
जागर शक्तीचा , जागर भक्तीचा, जागर अंबाबाईचा 
महाराष्ट्रातील देवीची साडेतीन शक्क्तपीठे आहेत . 
१) माहूरगडची रेणुका (एकववरा, यमाई) 
२) तुळजापूरची भवानी 
३) कोल्हापूरची महालक्ष्मी (अबंाबाई) 
४) वणीची सप्तश ंगी 
ही महाराष्ट्रातील देवीची साडतेीन शक्क्तपीठे होत. ही साडतेीन शक्क्तपीठे म्हणजे ॐ काराच ेसगुण रूप आहे. 
ॐ कार म्हणजे प्रणव म्हणजेच परमात्मम्याच ेसाकार आणण प्रकट रूप मानले जाते. ॐ कारामध्ये सार्धत्रय 
(साडतेीन) मात्रा आहेत. त्मयाप्रमाणेच साडतेीन शक्क्तपीठे क्रमशः अशी आहेत : 
१) मातापूर   २) तुळजापूर   ३) कोल्हापूर   ४) सप्तश ंगी 
'अ'कार पीठ माहूर, 'उ'कार पीठ तुळजापूर, 'म'कार पीठ कोल्हापूर, आणण ऊर्धमात्रा सप्तश ंगी. 

माहूरगडची श्री रेणुका  
ऋग्वेदातील उषासुक्तामध्ये उशाला आददतीमुखा म्हटले आहे. दहलाच अनावाध व ददव्या गौम्भ नावाने 
संबोधर्ले जाते. रेणुका हे देवमाता अददतीच ेरूप आहे म्हणून या क्षेत्राला मूळपीठ म्हणतात. वेदात रेणुकेचा 
उल्लेख नाही पण महषी जमदग्नी याचा उल्लेख वारंवार आढळतो. जमदग्नी हा प्रत्मयक्ष शशवाचा अवतार 
मंत्रदंष्ट्रा ब्रह्मषी होत. ऋग्वेदाचा दशमंडलाचा द्रष्ट्टा तसेच, उशमांड हवन ववर्ीचा प्रचारक तसेच ससपधरी 
ववद्या आणण श्राद्र् ववर्ीचा रचययता महषी जमदग्नी हे होत. महषी जमदग्नीच ेआश्रम व ऋषीकुल क्जथे 
क्जथे होत यतथे यतथे रेणुका मातेच ेस्थान आहेत. तरी पण मूळ स्थान म्हणजे सती स्थान माहूर ककंवा 
मातापूर हेच मुख्य आहे. रेणुका दह अग्नी तत्मवाशी संबंधर्त आहे. अग्नी ज्वालावर अधर्क्ष्ट्ठत व अग्नी 
ज्वालावर परीवेक्ष्ट्ठत रूपाच ेवणधन सवधत्र आढळते त्मयामुळे रेणुका ही अग्नी देवता आहे. देव माता अददती ही 
प्रलायाक्ग्नवर आरूढ व अग्नीवलयांककत आहे. त्मया प्रमाणे चीदग्नी अग्नी संभवा रेणुका जमदग्नी बरोबर 
वववाह बद्र् झाली. सूयध व अग्नी देव यतच्या पोटी पुत्र रूपाने अवतरले. वववाहाच्या वेळी दोघांनी श्रवताग्नी 
व चतेाक्ग्नच ेव्रत ग्रहण केले व शवेट पयतं ते व्रत केले. व शवेटी ही अग्नीच्या धचताग्नी मध्ये लपु्त झाली 
व पुन्हा अग्नी मर्नू प्रगटली. भक्त कल्याणासाठी शाशवत रुपात प्रयतक्ष्ट्ठत झाली ते क्षेत्र म्हणजे माहूर. 
भगवती अददती रेणुका, मूळशक्ती, अनादी शक्ती व पराक्रमेची महाशक्ती आहे. दशावतारा मध्ये वामन व 
परशुराम हे दोन अवतार ब्राह्मण कुलसंभूत अवतार आहेत. दोघांची माता अददती व रेणुका होय. 
परशुरामाच्या कारणामुळे पुत्र वत्मसला प थ्वीवर सदैव अधर्क्ष्ट्ठत रेणुका हीच होय. सवध देवी देवता अवतार 
कायध समाप्ती नंतर यनजर्ामास गेले पण रेणुका देवी अतंर्ाधन पावल्यावर मातेच्या ममतेने पुन्हा प थ्वीवर 
प्रगटली ती कायमचीच. 
स्वतः आदीशक्ती स्वरूवपणी, पतीदेव साक्षात शशव आणण पुत्र परशुराम म्हणजे प्रत्मयक्ष महाववष्ट्णूचा अवतार, 
हा त्रत्रवेणी संगम. आददशक्ती सती जाताना प्रत्मयक्ष महाववष्ट्णू (परशुराम) मंत्राग्नी देत आहेत. स ष्ट्टी संचालक 
त्रत्रदेव दत्तात्रये सती कमाधच ेपौरोदहत्मय करीत आहेत असा अद्भुत प्रसंग ववरळाच. सतीच्या शरीराच ेश्री 
ववष्ट्णंूनी सुदशधन चक्राने तुकड ेकेले ते क्जथे क्जथे पडले ती सवध दठकाणे शक्क्तपीठे बनली. माहूरक्षेत्री सतीच े
स्तनद्वय पडले. मात देहा मध्ये वात्मसल्य रसाच ेस्थान म्हणजे स्तनद्वय ककंवा पयोर्र होय. या मात त्मवाच्या 
वात्मसल्याच ेमूळ दठकाण म्हणजे पुरःस्थल म्हणजेच माहूर. 
देवीच्या साडतेीन शक्क्तपीठांपैकी एक मूळ जाग त पीठ म्हणजे, माहूरची श्री रेणुकामाता होय. श्री परशुरामाची 
माता म्हणूनही रेणुकामातेला ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील अनेक पररवारांची ही कुलदेवता आहे.देवीच ेमंददर 



१३ व्या शतकात देवधगरीच्या यादवकालीन राजाने बांर्ले आहे असे म्हटले जाते. माहूरगडावरच श्री 
दत्तात्रयांचा जन्म झाला अशी भाववकांची श्रद्र्ा आहे. आख्याययका- 
एका कथेनुसार, माता पावधतीने कुब्ज देशाच्या राजाच्या पोटी जन्म घेतला. यतच ेनाव रेणू असे ठेवण्यात 
आले. शंकराचा अवतार मानलेल्या जमदग्नी ऋषीबरोबर यतच ेलग्न झाले . जमदग्नीच्या आश्रमात अनेक 
शशष्ट्य शशकत असत. सवांच्या मनोकामना पूणध करणारी कामरे्नू गाय जमदग्नीकड ेहोती. राजा सहस्राजुधनाला 
या कामरे्नूचा मोह झाला. त्मयाने जमदग्नीकड ेकामरे्नू माधगतली. ऋषीने राजाची मागणी मान्य केली नाही. 
तेव्हा पराक्रमी जमदग्नीपुत्र परशुराम आश्रमात नाही, हे सार्नू सहस्राजुधनाने आश्रमावर हल्ला केला. आश्रम 
उद्ध्वस्त करून जमदग्नींना ठार मारले व कामरे्नू दहरावून नेली. नतंर त्मयांचा पुत्र परशुराम यतथे आला. 
घडला प्रकार बघून परशुरामाने क्षत्रत्रयांचा ववध्वंस करण्याची प्रयतज्ञा केली. वपत्मयाला अग्नी देण्यासाठी कोरी 
भूमी हवी म्हणून त्मयाने कावडीच्या एका पारड्यात जमदग्नींच ेपाधथधव व दसुऱ्या पारड्यात माता रेणुकेला 
बसवले. रानोमाळ भटकत अखेर तो माहूरगडावर आला. यतथे वास्तव्यास असलेल्या दत्तात्रयेाने त्मयाला कोरी 
भूमी दाखवली व 'इथेच वपत्मयावर अक्ग्नसंस्कार कर' असे सांधगतले. परशुरामाने प्रथम बाण मारून मात तीथध 
व सवधतीथध यनमाधण केले. या पाण्याने स्नान घालून जमदग्नीवर अतं्मयसंस्कार केले. यावेळी माता रेणुका सती 
गेली. या सवध ववर्ींच ेपौरोदहत्मय दत्तात्रयेांनी केले. 
त्मयानंतर परशुरामाला माता रेणुकेची खपू आठवण येऊ लागली. तो द:ुखी होऊन शोक करत होता, तोच 
आकाशवाणी झाली. 'तुझी आई जशमनीतून वर येऊन तुला दशधन देईल. कक्त तू मागे पाहू नकोस.' परंतु 
परशुरामाची उत्मसुकता चाळवली गेल्याने त्मयाने मागे वळून बयघतले. त्मयावळेी रेणुकामातेच ेकेवळ मुखच 
जशमनीतून वर आले होते. तेवढेच परशुरामाला ददसले. या तांदळारूपातल्या मुखाचीच माहूरला पूजा होते. 
परशुरामाला या डोंगरावर मातेच ेदशधन झाले म्हणून याला 'मातापूर' म्हणू लागले. शजेारच्या आंध्रप्रदेशात 
'ऊर' म्हणजे गाव ते 'माऊर' आणण पुढे 'माहूर' झाले.!! तसेच कालांतराने माहूर ला (मा=मायेच,(आई) हूर:-
हृदय) "आई च ेहृदय" असलेले दठकाण म्हणजे "माहूर" असे सबंोर्ले जाऊ लागले, 
 

 
 



तुळजापूरची श्री भवानी   
तुळजा भवानी शशवरायांची आराध्य दैवता व महाराष्ट्रातील अनेकांची कुलस्वाशमनी आहे. पुराणात या देवीची 
तीन नावे आढळतात 'त्मवररता', 'तुरजा', 'तुळजा'. त्मवररत म्हणजे शीघ्र प्रसन्ना होणारी 'त्मवररता' आणण 
भक्तांच्या हाके सरशी र्ावणारी 'तुरजा'. 'तूर' म्हणजे त्मवररत + जा म्हणजे जाणारी, त्मवररत र्ावणारी ती 
'तुरजा'. 'तुरजा' या शब्दाचा अपभ्रंश 'तुळजा' झाला (र-लयोभेदः). 
महाराष्ट्रातील साडतेीन शक्क्तपीठांपैकी श्री तुळजाभवानी देवीच ेतुळजापूर क्षेत्र हे एक पूणध शक्क्तपीठ आहे. ही 
देवी भगवती (भवानी) म्हणून प्रशसद्र् आहे. महाराष्ट्र क्षात्रतेजाची स्कूती देवता, प्रेरणाशक्ती व स्वराज्य 
संस्थापक राजे श्री शशवछत्रपती यांची आराध्यदेवता, अशी ही तुळजापूरची भवानीदेवी महाराष्ट्राची 
कुलस्वामीनी आहे. दहदंवी स्वराज्याच ेसंस्थापक श्री छत्रपती शशवाजी महाराज यांना भवानी तलवार देउन 
दहदंवी स्वराज्य स्थापनेचा आशीवाधद ददला. 
हे शहर बालाघाटच्या एका कड्यावर वसले आहे. मंददराच्या काही भागाची र्ाटणी हेमाडपंती आहे. इयतहास व 
पुरातत्त्वदृष्ट््या हे मंददर राष्ट्रकुट अथवा यादवकालीन मानले जाते. तुळजाभवानी संबंधर्त सवांत जुना 
शशलालेख तुळजापूर तालुक्यातील ‘काटी’ येथे इ.स. १३९७ सालच्या शशलालेखात पहावयास शमळतो. 
श्री तुळजाभवानी मंददरात प्रवेश करण्यासाठी दोन मोठी प्रवेशद्वारे आहेत. एका प्रवेशद्वारास राजे शहाजी 
महाद्वार तर दसुऱ् या दरवाजाला राजामाता क्जजाऊ महाद्वार असे नाव देण्यात आले आहे. देवीच्या मंददरात 
जाण्यासाठी दगडी पायऱ् या आहेत.पायऱ् या उतरून खाली गेल्यानंतर गोमुख तीथध येथे दशधनाला जाण्यापूवी 
भाववक येथे स्नान करतात तसेच हातपायही र्तुात. समोरच कल्लोळ तीथध आहे. देवीच्या स्नानासाठी तीन 
तीथध एकत्र आली असे कल्लोळ तीथाधच्या बाबतीत सांधगतले जाते. मंददराच्या मुख्य द्वारापाशी उजव्या 
सोंडचेा शसद्र्ीववनायक आहे. येथेच आदीशक्ती आददमाया व अन्नपूणाध देवीच ेमंददरही लक्षवेर्नू घेतात. 
पुढे गेल्यावर मंददराच ेआवार दशधनी पडते. या प्रशस्त आवारात भाववकांना बसण्याची सोय करण्यात आली 
आहे. येथनूच श्री तुळजाभवानी देवी मंददराच ेदशधन होते. मंददराच्या मुख्य गाभाऱ् याचा दरवाजा चांदीच्या 
पत्र्याने मढववला असून, त्मयावर सुरेख असे नक्षीकाम करण्यात आले आहे. येथेच श्री तुळजाभवानीची प्रसन्न 
आणण तेजस्वी काळा पाषाणाची मूती ददसून येते. तीन कुट उंचीची ही मूती स्वयंभू आहे. अष्ट्टभुजा 
मदहषासूरमददधनी शसहंासनावर उभी असून मस्तकाच्या मुकुटातून केसांच्या बटा बाहेर आलेल्या आहेत. आईया 
आठ हातात त्रत्रशूळ, त्रबचवा, बाण, चक्र, शंख, र्नुष्ट्य, पानपात्र आणण राक्षसाची शेंडी आहे. पाठीवर बाणाचा 
भाता असून देवीच्या मुख्याच्या उजव्या व डाव्या अगंाला चदं्र व सूयध आहेत. तुळजाभवानीचा उजवा पाय 
मदहषासून राक्षसावर तर डावा पाय जशमनीवर ददसून येतो. दोन पायांच्यामध्ये मदहषासूर राक्षसाच ेमस्तक 
आहे. 
श्री तुळजाभवानी देवीची मुती चल मुती आहे. येथे उत्मसव मूतीची शमरवणूक न काढता प्रत्मयक्ष श्री 
तुळजाभवानी देवीच्या मुतीची पालखीत बसवून मंददराभोवती शमरवणूक काढली जाते. वषाधतून एकूण तीन 
वेळा मुती शसहंासनावरून हलवून गाभाऱ् याबाहेर असलेल्या पलंगावर ठेवली जाते. नंतर ववजयादशमीच्या 
ददवशी शसमोल्लंघनाच्या वेळी आईची पालखीतून शमरवणूक काढली जाते. देवीच्या पालखीसोबत श्रीयंत्र, 
खडंोबा आणण महादेवाची शमरवणूकही यनघते. 
तुळजाभवानी मातेच्या मंददर मर्ील रंगपंचमी - श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंददर मर्ील रंगपंचमी, श्री 
देवीच्या मंददर मध्ये पारंपाररक पद्र्तीने रंगपंचमी हा उत्मसव साजरा होतो. 
काळभैरव भेंडोळी उत्मसव - काळभैरव भेंडोळी उत्मसव हा दरवषी ददवाळीच्या नरकचतुदधशी या वेळी 
क्स्थतीनुसार असतो, हा उत्मसव पाहण्यासाठी हजोरो भाववक श्री तुळजाभवानी मंददर मध्ये येतात. 



दसरा उत्मसव - श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंददर मर्ील एक अदभूत असा दसरा उत्मसव आहे. श्री 
तुळजाभवानी मातेची मुती दह मंददर पररसर मर्ील वपपंळाच्या पारावर आणून पालखी मध्ये ठेऊन मदंदर 
प्रदक्षणा करण्यात येते. भाववक हळदी कंुकू यांची उर्ळण श्री देवीच्या पालखीवर करतात या उत्मसवा मध्ये 
लाखो भाववक सहभागी होतात. 
ग्रहण कालावर्ी - श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंददर मध्ये ग्रहण काळात श्री देवीस सोवयायात आणण 
पांढयाधशुभ्र वस्त्रा मध्ये ठेवण्यात येते आणण साज श ंगार नसतो आणण ग्रहण कालवर्ी संपल्यावर श्री देवीस 
स्नान घातले जाते आणण पूजा करण्यात येते. 
नवरात्रीच्या काळात भक्त राज्यभरातून दठकदठकाणांहून पायी पालख्या घेऊन येतात. छत्रपती शशवाजी 
महाराजांनी भवानी चरणी अपधण केलेली सोन्याच्या पुतयायाची माळ आजही देवीच्या मुख्य अलंकारांपैकी एक 
आहे. श्री तुळजाभवानी ही आददशक्ती म्हणून सवधशे्रष्ट्ठ मानली गेली आहे. 
शारदीय नवरात्र उत्मसव - श्री तुळजाभवानी मातेचा नवरात्र उत्मसव हा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो या 
नवरात्र काळात नऊददवस पुजा, घटस्थापना करण्यात येत,े श्री देवीस ववववर् प्रकारच्या अलंकार पुजा 
करण्यात येतात असे अनके कायधक्रम साजरे होतात. या उत्मसवाला लाखोच्या संख्येने भाववक-भक्त 
तुळजापूरला येतात. 

 
 

 
 
 



कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) 
कोल्हापूरला आद्य मात शक्तीच ेमुख्य स्थान म्हणतात. या क्षेत्राला 'महामात का पीठ' व 'दक्षक्षण काशी' 
म्हणून ओळखले जाते. श्री महालक्ष्मीच्या मंददरातील रचना चक्रराज (श्री यंत्र) प्रमाणे सवधतो भद्र मंडल 
प्रमाणे आहे. या मंददरात पाच शशखरे व तीन मंडपे आहेत. गभध ग ह मंडप, मध्य मंडप व गरुड मंडप हे तीन 
मंडप होत. प्रमुख व ववशाल मंडपा मध्ये १६ x १२८ स्तंभ कलाकुसरींनी युक्त आहेत. माहूरला मातापूर असे 
म्हणतात. याच के्षत्री भगवान दत्तात्रये यनत्मय शभक्षाग्रहण (भोजन) करतात. या कंुडातून, सती कंुडातनू 
परशुरामाच्या पुत्र प्रेमापोटी, वात्मसल्यापोटी देवी रेणुका प्रकट झाली. इथे केवळ देवीचा चहेराच आहे पूणध मूती 
नाही, केवळ शशरोभागच आहे. 
कोल्हापुरातील महालक्ष्मी म्हणजे अबंाबाई, दहचा उल्लेख पुराणात देखील सापडतो. ही साडतेीन शक्क्तपीठा 
पैकी एक आहे. इथे बरीच प्राचीन मंददरे आहेत. कोकणाचा राजा कणधदेव कोल्हापुरात आल्यावर ही मूती एका 
लहानशया मंददरात होती. त्मयाने इथल्या मंददराच्या बाजूस स्वच्छता करवून मंददराला प्रकाशात आणले. 
वास्तुशास्त्राच्या बांर्णीनुसार चालुक्य राजवटीत मंददराच ेबांर्काम केले गेले. हे मंददर हेमाडपंथी शैलीत 
बांर्ण्यात आले असून या मंददराला चक्क पाच कळस आहेत. जुन्या मंददरातील खांबाला ‘गरूड खांब’ 
म्हणतात. 
पुराणानुसार आददशक्तीची एकश ेआठ दठकाणे आहेत. त्मयांच्यापैकीच करवीर क्षेत्रास ववशषे महत्त्व आहे. येथे 
इच्छापूतीसोबतच मनःशांतीही शमळते. त्मयामुळेच उत्तर काशीपेक्षाही ह्या दठकाणास माहात्मम्य आहे, असा 
भाववकांचा ववशवास आहे. श्री महालक्ष्मी व भगवान ववष्ट्णंूच ेवास्तव्य करवीर भागात असल्याची श्रद्र्ा आहे. 
हे श्री महालक्ष्मीची मूती रत्मनजडडत खड्यांपासून घडववण्यात आली असून ती जवळपास पाच ते सहा हजार 
वषाधपूवीची असावी, असे बोलले जाते. या मंददराच्या कोरीव कामामध्ये वेगवेगळे वेद मंत्र कोरले आहेत. या 
देवीची मूती ककमतीच्या दगडाची असून वजनाला ४० ककलोगॅ्रमची आहे. मूती घडताना हीरक नावाचा र्ातू 
शमसळला आहे. हे मंददर चौकोनी दगडांच्या तुकड्यावर उभारले गेले आहे. या मूतीला चार हात असून एका 
हातात तलवार आणण दसुऱ्या हातात ढाल आहे. उजव्या हातात खालील बाजूस महाळंुग आहे आणण डाव्या 
हातात पानाच ेताट आहे. डोक्यावर मुकुट असून त्मयावर शषेनागाची मूती आहे.  
१७व्या शतकात या लहान मूतीची प्रयतष्ट्ठापना करण्यात आली. या मंददराच ेतोंड पूवीकड ेककंवा उत्तरेकड े
असतं. देवीची मूती पक्शचममुखी आहे. मंददराच्या पक्शचमीकडील शभतंीवर छोटीशी णखडकी आहे. या मंददरात 
साखर शमधश्रत दरु्ाचा नैवेद्य करून १० वाजता शषे आरती केली जाते. रात्री देवीच्या गाभाऱ्यात आरती केली 
जाते. त्मया नंतर मखु्य दार आणण इतर दार बंद करतात. एकूण ददवसातून ५ वेळा आरती करतात. दररोज 
पहाटे ४:३० वाजता काकड आरती केली जाते. यावेळी भूप रागातील र्ाशमधक गीतगायन होते. मंगला 
आरतीनंतर सकाळी आठच्या सुमारास महापूजा करण्यात येत.े रोज रात्री दहाच्या सुमारास शजेारती होते. 
यावेळी गोड दरु्ाचा प्रसाद असतो. गाभाऱ् यात आरती करण्यात येते व यावळेी देवीला यनद्रा यावी म्हणून 
ववशषे आरार्ना केली जाते. महाकाली, श्री यंत्र, महागणपती व महासरस्वतीही आरती व नैवेद्य दाखववण्यात 
येतो. मंददर पररसरातील सवध ८७ मंददरांना आरती ओवाळण्यात येते. 
जर एकांददवस महापूजा झालेली नसल्यास दरु्ाने अघंोळ घातली जाते. प्रत्मयेक शुक्रवारी देवीला ववशेष नैवेद्य 
दाखवला जातो. काही सणासुदीला या मंददराला वेगवेगयाया पद्र्तीने प्रकाशमय केले जाते. ददवाळीच्या 
कायतधक मदहन्यापासून ते पौणणधमेपयतं वेगवेगळे उत्मसव साजरे केले जातात.  
दरवषी, वषाधतून दोनदा साजरा होणारा ‘ककरणोत्मसव’ हा सोहोळा ह्या मंददराचे वैशशष्ट््य आहे. दरवषी माचध 
आणण नोव्हेंबरमध्ये हा सोहोळा साजरा केला जातो. ठराववक ददवशी उगववत्मया सूयाधची ककरणे महालक्ष्मीच्या 



पायांशी पडतात. हा सोहोळा पाहण्यासाठी, अनुभववण्यासाठी हजारो भाववक आवजूधन कोल्हापुरामध्ये येत 
असतात. या शशवाय रथोत्मसव, अष्ट्टमी जागर, ग्रहण, गोकुळाष्ट्टमीला ववशषे आरती केली जाते. 
 
 

 
 

वणीची श्री सप्तश्र ंगी  
सप्तश ंगी हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक ककल्ला आहे. तो नाशशक जवळील नांदरुी गावाजवळ 
वसलेला असून अनेक कुटंुबांची कुलदैवत असलेल्या सप्तश ंगी देवीच ेतीथधक्षेत्र आहे. हे महाराष्ट्रातील देवीच्या 
महाराष्ट्रात असलेल्या ब्रह्मदेवाच्या कमंडलूपासून यनघालेल्या धगररजा महानदीच ेरूप म्हणजे सप्तश ंगीदेवी 
असे मानले जाते. आददशक्तीच ेहे मूळ स्थान आहे असे मानले जाते. देवीचे अठराभुजा सप्तश ंग रूप येथे 
पहावयास शमळते. ही देवीची मूती स्वयंभू आहे. येथील गाभाऱ्याला शक्क्तद्वार, सूयधद्वार आणण चदं्रद्वार असे 
तीन दरवाजे आहेत. या यतन्ही दरवाजातून देवीच ेदशधन घडते. 
कोणत्मयाही पुरुषाकडून मरण शमळणार नाही असा वर प्रत्मयक्ष शंकराकडून शमळाल्यामुळे मदहषासुर नावाचा 
राक्षस माजला होता. त्मयाने सरळ स्वगाधवर आक्रमण करून करून इंद्राला यतथनू हुसकून लावले होत.े त्मयामुळे 
तो ब्रह्मा, ववष्ट्णू व महेश या त्रयींकड ेमदतीची याचना करू लागला. त्मया यतघांनी आपले सामथ्यध एकवटून 
एका तेजाची यनशमधती केली. ते तेज अबंेच्या रूपाने प थ्वीवर अवतरले. या काळात मदहषासुर सप्तश ंगीच्या 
जवळ होता. देवीने त्मयाचा तेथेच वर् केला आणण जगाला त्मयाच्या जाचातून मुक्त केले अशी कथा आहे. 
सप्तश ंग येथे वास्तव्य करणारी करणारी देवी म्हणजेच सप्तश ंगी असे मानले आहे. दंडकारण्यात राम-सीता 
वनवासात असताना देवीच्या दशधनाला आल्याच ेपौराणणक ग्रंथात उल्लेख सापडते. पौराणणक कथांनुसार 
मदहषासुराचा वर् केल्यानंतर देवीने ववश्रांतीसाठी येथे वास्तव्य केले. महानुभावी लीळाचररत्रात असा उल्लेख 



आढळतो की राम-रावण युद्र्ात इंद्रक्जताच्या शस्त्राने लक्ष्मण मूच्छाध येऊन पडला. त्मया वेळी हनुमतंाने 
द्रोणाधगरी पवधत नेला आणण द्रोणाधगरीचा काही भाग खाली पडला तोच हा सप्तश ंग गड होय. नाथ संप्रदाय 
मध्ये नवनाथ भक्तीसार या पोथीत दसुऱ्या अध्यायात वणधन असे आहे कक दत्तगुरू व महादेव अरण्यात गमन 
करत असतात व अचानक पणे महादेव यांना कळत की कोणी तरी तपशचयाध करत आहे ते बघण्या कररता ते 
दत्तगुरु यांना पाठवतात व दत्तगुरु त्मयांना घेऊन महादेव कड ेयेतात आणण महादेव व दत्तगुरु म्हणतात की 
तुझी इच्छा आददशक्ती सप्तश्र गंी देवी पूणध करेल. ''शाबरी ववद्या'' ची खरी सुरुवात सप्तश्र गंी गडावरून होते. 
सववस्तर मादहती नवनाथ भक्तीसार या पोथीत दसुऱ्या अध्यायात वणधन केलेली आहे. यनव वत्तनाथांनी समार्ी 
घेण्यापूवी काही ददवस उपासना केली होती. शशवाय सुरतेची लूट केल्यानंतर शशवाजी महाराज देवीच्या 
दशधनाला आल्याचा संदभध बखरींमध्ये नोंदवलेला आढळतो. देवी भागवतातही देवीची देशात १०८ शक्क्तपीठे 
असल्याचा उल्लेख आहे. गडावर चतै्रोत्मसव सुरू झाला की खानदेशातील लाखो भाववक अनवाणी चालत येतात. 
सप्तश्र गं यनवाशसनी देवीच्या मूळ दठकाणाच ेदशधन सवांना होत नाही म्हणून अर्धपीठ. सात शशखरांच्या 
समुदायास सप्तश्र गं म्हणून ओळखले जाते. यातील एका अत्मयुच्च शशखरावार देवीच ेमूळ स्थान आहे. पण ते 
दठकाण अयतशय दगुधम असल्यामुळे वषाधतून एकदा चतै्रपौणणधमेला ध्वज लावण्यासाठी एकच व्यक्ती मूळ 
स्थानाला जाते. पुराणातील वणधनाप्रमाणे ह्याच शशखरावर माकंडये ऋषींनी घोर तप केले होते. त्मयांच्यावर 
क पा करण्यासाठी देवी इथेच प्रकट झाली होती. ते मूळ स्थान अत्मयुच्च शशखरावरतीच आहे. ह्या ॐकार 
पवधतावर चढून जाणे आजही कठीण आहे.  
माडूंक्य उपयनषदानुसार साडतेीन मात्रा ॐकार स्वरूपी प्रयतक रूप या शक्तीपीठावरती सार्ना करणायांना 
भक्ती व मुक्ती दोन्ही बरोबरच शमळतात. माहुरची रेणुका महाकाळी पीठ आहे. सप्तशतीच्या प्रार्ायनक 
रहस्यात वणधन केलेल्या महाकालीच्या दहा नावात एकवीरेच ेनाव आहे. एकववरा म्हणजेच रेणुका ककंवा यमाई 
होय. कोल्हापूर महालक्ष्मीच ेशक्तीपीठ आहे. तुळजा भवानी महासरस्वतीच ेरूप आहे. सात मात का अर्ध मात्रा 
स्वरूपी व अर्ध पीठ सप्तश ंगी आहे. 
 

 

 
 



अमरावतीची श्री अबंादेवी, श्री एकववरा  
‘श्रीक ष्ट्णाच ेरुक्मीणीहरण' या ऐयतहाशसक व पौराणणक प्रसंगाला ज्या मंददरांचा अथवा पररसराचा संदभध ददला 
जातो, ती जागा अमरावतीच ेअबंा व एकववरादेवीचे मंददर असल्याच्या कथा आहेत. आजची ही प्रदक्षक्षणा याच 
मंददरांची. इयतहासकार वा संशोर्क या संदभाधच ेशोर् वा बारकाव्याच ेतपशील काळाच्या कसोटीवर अभ्यासत 
आहेत. पण ववदभाधच ेऐयतहाशसक वैभव म्हणूनच या मंददरांची ओळख आहे. महाराष्ट्रातील अनेक लेखक, कवी 
इयतहासकार, कलावंत आणण क्रीडापटंूसह अनेक राजकीय र्रुरणांची कारककदध या मंददराच्या प्रदक्षक्षणेने सुरू 
होते. 
'ववदभाधची सांस्क यतक राजर्ानी' असा ज्या शहराचा उल्लेख होतो, त्मया अमरावतीमध्ये एकववरा व अबंादेवी 
या नावाने देवींची दोन मंददरे आहेत. सार्ारणत: ही मंददरे तीन-साडतेीनश ेवषांपूवीच जगाच्या पाठीवर 
पोहेचली आहे. आता असलेली ही मंददरे नव्या बांर्णीची असली तरी सार्ारणत: वीसेक वषधपूवी या मंददराचा 
चहेरामोहरा पुरातन वाटावा असाच होता. अबंादेवी मंददराची पुरातन वास्तू लाकडी खांबावर धचतारली होती. 
अजूनही काही भाग याचपद्र्तीचा आहे. मंददरातील प्रवेश मोठमोठ्या कायाया पायऱ्यांवरुन होतो. 
सभामंडपात शशरण्यापूवी मोठा वपतळी दरवाजा आहे. तो पार करून आत प्रवेश केल्यावर थेट देवीच ेदशधन 
घडते. मात्र तत्मपूवी मंददर पररसर लक्ष वेर्नू घेतो. सभामंडपाच ेदोन्ही भाग लाकडी बांर्णीच ेआहे. 
प्रदक्षक्षणामागध कायाया चकत्मया दगडांचा होता. आता तो करशींचा बनला. आता मात्र या मंददरात प्रवेश 
घेतल्याक्षणापासून नव्या बदलाची जाणीव होते. अंबादेवी मंददराच्या मूळ गाभाऱ् याबाहेरील भाग नक्षीदार 
काचांनी सुभोवषत केला आहे. कैकदा वाटू लागते की आपले प्रयतत्रबबं या काचांमध्ये पडले आहे. यतथे 
असणारी अबंादेवीची मूती कायाया पाषाणाची आहे. 
मूतीच्या स्थापनेचा ऐयतहाशसक उल्लेख असणारे दस्तावेज नाही. 'तांदळास्वरुपाची ध्यानस्थ मूती' असे या 
मूतीच ेवैशशष्ट््य. या मूतीला अमावस्या व पौणणधमा तसेच मंगळवारी सुवणाधलंकार चढववले जातात. दहा 
तोयायांचा सोन्याचा मुलामा चढववलेला मुखवटा मूतीला लावला जातो. त्रबदंीपासून कंबरप््यापयतं अगणीत 
दाधगन्यांनी ही मूती जेव्हा सजते तेव्हा डोळे ददपतात. वेशभूषेच ेखास यनयमही आहेत, ते म्हणजे मूतीला 
कक्त नऊवारी साडी पररर्ान केली जाते. मूतीच्या आजूबाजूला शंकर, गणपती, कालभैरव, नंदी आदीच्या 
मूती आहेत. उंदीर आणण कासवही देखणा आहे. मंददराला परकोटीची बांर्णी आहे. त्मयाला दोन मोठी दारं 
आणण ती बंद करण्यासाठी अवजड ककल्लेदारी पद्र्तीची तटबंदी आहे. 
अबंादेवी मंददराच्या बाजुला एकववरा देवीच ेमंददर आहे. आहुत्मयांनी माखलेल्या होमकंुडातून येणारा र्पुचदंनाचा 
शमश्रगंर्, कुलांच्या दरवळणारा सुगंर् मन वेर्नू घेतो. नवरात्रौत्मसवातील हे धचत्र कायम स्मरणात राहते पण 
नेहमीच अनुभवाला येईल, असे नाही. या मंददराच ेसध्या नुतनीकरण सुरू आहे.  
एकववरादेवी मंददराचा जीणोद्र्ार योगाचायध श्री जनादधनस्वामींनी  केला होता. त्मयाला आता चारश ेवषे होऊन 
गेली. या मंददराच ेमूळ स्वरुप दमुजली लाकडी बांर्णीच ेहोते तर देवीचा गाभारा कायाया दगडांचा होता. 
घुमटावर चारही वेदांची नावे कोरली होती. ती दरुुनच ददसायची. आता सुरू असलेले बांर्काम राजस्थानी 
गुलाबी दगडांच ेकोरीव आहे. मंददराचा ववस्तारही करण्यात आला आहे. जनादधनस्वामी समार्ीभाग खोलगट 
भागात असल्याने मंददराच ेपुरातन वैशशष्ट््य जपले त्मयाचबरोबर ववस्तार झाल्याने मंददर हवेशीर आणण प्रशस्त 
झाले आहे. सध्या या मंददराला तीन बाजंुनी बाहेर जाण्याच ेमागध आहेत. त्मयामुळे गदीच ेव्यवस्थापन उत्तम 
पद्र्तीने करणे या दठकाणी शक्य होते. 
अमरावती येथील अबंादेवीच् या मंददराच ेअक्स् तत्म व हजार वषाधपासून असल् याची अधर्क त नोंद आहे. छत्रपती 
शशवाजी महाराजांनी त्मयांच्या राज्यशभषेकाची यनमंत्रण पत्रत्रका अबंादेवीला पाठवल्याच ेइयतहासात नमदू आहे. 



जुन्या वस्तीच्या परकोटाला लागून हे मंददर आहे. अबंादेवीची मूती ही पूवाधशभमुख असून, अयतशय पुरातन 
आहे. रूक्क् मणीहरणाशी या मंददराचा संबंर् जोडला जातो. 
मोगलांनी केले मंददर उद्ध्वस्त - 
१५०० च् या कालखडंात व-हाडावर मोगलांनी कब् जा केला होता. तेव् हा अनेक नगरांची त्म यांनी लुटालूट केली. 
नुकसान केली. दहदंूंची अनेक मंददरेही त्म यांनी उद्ध्वस्त केली. त्मयामध् येच अमरावतीच्या अबंादेवी मंददराचा 
समावेश होता. हे मंददर उद्ध्वस्त झाले होते, मात्र, आतील गाभारा व अबंचेी मूती त्मयातून सुखरूप रादहली, 
असे सांधगतले जाते. त्मयानंतर पुढे १६६० च् या सुमारास श्री जनादधन स्वामींनी मंददराचा जीणोद्र्ार केला. पुढे 
नागररकांनी जनादधन स्वामींच्या कायाधला हातभार लावला व मंददराचा कायापालट होत गेला. अदहल् याबाई 
होळकर यांचहेी श्री अबंादेवी मंददराच् या उभारणीत मोलाच ेयोगदान आहे. 
पूणाधक ती आसनस्थ मूती - 
अबंादेवीची स्वयंभू मूती कायाया रंगाच्या वाळुका पाषाणाची आहे. ही मूती पूणाधक ती, आसनस्थ आहे. 
मंददराच्या बांर्कामात दक्षक्षण शशल्पकलेचा प्रभाव आहे. मंददराच्या उत्तर बाजूला मारुती व दगुाधदेवीचे मंददर 
आहे. दर मंगळवारी अबंादेवीच्या मूतीवर सोन्याच ेदाधगने चढवले जातात. मुखवटासुद्र्ा सुवणाधने मढवलेला 
असतो. या दाधगन्यांमध्ये सोन्याची नथ, त्रबदंी, बाजूबंद, गयायातील एकदाणी, कमरप्टा, बांगड्या असा साज 
चढतो. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



काल्याधची श्री एकवीरा 
एकवीरा आई ही एक दहदं ूदेवता आहे. भारत आणण नेपाळ या देशांच्या यनरयनरायाया भागांमध्ये अमर ऋषी 
परशुरामांची आई म्हणून एकवीरा देवीची रेणुका या नावाने देखील उपासना केली जाते. 
एकवीरा आई मंददर हे महाराष्ट्रातील लोणावळा या गावाजवळ कालाध लेण्यांजवळ आहे. प्रामुख्याने आगरी-
कोळी समाजाच ेलोक येथे देवीच्या पूजेसाठी येतात. पण कोळी समाजाच्या लोकांबरोबरच एकवीरा देवीची 
उपासना बऱ्याच इतर समाजांतील लोकांकडून ववशषेतः सीकेपी आणण दैवज्ञ ब्राह्मण यांच्याकडूनही केली 
जाते. तसेच काही कुणबी समाजाच्या शाखेतील लोकांचहेी हे कुलदैवत आहे. या मंददर-संकुलामध्ये 
एकसारख्या बांर्णीची आणण एका ओळीत बांर्ली गेलेली मूळची तीन मंददरे असून ती सवध पक्शचमाशभमुख 
होती. यापैकी मर्ले आणण दक्षक्षणेच ेमंददर पूणधतः सुक्स्थतीत असून इतर बांर्कामे केवळ नकाशावरच 
नाममात्र अक्स्तत्त्वात आहेत, असे या मंददराच्या वास्तूचा आढावा घेताना लक्षात येते. या यतन्ही देवळांच्या 
समोरच महामंडप, वषाधमंडप आणण गोपुर आहेत आणण ही यतन्ही मंददरे मुख्य देवतेच्या पररवारातील सोळा 
सदस्य देवतांच्या मंददरांनी वेढलेली आहेत. अक्शवन नवरात्र ककंवा शारदीय नवरात्र आणण चतै्र नवरात्रात अनेक 
भाववक या मंददरात पूजा आणण उत्मसव साजरा करण्यासाठी गदी करतात. या मंददरामध्ये पशुबळी देखील 
देण्याचा ररवाज आहे. बकरी/ कोंबडी यांसह इतरही काही प्राण्यांच ेबळी इथे ददले जातात. या देवीकड े
चमत्मकारी शक्ती आहेत, अशी भाववकांची मान्यता आहे. 
पौराणणक कथेनुसार हे मंददर पांडवांनी त्मयांच्या वनवासाच्या काळामध्ये बांर्ले होते. एकदा पांडव या पववत्र 
दठकाणी आले असताना त्मयांच्यासमोर प्रत्मयक्ष एकवीरा माता प्रकट झाली आणण यतने त्मयांना इथे यतच ेमंददर 
बांर्ण्याचा आदेश ददला. पण यतने त्मयांची परीक्षा पाहण्यासाठी एक अटही घातली की, पांडवांनी हे मंददर एका 
रात्रीत बांर्ावे. पांडवांनीही हे मंददर एका रात्री बांर्ून दाखववले. त्मयामुळे त्मयांची ही भक्ती पाहून देवी प्रसन्न 
झाली आणण वनवासानंतरच्या त्मयांच्या एका वषाधच्या अज्ञातवासात त्मयांना कोणीही ओळख ूशकणार नाही, 
असा वरही यतने पांडवांना ददला. एकवीरा देवी हा रेणुका मातेचा अवतार आहे. 
तथावप, काबधन डदेटगंनुसार असे आढळते की, या मंददराची बांर्णी दोन कालखडंांमध्ये झाली आहे - इ.स.पूवध 
दसुऱ्या शतकापासून ते दसुऱ्या शतकापयतं आणण ५व्या शतकापासून ते १०व्या शतकापयतं. 
सदर मंददर डोंगरावर आहे. मंददरात जाण्यासाठी बऱ्याच पायऱ्या चढाव्या लागतात. एकवीरा देवीच ेहे मंददर 
आजूबाजूच्या पुरातत्त्व ववभागाद्वारे संरक्षक्षत असलेल्या कालाध लेण्यांनी वेढलेले आहे. मुख्य देवता एकवीरा 
माता तर यतच्या डावीकड ेजोगेशवरी देवी आहेत. टेकडीच्या अध्याध भागामध्ये देवीच्या पववत्र पायांसाठी एक 
मंददर आहे. 
 

 



मांढरदेवची श्री काळूबाई 
महाराष्ट्रातील सातारा क्जल्ह्यात वाई तालुक्यातील मांढरदेव येथील श्रीकाळेशवरी उकध  काळूबाईची वावषधक यात्रा 
पौष मदहन्याच्या पौणणधमेला असते, यतलाच शाकंभरी पौणणधमा ककंवा चडुी पौणणधमा असेही म्हणतात. श्री 
काळेशवरी देवी आददमाया पावधतीचचे रूप आहे. ही देवी नवसाला पावणारी असल्याने नवस चकुते करणारे 
भाववक-भक्त वषधभर येत असतात. समुद्रसपाटीपासून ५००० कूट उंचीवर असलेल्या गदध करवंदीच्या वनराईत 
ववराजमान झालेल्या काळूबाईच ेस्थान भौगोशलकदृष्ट्टया शंभू-महादेवाच्या डोंगररांगेत पुणे व सातारा या दोन 
क्जल्ह्यांच्या तसेच वाई - भोर- खडंाळा या तीन तालुक्यांच्या सरहद्दीवर शशखरावर वसले आहे. वाई 
शहराच्या उत्तरेकड ेमांदार नावाचा पवधत आहे तोच हा मांढरगड. अवघ्या २० ककमी अतंरावर असलेल्या 
मांढरदेव येथे जाण्यासाठी साता-याहून वाईमागे तर पुण्याहून भोरमागे जाता येते. शशवाय पुवेकडून 
शशरवळवरुन लोहोम-झगलवाडी मागाधने पायथ्यापासून पाऊलवाट आहे. पायथ्याला झगलवाडीतही देवीच े
छोटेखानी मंददर आहे. तेथनू डोंगर चढण्यास प्रारंभ होतो. मर्ल्या टप्प्यावर जाळीतल्या म्हसोबाच ेकडक 
देवस्थान आहे. त्मयाच्या डाव्या बाजूला एक थडं पाण्याचा झरा आहे. त्मयानंतरच्या टप्प्यावर मांढव्य ऋषींची 
पत्मनी मंडाबाईच ेदगडी मंददर आहे. स्थायनक लोक यतला मंडीआई असे म्हणतात. या मंददरासमोरच 
गोमुखतीथध हे जलकंुड आहे. 
द्वापार युगाच्या अखेरीस दैत्मयराजा रत्मनासूराचा सेनापती देवीलाख्यासूराच्या त्रासापासून ऋषीमुनींची सुटका 
व्हावी म्हणून मंडाबाईनेच आददमाया पावधती देवीला हाक मारली होती. म्हणूनच देवी यतच्या हाकेला र्ावून 
आली. या युद्र्ात काळभैरवनाथाने देवीला साहाय्य केले. पौष पौणणधमेच्या मध्यरात्री दैत्मयाला ठार केले. 
मांढव्यऋषींच्या नावावरून देवीच ेनाव मांढरदेवी व गावाच ेनाव मांढरदेव असे पडले. त्मयांनी दहरडाच्या 
झाडाजवळ आश्रम बांर्नू शंभू- महादेवाची तपसार्ना केली, त्मयादठकाणी मंडशेवर महादेवाच ेमंददर आहे. 
त्मयालाच मांढेशवर असेही म्हणतात. हे दठकाण मंडाबाईच्या मंददराच्या उजवीकड ेथोड्या अतंरावर आहे. 
शवेटच्या टप्प्यावर भव्य दोन महाद्वारे आहेत तेथनु जवळपास १२५ पाय-या चढाव्या लागतात. मध्यावर 
उजव्या बाजूस रामभक्त हनुमानाची ५ कूट उंचीची मूती लागते. मुख्य मंददराच ेसभामंडपात देवीच्या 
पराक्रमाच ेप्रतीक असलेल्या शसहंाच ेदशधन घडते. गभधग ह तीन खणांच ेअसून मर्ल्या खणात काळूबाईची दोन 
कूट उंचीची शेंदरूचधचधत मदहषासूरमददधनी रुपातील चतुभुधज अशी बैठी मूती आहे. एका हातात त्रत्रशळू, दसुऱ्या 
हातात ढाल, यतसऱ्या हातात तलवार ही शस्त्र ेआहेत. चौथ्या हाताने राक्षसाची शेंडी र्रली आहे. मुतीच्या 
समोर महादेवाची वपडं आहे. मूळ मूतीवर सोन्याचा ककंवा चांदीचा मुखवटा बसवून दहरवी साडी-चोळी 
नेसवलेली असते. हळदी-कंुकाने आईचा मळवट भरलेला असतो. भक्त आईची ओटी खण-नारळाने भरतात. 
देवीभक्तीची ज्योत अखडं रहावी म्हणूनच मंददरासमोरच दोन मोठ्या दीपमाळा आहेत. त्मयांच्या उजवीकड े
सेवक गोंजीबाबा (गोववदंबुवा) तरडावीकड ेशशपाई मांगीरबाबा यांची मंददरे आहेत. याशशवाय गडावर मरीमाता, 
लक्ष्मीआई, गंगाजीबाबा, तेलीबाबा तसेच र्ावजी पाटील यांची स्थाने आहेत. पक्शचमेला गडाच्या रक्षणासाठी 
लमाणांचा तांडा असून गडाला ५२ वीरांचा वेढा आहे. 
पौषी यात्रचे्या दोन ददवस अगोदर जागर, छत्रबना व मुख्य ददवशी महाअशभषेक, पूजा केली जात असते. या 
यात्रते सासनकाठीचा व पालखीचा मान परंपरेप्रमाणे पायी वारी करणारे पुणे क्जल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील 
मौजे 'बोपगावच्या कडतरे' यांना असतो. गावोगावची भक्तमंडळी आईचा देव्हारा डोक्यावर घेऊन ढोल-ताशा-
हलगी-संबळ-झांजेच्या तालावर छबीना काढून डोंगर चढून येत असतात. यात्रलेा महाराष्ट्रसह देशभरातून 
लाखो भाववक हजेरी लावून नवस केडत असतात. शाकंभरी पौणणमेशशवाय नवरात्रौत्मसवातही काळूबाईला मोठी 
यात्रा भरत असते. 'काळूबाईच्या नावानं चांगभलं' आणण 'बोल मांढरच्या काळीच ंचांगभलं' च्या गजराने सारा  



पररसर दमुदमुुन जातो. 
देवीच ेमंददर कर्ी व कोणी बांर्ले याची कारशी नोंद आढळून येत नाही. पण मंददराच्या हेमाडपंथी शैलीतील 
बांर्कामामुळे हे मंददर बरेच प्राचीन असल्याच ेशसद्र् होते. सह्याद्री पवधतरांगेतील एका उंच समुद्र 
सपाटीपासून ४६५० कूट टेकडी वर हे मंददर आहे. ते साताऱ् यातून २० कक.मी. अतंरावर आहे 
मांढरदेवी काळुबाई च ेमंददर आहे. मंददर लहान असुन त्मयास सभामंडप व गाभारा आहे. गाभाऱ्यामध्ये चांदीच े
सुरेख काम करण्यात आहे आहे. कळस रेखीव असुन त्मयावर गाय, शसहं यांच्या मुयत ध बसववलेल्या आहेत. 
मंदीर पुवाधशभमुख असुन मंददरासमोर ददपमाळा आहेत. मुख्य मंददराभोवती गोंजीबुवा, मांगीरबाबा, अशी देवी 
सवेक व राखणदार यांची मंददरे आहेत. तसेच मुख्य मंददरासमोररल डोंगरात काही अतंरावर म्हसोबा देवाच ं
स्थान आहे. काळुबाई मंददर पररसर यनसगधरम्य असुन वनराई ने नटलेला आहे. 
मांढरदेवी येथे देवीच ेस्वयंभू स्थान (मुती) असुन मुती चतुभुधज आहे. देवीच्या उजव्या हातात त्रत्रशूल आणण 
तलवार आहे.तर डाव्या हातात ढाल आणण दैत्मयाची मान पकडलेली आहे. देवी उभी असुन एक पाय दैत्मयाच्या 
छातीवर ठेवलेला आहे. सपंूणध मुतीस शेंदरु लावलेला आहे. देवीला बारामाही साडी नेसवलेली असते व 
इतरवेळी देवीच्या चहेऱ्यावर चांदीचा तर यात्रोत्मसवात सोन्याचा मुखवटा बसववला जातो. देवीच ेवाहन शसहं हे 
आहे. 
सतयुगात मांढव्य ऋवष गडावर यज्ञ कररत होत.े (या ऋवषमंुळे गडाला मांढरगड नाव पडले) त्मयांचा 
यज्ञकायाधत लाख्यासुर नावाचा दैत्मय त्रास देत होता. तेव्हा दैत्मयाचा त्रास कमी व्हावा आणण यज्ञकायध शसक्ध्दस 
जावे म्हणून मांढव्य ऋवषनंी महादेवांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी तपशचयाध करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा 
महादेव प्रसन्न होवुन पावधतीची प्राथधना करण्यास सांधगतले. पावधतीची प्राथधना करण्यास सुरवात केली. तेव्हा 
पावधतीने प्रसन्न होवुन दैत्मयवर्ासाठी अवतार घेईल असे सांधगतले आणण दैत्मयवर्ासाठी देवी कैलासातुन या 
मांढरगडावर आली. लाख्यासुराला महादेवाचा वर असल्याने ददवसा त्मयाचा वर् करणे शक्य नव्हते तेव्हा 
देवीने लाख्यासुराचा रात्री वर् करण्याच ेठरववले. पौष पोणणधमेच्या रात्री देवीने दैत्मयाला युध्दासाठी आवाहन 
केले आणण तुंबळ युध्द करून मध्यरात्री लाख्यासुराचा वर् केला व पुन्हा दैत्मय यनमाधण होऊ नये म्हणून 
लाख्यासुराच ेसवध रक्त प्राशन केले. युद्र्कायध उरकून देवी परत कैलासास यनघाली आणण मांढरगड डोंगर 
चढुन वर आली आणण ऋवषमंुनी व भक्तजनांकररता इथेच स्थानापन्न झाली. पांडव वनवासात जेव्हा या 
मांढरगडावर वास्तव्यास होते तेव्हा त्मयांनी या मांढरदेवी काळुबाई च ेपुजन केले होते. अशी एक दंतकथा 
सांधगतली जाते. देवीने पौष पौणणधमेच्या रात्री दैत्मयाचा वर् केला आणण ववजयी झाली. म्हणून आजही पौष 
पोणणधमे ला देवीची मोठी यात्रा भरते. या काळात लाखो भाववक देवीच ेदेव्हारे घेउन गडावर येतात. ढोल, झांज 
ही देवीची प्रमुख वाद्य आहेत. भाववक गडावर चलुी पेटवून देवीला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवतात. तसेच 
सेवकांना मासांहारी नैवेद्य दाखवतात. पौष पोणणधमेच्या मध्यरात्री देवीचा मुखवटा पालखीत बसवुन हजारो 
वाद्यांच्या गजरात देवीचा छत्रबना काढला जातो. देवीचा छत्रबना हा यात्रोत्मसवाच ेमुख्य आकषधण आहे. 
 

 



अंबाजोगाईची श्री योगेशवरी देवी 
महाराष्ट्रातील बीड क्जल्ह्यातील बालाघाट डोंगराजवळ जयवंती नदी तीरावर अबंाजोगाई या गावात श्री 
योगेशवरी देवीच ेतीथधक्षेत्र आहे. हे क्षेत्र देवीच ेमुळस्थान म्हणून ओळखले जाते. देवीच्या शक्तीवपठापकैी हे 
मुळपीठ म्हणून प्रशसद्र् आहे. श्री योगेशवरी देवी कोकणवासीयांची कुलस्वाशमनी व अबंाजोगाई वाशसयांच ेग्राम 
दैवत म्हणूनदह प्रशसद्र् आहे. असे सांधगतले जात ेकक श्री योगेशवरी देवी मंददर हे अनाददकालापासून आहे व 
देवीचा अवतार स्वयंभू आहे. रुद्रयामाल या तांत्रत्रक ग्रंथातून देवीच्या सहस्त्रानामात ‘अबंापरू संस्थाना पातु 
योगेशवरी देवी‘ असा उल्लेखही आहे त्मयाचपुढे ‘मुलाददवाशसनी चबं अबंापूर यनवाशसनी’ याचा अथध म्हणजे या 
मुलस्थानी ती अवतार घेऊन यनवास करते. ‘सवधतीथध परादेवी तीथध दक्षक्षणतः क्स्थतः’ त्मयाचप्रमाणे श्री 
योगेशवरी देवीच ेवास्तव्य अबंाजोगाई येथे सवधतीथध नावाच्या तीथाधच्या दक्षक्षण ददशसे असल्याच ेत्मयामध्ये 
उल्लेख आहे. 
योधगनी हृदयदीवपका या ग्रंथत योधगनीच ेवणधनकेलेले ते असे की,  
आददशक्ती पावधतीच ेशक्ती अशंाने उत्मपन्न झाल्यवर जगताला प्रकाशभूत होणाऱ्या आणण ब्रम्हा-ववष्ट्णू-महेशवर 
आदद देवतामध्ये अतंभूधत असलेल्या लहान मोठ्या सवध पंचभौयतक परमाणुयुक्त चतैन्य शक्तीला योधगनी 
असे संबोर्ले जाते. अशया या योगीयनमध्ये प्रमुख ककंवा योधगनीच्यावर अधर्पत्मय करणारी देवता दह योगेशवरी 
आहे. याप्रमाणे योगसार्नलेा प्रार्ान्य देणारी देवी म्हणूनही योगेशवरी नाव प्रचशलत झालेले आहे 
शैक्षणणक व अध्याक्त्ममक वारसा लाभलेल्या संताची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणारे अबंाजोगाई गाव आहे. 
अबंेजोगाई हे शांत गाव असून शशक्षणासाठी अयतशय उत्तम म्हणून ओळखले जाते. उत्तम शशक्षणासह येथे 
थोर संत दह होऊन गेले. मुकंुदराज महाराज समार्ी मंददर मराठीच ेआद्यकवी म्हणून ओळखले जातात. 
तसेच दासोपंत समार्ी स्थान व दासोपंतांची पासोडी दशधन अबंाजोगाईत आल्यानंतर होते. 
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