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शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाअम्बुजे | 
सववदा सवावदास्माकं सन्ननध  ंसन्ननध  ंक्रियात ्|| 

 माघ शुद्ध पंचमी म्हणजेच वसंत पंचमी. देवी सरस्वतीचा जन्मददवस. पौराणणक 
कथेनुसार वसंत पंचमी आणण सरस्वती पूजन करण्यामागे अत्यंत रोचक कथा आहे. सषृ्टी 
रचययता ब्रह्माने जीव आणण मनुष्याची रचना केली. पण यनमााण केलेल्या सषृ्टीकडे त्यांनी 
जेव्हा बयघतले तेव्हा त्यांना सषृ्टी यनर्जाव ददसू लागली. वातावरण यनरस आणण सवात्र यनरव 
शांतता जाणवली. कुठलीही वाणी नसल्याचे ददसले. त्यामुळे अयतशय उदास होऊन ते प्रभू 
ववष्णूकडे गेले. प्रभू ववष्णंूनी त्यांची दह व्यथा ऐकून ब्रह्माला त्यांच्या कमंडलूतील पाणी 
सषृ्टीवर शशपंडायला सांगगतले. ब्रह्माने जेव्हा पाणी धरतीवर शशपंडायला सुरवात केली 
त्याक्षणी धरतीचे कंपन होऊन त्यातून शरद ऋतूमधे फुललेल्या कमळाप्रमाणे मुखकमल 
असलेली, चतुभुाजी, देददप्यमान तेज असलेली सुंदर स्त्री प्रकट झाली.  ह्या देवीच्या एका 
हातात वीणा, दसुरा हात आशीवााद प्रदान करणाऱ्या मुदे्रत आणण ईतर दोन हातात पुस्तक 
आणण माळ होती. ब्रह्माने या देवीला वीणेचे सूर ऐकण्याकररता ववणा वादन करण्यास ववनंती 
केली. तेव्हा वीणेचे सूर सषृ्टीवर चहुददशांना पसरून सवा जीवसषृ्टीला वाणी प्राप्त झाली. त्या 
क्षणापासून या देवीला ‘सरस्वती’ असे संबोधण्यात आले. आणण म्हणून वसंतपंचमी देवी 
सरस्वतीचा जन्मददवस म्हणून साजरा केला जातो. सरस्वतीने सषृ्टीतील जीवांना वाणीसह 
ववद्या आणण बुद्धी प्रदान केली. देवी सरस्वतीला ववद्या आणण कलेची देवता मानले आहे. 
सरस्वतीमुळे संगीताची उत्पत्ती झाल्यामुळे संगीताची देवी म्हणून सरस्वतीचे पूजन केले जाते. 
ववद्या आणण ज्ञान याची अगधष्ठात्री सरस्वतीचा वास जयांच्या र्जभेवर असतो, ते अयतशय 
ववद्वान आणण कुशाग्र बुद्धीचे असतात. पौराणणक कथेनुसार वसंतपंचमीला सवाप्रथम 
सरस्वतीची पूजा केली ती भगवान श्रीकृष्णाने आणण सरस्वतीला वरदान ददले की, सवा ववद्या 
इच्छुक वसंतपंचमीला देवी सरस्वतीची पूजा करतील. तेव्हा पासून वसतंपंचमीला सरस्वती- 
पूजनाची परंपरा सुरु झाली असे सांगगतले जाते. जसे वसंतपंचमीला सरस्वती उत्पन्न झाली 
म्हणून यतची पूजा करतात तसाच वसंतपंचमीला लक्ष्मीचाही जन्मददन मनाला जातो. म्हणून 
या यतथीला ‘श्रीपचंमी’ असेही म्हणतात.  

 वसंतपंचमी म्हणजे वसंतऋतूची सुरवात, वातावरणातील गारवा कमी होऊ लागतो 
आणण वातावरण आल्हाददायक होऊ लागतं. या काळात यनसगा आपल्या सौंदयााच्या सवोत्तम 
शशखरावर असतो. यनसगा वपवळ्या रंगाची चादर पसरवू लागतो. फुलांवर पाखरे शभरशभरू 



लागतात. आंबा, काजूच्या झाडाला मोहर येतो. वकृ्ष वेलींना नववन पालवी फुटते. त े
पानाफुलातून बहरतात. कोकीळ पक्ष्याचं गुंजन होतं. सतत आकर्ाक वाटणारा यनसगा 
वसंतऋतूमधे अगधकच मनमोहक आणण लोभस ददसू लागतो. आणण म्हणूनच वसंतऋतूला 
‘ऋतुराज’ म्हंटले जाते. कवववया ववद्याधर गोखले वसंत ऋतूचे वणान करताना म्हणतात,  

“नवसुमनांचा नव कलिकांचा बहार घेउनी आिा, 
ऋतुराज आज वनी आिा” 

 यनसगाातील या बदलामुळे मानवी मन उत्साही व आनंदी होतं. वसंत पंचमीपासून ते 
फाल्गुन पौणणामेपयतं वसंतोत्सव साजरा करतात. सषृ्टीतील नवचैतन्य आणण नवयनमााण 
यांच्यामुळे झालेला आनदं प्रकट करणे आणण मौज करणे हा या उत्सवाचा उद्देश ! 
वसंतोत्सव हा यनसगााचा उत्सव आहे. रंगीबेरंगी वस्ते्र पररधान करून, रंगाची उधळण करून 
वसंतोत्सव साजरा करण्याची प्रथा आहे. नवीन वपकांच्या लोंब्या आणून घरच्या देवाला अपाण 
करून नवान्न ग्रहण केले जाते.  

 हे यनसगााचे मनमोहक रूप आपल्या धावपळीच्या जीवनातून क्षण काढून अनुभवायला 
यनसगााकडे वळायला हव.े ह्या यनसगााकड े अजब जाद ू आहे. यनसगााच्या सार्न्नध्यात मन 
सगळी द:ुखे, वेदना ववसरून जातं. बहरलेल्या यनसगााचे सार्न्नध्य कायम शमळत रादहले तर 
आपल्या जीवनात देणखल बहार येईल. यनसगा दह ईश्वरी संपत्ती आहे. ती ईश्वराजवळ आहे. 
जयाप्रमाणे वर्ााऋतूत वकृ्ष-वेली दहरवीगार आणण मनमोहक ददसतात त्याचप्रमाणे वसंतऋततू 
बहार अनुभवायला शमळतो. पण वर्ाा असो वा वसंत, ईश्वर सषृ्टीवर हात फफरवून त्याच्या 
चैतन्यदायी स्पशााने सषृ्टीला फुलवतो, हे ईश्वरी अर्स्तत्व यनसगाात असल्याचे आपल्याला 
अनुभवायला शमळते.  

 अश्याच ईश्वरी स्पशााने आपणा सवांचे जीवनातील द:ुख, दैन्य दरू होऊन आपले जीवन 
सुख, समदृ्धी, समाधान, शांती, आनंद, यश ह्यांनी पररपूणा असलेल्या वसंतोत्सवाने बहरत 
राहो अशी प्राथाना वसंतपंचमीला  

देवी सरस्वतीच्या चरणी ! 
  
 

 

 

 

 


