नवरा हणजे श  उपासना

नवरााचे दवस हणजे शची उपासना करयाचे दवस. जगामये कोणतीही नैितक

मू"ये के वळ चांगली आहेत हणून 'टकत नाहीत; तर )यांचे अि+त)व 'टकवून ठे वयासाठी
)यां-या पाठीमागे साम.या/चे पाठबळ असणे आव1यक असते. या संदभा/त आि3न मिह4यात

येणा5या 6ा नवरा उ)सवाबाबत एक पौरािणक कथा :िसद आहे. मिहषासुर नावाचा

एक रा=स अितशय :भावी बनला होता. )याने +वत:-या साम.या/-या बळावर अनेक

देवांना व मनु?यांना ािह ािह क@न सोडले होते. दैवी िवचारांची :भा अ+पB बनली

होती व लोक भयC+त झाले होते. धैय/ घालवून बसले"या देवांनी GHा, िव?णू व महेश

6ांची आराधना के ली. देवां-या :ाथ/नेने :सI झाले"या आJ देवांना मिहषासुराचा राग

आला. )यां-या पुय:कोपातून एक दैवी शि िनमा/ण झाली. सव/ देवांनी जयजयकार क@न,

ितचे पूजन के ले. ितला +वत:-या दK आयुधांनी मंिडत के ले. 6ा दKशने नऊ दवस

अिवरत युद क@न मिहषासुराला मारले. आसुरी वृNीला संपवून, दैवी शची पु4हा

+थापना क@न देवांना अभय दले. ही श देवता हणजेच आपली जगदंबा. 6ा दवसात

आई जवळ श मागावची व आसुरी वृNीवर िवजय िमळवायचा. आजही मिहषासुर जवळ

जवळ :)येका-या अंत:करणात आहे आिण Pदयात असले"या दैवी वृNQना )यांने गुदमरवून
सोडले आहे. 6ा मिहषासुरा-या मायेला ओळखले पािहजे. ित-या आसुरी जुलमापासून मु

होयासाठी आव1यकता आहे, दैवी श-या आराधनेची ! नऊ-या नऊ दवस अखंड दीप
तेवत ठे वून आई जगदंबेची पूजा क@न ित-या पासून श :ाU क@न घेयाचे दवस हणजे
नवरााचे दवस!
असूर

हणजे मोठया दातांचे, मोठया नखांचे, लांब के स, मोठे डोळे असलेले कोणी

महाभयंकर रा=स ! अशी आपली Vांत समजूत आहे. खरे पाहता असूर हणजे असुषु रम4ते
इित असुर: :ाणातच रममाण होणारे , भोगातच रमणारे . तसेच मिहष हणजे रे डा. )या

दृBीने पाहता रे डयाची वृNी बाळगणारा तो मिहषासूर. रे डा नेहमी +वत:चेच सुख पाहतो.

समाजात ही रे डयाची वृNी पसरत चालली आहे. प'रणामत: संपूण/ समाज +वाथX, :ेम

िवरिहत व भावशू4य बनला आहे. समाजात आज Kिवाद व +वाथXवृिN अमया/द बनून

मिहषासुर @पात नाचत आहे. 6ा मिहषासुरा-या नाकात वेसण घालयासाठी आईजवळ
साम.य/ मागयाचे दवस हणजे नवरााचे दवस !

आप"या वेदांनी देखील श-या उपासनेला मह)व दलेले आहे. तसेच महाभारताचे पान

अन् पान बलोपासना व शौय/पूजा 6ांनी भरलेले आहे. Kास, भी?म व कृ ?ण 6ांची सव/च

भाषणे तेज, ओज, शौय/, पौ@ष व पराZम 6ांनी भरलेली आहेत. महषX Kासांनी पांडवाना

श उपासनेचे मह)व समजावले आहे. )यांनी पांडवाना उपदेश के ला आहे क, तु हाला जर

धमा/ची मू"ये 'टकवायची असतील तर हात जोडू न बसून रा[न चालणार नाही. शची
उपासना करावी लागेल. अजु/नाला दK अ\ :ाU करयासाठी KासानQच +वगा/त
जायाची सूचना के ली होती.

अना द कालापासून आसूरी वृNी सत् िवचारांशी िवरोध करीत आलेली आहे आिण दैवी

िवचार अडचणीत येताच देवांनी भगवंताजवळ श मािगतली आहे, साम.य/ मािगतले
आहे आिण आसूरी वृNीचा पराभव के ला आहे. के वळ सत् िवचार तेवढे पुरत नाहीत. )यांचे

र=ण होणे देखील आव1यक आहे आिण )यासाठी शची उपासना आव1यक आहे.

आपणही आळस झटकू न =िणक :मादांना दूर सा@न पु4हा शची उपासना सु@ के ली
पािहजे. संघेशि: कलौ युगे ही गोB यानात ठे वून नवराा-या दवसात दैवी िवचारां-या
लोकांची संघटना करयाचा :य^ के ला पािहजे.

देवीची :ाथ/ना करताना, माते! तू आ हाला सदबुदी दे, आ हाला संघबळ दे. आम-या
संघबळा-या आड आमचा अहंकार येतो, आमची मिहषी वृNी जागृत होते. आमचे _देष

उफाळू न येतात )यांना तू नB कर !

आई जगदंबेची आपली ही उपासना नवराात सु@ होते. पण ती के वळ नऊ दवासांपुरती

सीिमत रा[ नये. हे यानात ठे वयाची गरज आहे. =णा=णाची श उपासना आप"याला
जडवादी जगात उभे रहायला श :दान करील.

नवरााचे दवस हणजे श-या उपासनेचे दवस. आई-या पूजेचे दवस. खा, aया व

मजा करा, अशा आसुरी िवचार सरणीवर िवजय िमळिवयाचे दवस. संघशचे महbव व
भची महNा समजािवयाचे दवस तसेच तपcयdचा मिहमा व एकता 6ांचे महbव
समजािवणारे दवस हणजेच नवरााचे दवस.

नऊ दवस युe के "यानंतर मिहषासुराचा वध कfन िवजय िमळिवला तो िवजयादशमीचा
दवस सव/ मोgा उ)साहाने - आनंदाने साजरा के ला जातो.

नवरा / घट+थापना करयािवषयी:देवघरात आंhया-या पानाचे तोरण लावून, रांगोळी इ. ने देवघर सुशोिभत करावे. \ीयांनी
डोiयाव@न jान करावे. क)या/ने धूतव\ kकवा रे शमी व\ नेसून देवासमोर बसून आचमन
करावे. देशकाल कथन क@न देवते-या नावाचा उlार क@न संक"प क@न उदक सोडावे.

यामये घट+थापना, मालाबंधन, अखंड नंदादीप, सUशती पाठ, कु मारीका पूजन यापैक जे

जे करणार आहोत )यांचा उ"लेख संक"पात यावा. )यानंतर महागणपित, कलश, शंख, घंटा
यांचे पूजन करावे. देवीची पूजा करताना mी सूाने अिभषेक करावा. घटावर kकवा देवQवर

रोज एक फु लांची kकवा कापसाची माळ बांधावी, )याच 'ठकाणी अंखड नंदादीप लावावा.
रोज नैवेJ दाखवावा.

नवराामये अखंड नंदादीप लावला जातो काही वेळेस वायाने कवा काजळी काढताना
तो िवझतो. अशा वेळेस काही अशुभ नसते, तो नंदादीप पुनः लावता येतो.

नवराातील लिलत पंचमी :- आि3न शु. पंचमीस लिलता पंचमीचे nत करतात. या

nताची पूजा करं डकाचे +वfपात असले"या लिलता देवीची करावयाची असते. 48 दूवाoची

1 जूडी या:माणे 48 जुpा वहावया-या असतात लिलता िशती नामावली वाचावी.

तसेच नवराामये सर+वतीचे पूजन करयास सांिगतले आहे. नवराामधील आणखी एक
महbवाचा भाग हणजे महाBमी (महालrमी) पूजन. या दवशी घागरी फुं कयाचा काय/Zम
असतो. अशा :कारे नवराामये देवी-या तीनही @पांची

हणजे 1) महाकाली 2)

महासर+वती 3) महालrमीची पूजा करयाने शि, िवJा व धन साम.य/ :ाU होते.

नवराी-या उपवास व कु लधमा/ िवषयी:-

नवरा हणजे आि3न शु. :ितपदा ते नवमी या कालावधीत देवीची उपासना करताना

के ले जाणारे िविध, कु लधम/, उपवास, पूजाअचा/ होय.

काही वेळेस सोयर-सुतक यामुळे :ितपदे-या दवशी नवराारं भ करता येत नाही. अशा

वेळेस 7 दवसापासून 1 दवसापयoतचे सुeा नवरा करता येते. वय, Kाधी इ. मुळे 9

दवस उपवास करणे शiय नसते अशा वेळेस पिह"या व शेवट-या दवशी kकवा फ

अBमीचा उपवास करावा.

देवीचे नवरा बसिव"यावर )या देवीवर kकवा घटावर फु लाने पाणी tशपडू न अिभषेक व
पूजेचे उपचार करावेत. मा पूजेतील इतर देवदेवतांना नेहमी:माणे ता हनात ठे वून
अिभषेक व नंतर पूजा करावी.

या:माणे यावषX 16 ऑiटोबर रोजी, मंगळवारी घट+थापना नवराारं भ करावा,

घट+थापना सकाळी सूयvदयानंतर मयाwनकालापयoत करता येईल. 19 ऑiटोबरला

लिलता पंचमीचे पूजन करावे. 21 ऑiटोबर रोजी महालrमी पूजन (घागरी फुं कणे) व
सर+वती पूजन करावे आिण 24 ऑiटोबरचे दवशी िवजयादशमी (दसरा) उ)सव साजरा
करावा.

पंचांगकतd

mी. मोहन दाते.

