करणार अस�याचे समज�यावर

सतीला �तथे जा�याची ती� इ�छा झाली. �तने
आपली इ�छा शंकराजवळ �कट केली. त�ेहा
शंकराने �तला सां�गतले, क� �जापती द� काही

कारणा�तव मा�यावर नाराज आहते. �यांनी सव�
देवदेवतांना य�ासाठ� बोलावले आह.े

परंत,ु मला म�ुाम य�ाचे �नम�ंण �दले नाही. अशा
प�र��थतीत तू �तथे जाणे मला यो�य वाटत नाही.
शंकराने समजावनू सां�गतले तरीही �तचे समाधान

झाले नाही. वडीलांचा य� पाहणे, तसचे आपली

आई आ�ण ब�हण�ना भटे�यासाठ� �तचे मन

�ाकूळ झाले होत.े �तचा आ�ह पा�न शंकराने

�तला य�ासाठ� जा�याची परवानगी �दली.

सती व�डलां�या घरी ग�ेयावर कुणीही �तचे �वागत



केले नाही. �तला कुणीही आदराची वागणूक �दली

नाही. आईआ�ण ब�हण�नी देखील �तला गळाभटे

�दली नाही. सव�जण �त�याकडे पा�न त�ड �फरवत

होत.े नातवेाईकांची ही वागणूक पा�न �तला

अ�यंत राग आला. �तथे शंकरा�या �ती
�तर�काराची भावना अस�याचे �तला �दसनू आले.
द�ाने शंकरा�वषयी काही अपमानकारक श�दही

वापरले होत.े हे सव� पा�न ती रागाने सतं�त झाली

आ�ण शंकराने सां�गतले तचे यो�य होत,े असे �तला
वाटले.

आपण इथे येऊन खपू मोठ� चकू केली आहे याची

जाणीव होऊन नवया�चा अपमान सहन न झा�याने

�तने �वत:ला योगा�नीत जाळून घतेले. याची
माहीती शंकराला �मळा�यावर �याने लगचे

आप�या गणांना पाठवनू �जापतीचा सपंणू� य�

उ�व�त केला. सतीने पढु�ल ज�मात शैलराज

�हमालया�या क�ये�या �पात ज�म घतेला. यावळे�
ती 'शैलप�ुी' या नावाने ��स� झाली. पाव�ती,



हमेवती हे �तचचे नाव होत.े 'शैलप�ुी' देवीचा
�ववाहदेखील शंकराशी झाला होता.
पवू�ज�मा�माणे या ज�मीही ती शंकराची अधा��गनी

बनली. �हणून नव�गा�पकै� �थम शैलप�ुी �ग�चे

मह�व आ�ण श�� अनतं आह.े

--------------------

��चा�रणी

दधाना करपदमा�याम�मालाकमडंलू।

देवी ��सदतु म�य ��हाचा�र�यनमु�मा। ।

नवश��पकै� '��हचा�रणी' हे �ग��या �सरे �प

आह.े येथे '��' या श�दाचा अथ� तप�या आह.े
��हाचा�रणी �हणजे तपाचे आचरण करणारी.
नवरा�ा�या �सया� �दवशी या मातचेी पजूा केली

जात.े या �दवशी साधकाचे मन ' �वा�ध�ान' च�ात
��थर होत.े या च�ात मन ��थर करणाया�ला �तची

कृपा आ�ण भ�� �ा�त होत.े या देवीचे �प



अ�तशय देखणे आ�ण भ�आह.े

�त�या उज�ा हातात जपमाळा आ�ण डा�ा

हातात कमडंलू असतो. �तने पवू�ज�मात
�हमालयाची क�या �हणून ज�म घतेला �यावळे�

नारदमनु�ने �तला भगवान शंकर पती �हणून

�मळावा यासाठ� कठोर तप�या करायला सां�गतली

होती. या तप�येमळेु या देवीला तप�ा�रणी �क�वा

��चा�रणी असे �हणतात.

एक हजार वषा�पय�त �तने फळे खाऊन तप�या�

केली. उपवास काळात �तला ऊन आ�ण पावसाचा

भयानक �ास सहन करावा लागला होता. या
तप�य�नतंर तीन हजार वषा�पय�त केवळ ज�मनीवर

पडलेली बलेप�े खाऊन �दवस काढले. यानतंर
सकुलेले बलेप� खायचे सोडून �द�यामळेु �तला '
अपणा�' हे एक नाव पडले.

अनके वष� कठोर तप�या� के�यामळेु �तचे शरीर

�ीण झाले होत.े �तची ही अव�था पा�न �तची

आई मनेा खपू �:खी झाली होती. �तने �तला या



कठ�ण तप�येपासनू म�ु कर�यासाठ� 'उमा' अग!ं
नको ग नको! अशी हाक �दली. त�ेहापासनू देवी

��चा�रणी�या पवू�ज�माचे 'उमा' हे एक नाव

पडले. �तची ही तप�या पा�न ��लोकात हाहाकार

उडाला. सव� देवदेवता �त�या तप�येची �शंसा क�
लागले. शेवट� ��देवाने �तला आकाशवाणी�ारे

सबंो�धत क�न सां�गतले, क� ' हे देवी! आजपय�त

इतक� कठोर तप�या� कुणीही केली नाही. त�ुया
तप�येची सगळ�कडे �शंसा होत आह.े तझुी
मनोकामना लवकरच पणू� होईल. भगवान शंकर

तलुा पती �पात �ा�त होतील. आता तू तप�या

सोडून लवकर घरी जा. लवकरच तझुे पती तलुा

�यायला येतील.' असा वर �यांनी �दला.

��चा�रणी भ�ांना अनतं फळे देणारी आह.े �तची
उपासना के�याने मन�ुया�या तप, �याग, वरैा�य
आ�ण सयंमात वाढ होत.े देवी�या कृपनेे मानवाला
सव�� �वजय आ�ण �स�� �ा�त होत.े अशा �कारे
हे �ग�चे �सरे �प आह.े



--------------------

च�ंघटंा

�प�डज�वरा�ढा च�डकोपा��कैयु�ता।।

�साद तनतुे महां च�ंघटेंती �व�तु।।

�ग��या �तसया� श��चे नाव 'च�ंघटंा' आह.े
नवरा�ी�या �तसया� �दवशी या देवीची पजूा केली

जात.े तसचे सकंट �नवारणासाठ� देखील या

�दवशी पजूा केली जात.े या �दवशी साधकाचे मन
'म�णपरू' च�ात ��व� होत.े च�ंघटें�या कृपनेे
अलौक�क व�तचुे दश�न होत.े �द� सगुधंाचा

अनभुव येतो �क�वा �व�वध �कारचा �द�आवाज

ऐकायला येतो. हे �ण साधकासाठ� अ�यंत

सावधान राह�यासाठ� असतात. देवीचे हे �प

परम शांतीदायक आ�ण क�याणकारी आह.े �त�या
म�तकावर घटें�या आकराचा अध�च�ं अस�यामळेु

तीला 'च�ंघटंा देवी' असे �हटले जात.े शरीराचा रंग



सो�यासारखा चमकणारा आह.े या देवीला दहा
हात आहते. या दहा हाताम�ये खड्ग, धन�ुयबाण
आद� श��े आहते. तीचे वाहन �स�ह असनू म�ुा

नहेमी यु�ासाठ� तयार असत.े

माँ च�ंाघटंा�या कृपनेे भ�ांचे सव� पाप आ�ण

सकंट �र केले जात.े माँ भ�ां�या सकंटाचे

�नवारण लगचे करत.े तीचा उपासक �स�हा�माणे

परा�मी आ�ण �नभ�य होतो. ती�या घटें�या
आवाज �तेबाधेपासनू भ�ांचे र�ण करतो. या
देवी�या चरणी शरणागती प�कर�यास घटेंचा

आवाज �ननादतो. या माँ देवीचे �प अ�यंत सौ�य

व शांतीपणू� आह.े या देवीची आराधना के�यास

वीरता-�नभ�यता बरोबर सौ�यतचेा �वकास होवनू

सपंणू� शरीरात कांती-गणुांची वाढ होत.े

आवाजात मधुरता येत.े माँ च�ंाघटंाचे भ�आ�ण

उपासक जथेे जातात तथेील लोक �यांना पा�न

शांती आ�ण सखुाचा अनभुव करतात. आपण

आपले मन, वचन, कम� हे प�व� क�न देवीची



उपासना कर�यासाठ� तयार �हा. तीची उपासना
के�यामळेु सव� ससंारीक सकंटातनु म�ु� �मळत.े
आपण नहेमी तीची उपासना कर�यासाठ� अ�सेर

असाव.े इहलोक आ�ण परलोक दो�ही�या

क�याणकारी आ�ण सम�ृ�साठ� तीचे ल� आह.े

----------------------

आ�दश��चे चतथु� �प कू�मांडी

�ग��या चौ�या �पाचे नाव ‘कु�मांडा’ आह.े
आप�या ��मत हा�यामळेु ��ांड उ�प� के�यामळेु

या देवीला कु�मांडा देवी असे �हटले जात.े
स�ंकृतम�ये कु�मांडाला कु�हड असे �हणतात.
कु�ह�ांचा बळ� �तला अ�धक ��य आह.े या
कारणामळेुही �तला कु�मांडा �हणून ओळखले

जात.े

नवरा�ी�या चौ�या �दवशी या देवीची पजूा केली

जात.े या �दवशी साधकाचे मन ‘अदाहत’ च�ात



��थर झालेले असत.े या �दवशी अ�यंत प�व�

आ�ण अचचंल मनाने कु�मांडा देवीला समोर ठेवनू

पजूा-उपासना केली पा�हज.े स�ृीचे अ��त�व
न�हते त�ेहा या देवीनचे आप�या ��मत हा�याने

��ांडाची रचना केली होती. �हणून ती स�ृीची

आ�श�� आह.े

या देवीचे �नवास�थान सयू�मडंळात आह.े �तथे
�नवास कर�याची श�� केवळ या देवीम�येच आह.े
�तचे शरीर सयूा��माणे देद��यमान आह.े �तचे तजे
आ�ण �काशामळेु दहा �दशा उजळून �नघतात.
��ांडात असले�या सव� व�तू आ�ण �ा�यांमधील

तजे केवळ या देवी�या कृपमेळेुच आह.े देवी�या
आठ भजुा आहते. ही देवी अ�भजुा या नावाने
देखील ��स�आह.े �त�या सात हातात �मश:
कमडंलू, धन�ुय, बाण, कमळाचे फूल, अमतृ कलश,
च�आ�ण गदा आह.े आठ�ा हातात जपमाळा

असनू �तचे वाहन �स�ह आह.े

कु�मांडा�या उपासनमेळेु भ�ांचा आजार बरा



होतो. या भ��मळेु आयु�य, यश, श�� आ�ण

आरो�यात वाढ होत.े या देवीला �स� कर�यासाठ�

फार काही करावे लागत नाही. मन�ुय पणू�पणे

देवीला शरण गलेा तर �याला शांती आ�ण

सम�ृ��या वाटेवर जाता येत.े कु�मांडाची उपासना
मनु्�याला रोगापासनू म�ु करत.े �याला सखु,
सम�ृ� आ�ण �गतीकडे घऊेन जाणारी ही देवी

आह.े

---------------------

�ग�चे पाचवे �प �हणजे '�कंदमाता'

�स�हासनगता �न�य पदमा��तकर�या।

शुभदा�तु सदा देवी �कंदमाता यश��वनी।।

�ग�चे पाचवे �प '�कंदमाता' या नावाने ओळखले

जात.े नवरा�ी�या पाच�ा �दवशी देवीची पजूा

केली जात.े या �दवशी साधकाचे मन '�वशु�'
च�ात ��थर झालेले असत.े भगवान �कंद



लहानपणी या देवी�या काखते बसले होत.े

भगवान �कंद 'कुमार का�त�केय' नावानहेी
ओळखले जातात. ते देवासरू स�ंामात देवतांचे

सनेापती बनले होत.े परुाणात �यांना कुमार आ�ण

श�� �हणून �यांचा म�हमा वण�न केलेला आह.े
भगवान �कंदची आई अस�यामळेु �गा��या या

�पाला �कंदमाता �हणून ओळखले जात.े
�कंदमाता चारभजुाधारी आह.े �त�या उज�ा

बाजकूडील खालील भजुा, जी वर उचललेली आह,े
�या हातात कमळाचे फूल आह.े

डावीकडील वर�या हातात वरम�ुा तसचे खालील

भजुा वर�या बाजलुा उचललेली आहे �याम�ये

कमळाचे फूल घतेलेले आह.े या देवीचा रंग पणू�त:
शु� आह.े ही देवी कमळा�या आसनावर

�वराजमान असत.े यामळेु या देवीला प�ासना

असहेी �हटले जात.े �तचे वाहन �स�ह आह.े

नवरा�ीतील पाच�ा �दवसाचे शा��ात �वशेष

मह�व सां�गतले आह.े यावळे� च�ात ��थर



झाले�या साधकांची �च�व�ृी लोप पावत.े सव�
बधंनातनू साधकाचे मन म�ु होऊन पदमासना

�कंदमात�ेया �पात त�लीन होत.े यादर�यान
साधकाला पणू� सावध�गरीने उपासना करणे

आव�यकआह.े सव�तोपरी एका� होऊन

साधन�ेया मागा�वर जायला पा�हज.े

�कंदमात�ेया उपासननेे भ�ाची इ�छा पणू� होत.े
म�ृयूलोकातच �याला परम शांती आ�ण सखुाचा

अनभुव �मळतो. �या�यासाठ� मो�ाचा माग� सोपा
होतो. �कंदमात�ेया उपासननेे भगवान �कंदाची

उपासनाही सफल होत.े सयू�मडंळाची अ�ध�ा�ी
देवी अस�यामळेु �त�या भ�ाला अलौक�क तजे

�ा�त होत.े आपण एका� मनाने प�व� होवनू

मातलेा शरण ये�याचा �य�न केला पा�हज.े या
भवसागरात �:खापासनू म�ु� �मळवनू मो�ाचा

माग� सलुभ कर�यासाठ� याप�ेा चांगला पया�य

�सरा नाही.

------------------



का�यायनी

�ग�चे हे सहावे �प का�यायनी या नावाने

ओळखले जात.े �गा� पजू�ेया सहा�ा �दवशी या

देवीची उपासना केली जात.े या �दवशी साधकाचे
मन 'आ�ा' या च�ात ��थर होत.े योगसाधनते या

आ�ा च�ाचे �वशेष �थान आह.े या च�ात ��थर

झालेला साधक का�यायनी�या चरणी आपले

सव��व वा�न देतो. प�रपणू� आ�मदान करणाया�

भ�ाला देवी सहजपणे दश�न देत.े

�ग�चे नाव का�यायनी कसे पडले यामागे एक कथा

आह.े कत नावाचे एक ��स� महष� होत.े �यांना
का�य नावाचा प�ु झाला. या का�या�या गो�ात
��स� महष� का�यायनाचा ज�म झाला. �यांनी
अनके वष� भगवतीची कठोर तप�या केली.
भगवतीने �यां�या घरी ज�म �यावा अशी �यांची

इ�छा होती. भगवतीने �यां�या या �ाथ�नचेा �वीकार
केला.



काही काळानतंर ज�ेहा म�हषासरुाचा अ�याचार

प�ृवीवर वाढला त�ेहा ��ा, �व�णू आ�ण महशे या

तीन देवतांनी आप�या तजेाचा काही अंश देऊन

म�हषासरुा�या �वनाशासाठ� एका देवीला उ�प�

केले. महष� का�यायनाने या देवीची सव��थम पजूा

केली �हणून या देवीला का�यायनी देवी असे नाव

पडले. अ��न कृ�ण चतथु��या �दवशी या देवीने

महष� का�यायना�या घरी ज�म घतेला होता.
स�तमी, अ�मी आ�ण नवमी हे तीन �दवस महष�

का�यायन यां�या घरी पजूा �हण क�न दशमी�या

�दवशी देवीने म�हषासरुाचा वध केला होता. अशी
ही कथा परुाणात आह.े

का�यायनी अमाप फलदायकआह.े का�ल�द��या
यमनुा �कनारी भगवान कृ�णाला पती �पात �ा�त

कर�यासाठ� �ज गोप�नी या देवीची पजूा केली

होती. ही देवी �जमडंळा�या अ�ध�ा�ी�या �पात

��त��त आह.े का�यायनीचे �प अ�यंत तजेःपुजं

आह.े �तला चार भजुा आहते. देवीचा उज�ा



बाजकूडील वरचा हातात अभयम�ुा आ�ण

खाल�या हातात वरम�ुा आह.े डावीकडील वर�या

हातात तलवार आ�ण खाल�या हातात कमळाचे

फूल

आह.े �तचे वाहन �स�ह आह.े

का�यायनी�या उपासननेे मन�ुयाला अथ�, धम�, काम
आ�ण मो� या चार फळाची सहजतनेे �ा�ती होत.े
तो इहलोकात रा�नही �याला अलौक�क तजे

आ�ण �भाव �ा�त होतो. जो ��� मातचेी

मनापासनू पजूा करतो. तो रोग, भय, �:खआ�ण

सतंापापासनू म�ु होतो. सात ज�माचे पाप न�

कर�यासाठ� मातलेा शरण येऊन �तची उपासना

करणे आव�यकआह.े

---------------

कालरा�ी

�ग�चे सातवे �प : 'कालरा�ी'



एकवणेी जपाकण�परूा न�ना खरा��थत।

ल�बो�ी क�ण�काकण� तलैा�य�शरी�रणी।।

वामपादो�लस�लोहलताकंटकभषूणा।

वध�नमधू��वजा कृ�णा कालरा��भ�ययंकारी।।

�ग�चे सातवे �प 'कालरा�ी' या नावाने ��स�
आह.े नवरा�ी�या सात�ा �दवशी कालरा�ीची

पजूा केली जात.े या �दवशी साधकाचे मन 'सहार'
च�ात ��थर झालेले असत.े यासाठ� ��ांडा�या

सम�त �स���चे दरवाजे उघडू लागतात. या च�ात
��थर झाले�या साधकाचे मन पणू�त: कालरा�ी�या
�पाकडे आक�ष�त झालेले असत.े �त�या
सा�ा�कारापासनू �मळणाया� प�ुयाचा तो भागीदार

होतो. �या�या सपंणू� पापांचा नाश होतो. �याला
अ�य प�ुय लोकांची �ा�ती होत.े

या देवीचा रंग काळा आह.े डो�यावरील केस

�व�कटलेले आहते. ग�यात �वज�ेमाणे चमकणारी

माळ आह.े �तला तीन डोळे आहते. हे �त�ही डोळे



��ांडासारखे गोल आहते. ते चमकदार आहते.

कालरा�ी�या ��येक �ासा�ासातनू अ�नी�या

भयंकर �वाला �नघतात. गाढव हे कालरा�ी देवीचे

वाहन आह.े वर उचलले�या उज�ा हातातील

वरम�ुा सवा�ना वर �दान करत.े उजवीकडील
खाल�या हातात अभयम�ुा आह.े तर डावीकडील
वर�या हातात लोखडंाचा काटा आ�ण खाल�या

हातात खड्ग (क�ार) आह.े

कालरा�ीचे �प �दसायला अ�यंत भयाकारी आह.े
परंतु ती नहेमी शुभ फळ देणारी अस�यामळेु �तचे

नाव 'शुभकंारी' स�ुा आह.े यामळेु भ�ाने भयभीत

हो�याचे काहीही कारण नाही. देवी कालरा�ी
��ांचा �वनाश करणारी आह.े रा�स, भतू�ते �तचे

नाव ऐकताच घाब�न पळून जातात. ही देवी �ह
सकंटांनाही �र करणारी आह.े या देवीचे भ�
पणू�त: भयम�ु असतात. कालरा�ी�या भ�ाने यम,
�नयम, सयंमाचे पणू� पालन केले पा�हज.े

मन, वचन आ�ण देह प�व� ठेवला पा�हज.े ती



शुभकंारी अस�यामळेु �त�या उपासननेे होणाया�

शुभ कामांची गणना केली जाऊ शकत नाही.
आपण नहेमी �तचे �मरण आ�ण पजूा केली

पा�हज.े

--------------

महागौरी

�ेते वषेृ समा�ढा �ेता�बरधरा शु�च:।

महगौरी शुभं दा�महादेव�मोददा। ।

�गा� मातचेे आठवे �प �हणजे महागौरी होय.
�गा�पजू�ेया आठ�ा �दवशी महागौरीची पजूा

केली जात.े महागौरीची पजूा के�याने सव� पापे
धुऊन जातात. भ�व�यात पाप-सतंाप, �:ख
�या�याजवळ कधीही येत नाही. तो सव� �कार�या
प�व� आ�ण अ�य प�ुयाचा अ�धकारी होतो. या
देवीचा रंग पणू�त: गोरा आह.े या गोया�पराची उपमा
शंख, च�ं आ�ण कंुदा�या फुलापासनू �दली आह.े



या देवीचे वय आठ वष� मानले जात,े 'अ�वषा�
भवदे् गौरी।' तीचे व�� आ�ण आभषूणदेखील �ेत

रंगाची आहते.

महागौरीला चार भजुा आहते. वषृभ �तचे वाहन

आह.े �त�या वरील उज�ा हातात अभयम�ुा

आ�ण खालील उज�ा हातात ��शूळ आह.े वर�या
डा�ा हातात डम�आ�ण खालील डा�ा हातात

वर-म�ुा आह.े महागौरी अ�यंत शांत �वभावाची

आह.े

आप�या पाव�ती �पात �तने भगवान शंकराला

पती �पात �ा�त कर�यासाठ� कठोर तप�या केली

होती. गो�वामी तळुशीदास यां�या अनसुार �तने

भगवान शंकराला पती कर�यासाठ� कठोर सकं�प

केला होता-

या कठोर तप�येमळेु �तचे शरीर काळे पडले होत.े
�त�या कठोर तप�येवर �स� होऊन भगवान

शंकराने �तला गगं�ेया प�व� पा�याने आघंोळ

घात�यावर ती अ�यंत गोरी �दसू लागली.



त�ेहापासनू �तला महागौरी या नावाने सबंोधले

जात.े देवी महागौरीचे �मरण, पजूा भ�ांसाठ�

सवा��धक क�याणकारी आह.े आपण नहेमी �तचे

�यान केले पा�हज.े �त�या कृपमेळेु अलौक�क

�स�� �ा�त होत.े महागौरी भ�ाचे सकंट अव�य

�र करत.े �त�या उपासनमेळेु अश�य काय� श�य

होत.े �तला शरण जा�यासाठ� आपण अ�धक

�य�न केला पा�हज.े देवी महागौरीचा म�हमा
परुाणात व�ण�ला आह.े

--------------

�स��दा�ी

�गा� मातचेी नववी श�� �हणजे

�स��दा�ी होय. ही सव� �कारची

�स�� देणारी देवी आह.े �गा� पजू�ेया

नव�ा �दवशी या देवीची पजूा केली जात.े



या �दवशी शा��ो� �वधी पणू� �न�ेने

करणाया� साधकांना सव� �कारची �स��

�ा�त होत.े ��ांडावर पणू� �वजय

�मळ�व�याचे साम�य� �यां�यात येत.े

अ�णमा, म�हमा, गरीमा, ल�घमा, �ा�ती,

�ाका�य, ई�श�व आ�ण व�श�व या आठ

�स�� माक� �डेय परुाणात सां�गत�या आहते.

देवी �स��दा�ीत या सव� �स�� आप�या

भ�ाला �दान कर�याची �मता आह.े

भगवान शंकराने देवी�या कृपनेचे या सव� �स��

�ा�त के�या हो�या. यामळेुच �शवाचे अध�

शरीर देवीसारखे झाले होत.े या कारणामळेु

�यांना लोक 'अध�नारीनटे�र' या नावाने

ओळखतात.

देवी �स��दा�ी चार भजुाधारी आह.े �तचे



वाहन �स�ह आह.े ती कमळा�या फूलावरही

�वराजमान होऊ शकत.े �त�या उज�ा

बाजकूडील खाल�या हातात कमळाचे फूल आह.े

देवी �स��दा�ीची कृपा �ा�त

कर�यासाठ� ��येक मन�ुयाने �नरंतर �य�न केले

पा�हजते. �त�या कृपनेे अनके �:ख �र क�न तो

सखुाचा उपभोग घऊे शकतो. �यामधून �याला

मो�ाचा माग�ही �मळतो. नव�गा�म�ये देवी

�स��दा�ी शेवटची देवी आह.े या देवीची

उपासना पणू� के�यानतंर साधका�या सव�

मनोकामना पणू� होतात.

---------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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