
अ�य ततृीया

�ा �दवशी नर-नारायण जयतंी, परशरुाम जयतंी,
बसव�ेर जयतंी आ�ण,

हय�ीव जयतंी असत.े

अ�या �ंतथौ �यमपु�ैत �त नं द�ं
तनेा�य�ेत क�थता म�ुन�भ�ततृीया ।
उ���य दवैत�पत�ॄ��यत मेन�ुयःै
त�चा�य भंव�त भारत सव�मवे ।।
– मदनर�न
अथ� : (�ीकृ�ण �हणतो) ह ये�ुध��रा, या �तथीस केललेे
दान आ�ण हवन �याला जात नाही; �हणनू �हला
मनु�नी ‘अ�य ततृीया’ अस �ेहटल आेह.े दवे आ�ण
�पतर यानंा उ�शेनू या �तथीस ज केम� केल जेात,े ते
सव� अ�य (अ�वनाशी) होत.े

अ�यततृीयलेा दवेता आ�ण �पतर या�ंया उ�शेाने



उदककुंभाच देान कराव.े असा स�ंकृ�तचा सागंावा
आह.े मातीच देोन माठ घऊेन एकात ता�ंळ व एकात
तीळ घालनू दवेापढुे थोड धेा�य पसरवनू �यावर ह देोन
घट ठेवावते. �यानंा दोरा गुंडाळनू �यात वाळा घालावा.
�याची पजूा क�न नतंर �ा�हणाला दान कराव �ेया
सोबत आबं वे द��णाही �ावी. वषा�रभंी च�ै म�ह�यात
गौरी ततृीयलेा च�ै गौरी बस�वली जात �ेयाची सागंता
याच अ�य ततृीयलेा करतात. म�हला हळद�कुंकू चा
काय��म क�न गोड जवेण व �यासोबत हरभरा �क�वा
डाळ�च वेाण ओट�म�य देतेात. या�दवसात कैरीच पे�हे
�यायला दतेात.

या उ�सवाला दोलो�सव असहेी �हटल जेात.े कारण
च�ैगौरी पाळ�यात �थानाप� केली जात �ेतला झोका
�दला जातो. गौरी ��त�र� �व�ण �ूक�वा ईतर
दवेासंाठ� हा दोलो�सव साजरा केला जातो.
अ�यततृीयलेा गगंा �नानाचहेी फार मह�व आह.े
�यामळु तेीथ���ेी भ� प�व� �नाना करीता गद�
करतात. यवहोम,यवदान आ�ण यवभ�ण याचहेी
मह�व आह.ेया �दवशी भगवान �ी �व�णलूा चदंनाची



उट� लावनूपजूा करावी �हणज वेकैंुठ �ा�त होत अेसे
�हणतात. अ�यततृीया बधुवारी आली असता व �या
�दवशी रो�हणी न�� असले तर महा प�ुयकारक ठरत.े
अ�धक�य, अ�धकम फलम अ�यावळे� पदरी पडत.े
अ�यततृीया वसतंो�सवात यते असली तरी �ी�मा�या
ती� झळानंी वातावरण तापलले अेसत.े

सा�ंकृ�तक समारभं
महारा�ातील ���या च�ैातील एखा�ा �दवशी
हळद�कुंकवा�या �न�म�ान बेायकानंा घरी बोलावनू
मोगया�ची फुल �ेक�वा गजरा, आ�ंयाची डाळ (�क�वा
�भजवलले हेरबर)े आ�ण प�ह देतेात. �या हळद�कुंकू
समारभंाचंा (गौरी उ�सवाचा) अ�य ततृीया हा शवेटचा
�दवस असतो. ही ततृीया अधा� म�ुत� आह.े

�यो�तष�वषयक समजतुी
१. अ�य ततृीयलेा कृत यगु सपंनू �तेायगु स�ु झाले
अस सेा�ंगतल जेात.े या �दवशी �सरया यगुाला स�ुवात
झाली होती. �यो�तषशा��ात कृत, �तेा, �ापर आ�ण
क�लयगुाची सव� वष� �मळनू होणारया काळाला
‘महायगु' अस �ेहणतात. ही चार यगु मेहायगुाच चेार



चरण अस�याच मेानल जेात.े ��दवेा�या �दवसाचा
जो �ारभं �याला ‘क�पाद�' तसचे �तेायगुाचा
(१२,९६,००० सौर वषा�एवढा �तेायगुाचाकाळ) �ारभं
�हणज ‘ेयगुाद�' ही �तथी वशैाख श�ु ततृीयलेा यते.े

शतेीसबंधंी �था
मातीत आळ� घालण वे परेणी : पावसाळा त�डावर
घऊेन अ��य ततृीया यते.े गढु�पाड�ा�या
शभुम�ुता�वर नागंरल�ेया शतेज�मनीच मेशागत
कर�याच केाम अ��य ततृीय�ेया �दवशी पणू� करायची
�था आह.े (मशागत �हणज नेागंरल�ेया शतेज�मनीची
साफसफाई क�न खत �म��त माती�या थरानंा
खालीवर करण.े) या �दवशी मशागत केल�ेया
ज�मनीतील म�ृ�केब�ल कृत� भाव ठेवनू काही
शतेकरी पजून केल�ेया म�ृतकेम�य आेळ� घालतात.
कोकणात या �दवशी शतेात �बयाण पेरे�याची �था
आह,े दशेावर नाही. अ��य ततृीय�ेया म�ुता�वर �बयाणे
परे�यास स�ुवात के�यास �या �बयाणापंासनू �वपलु
धा�य �पकत वे कधीही �बयाणाला तोटा पडत नाही,
अशी धा�म�क समजतू आह.े



महारा�ा�या कोकण भागात पावसाच �ेमाण जा�त
अस�या कारणान एेकदा पावसाला स�ुवात झाली क�,
सतत पाऊस पडत रा�ह�यान सेपुीक ज�मनीतील
�चकट मातीम�य आेळ� क�न �बयाण पेरेणी करणे
श�य होत नाही. �यामळु पेावसाळा त�डावर असतानंा
मशागत केल�ेया भसुभशुीत मातीम�य �ेबयाण पेरेणे
सोप जेात.े (�नदान पवू�तरी, अ��य ततृीय�ेया
शभुम�ूता�वर �हणजचे पावसाला स�ुवात हो�यापवू�
परेणीची काम पेणू� केली जात असत. ह�ली पावसाचे
�माण कमी झा�यान वे शा��ा�माण पेरेणी न के�याने
ज�मनी नापीक होत चाल�या आहते व कसदार धा�य
�पक�याच �ेमाणही कमी झाल आेह.े)

व�ृारोपण :

अ��य ततृीय�ेया शभुम�ुता�वर आळ� क�न
लावल�ेया फळबागा भरघोस फळ उ�पादन दतेात
अशी समजतू आह.े आयवु�दात सा�ंगतल�ेया औषधी
वन�पतीही अ��य ततृीय�ेया म�ुता�वर रोव�यास या
वन�पत�चा �य होत नाही, �हणजचे औषधी
वन�पत�चा तटुवडा भासत नाही, अशी समजतू आह.े



धा�म�क मह�व
हा �दवस पवू�जाचं ऋेण फेड�याचा �दवस �हणनू
पाळला जातो. पवू�जा�ंया �मतृ�ना उजाळा द�ेयासाठ�
या �दवशी �पतराचं �ेमरण क�न �या�ंया ��तमचेे
पजून करतात. या �दवशी मातीच घेागरीयवेढे मडके
आणनू, �यात पाणी भ�न �यात वाळा टाकतात. �याने
या पा�याला सगुधं यतेो. पळसा�या पाना�ंया केल�ेया
प�ावळ�वर व �ोणात खीर आ�ंयाच पे�ह �ेक�वा
�च�चोणी , पापड , कुरडया इ�याद� वाढतात. सगु�ंधत
पा�यान भेरललेा घट
�ा�णाला दान केला जातो. अस केे�यान �ेपतराचंा
आ�मा शातं होतो अस मेानल जेाई.

अ��य ततृीय�ेया �दवशी सदो�दत सखु व सम�ृ� �ा�त
क�न दणेा�या दवेत�ेया कृत�तचेा भाव ठेवनू
केल�ेया उपासनमेळु आेप�यावर होणा�या �या
दवेत�ेया कृपा��ीचा कधीही �य होत नाही, अशी
समजतू आहे
म�ृ�का पजून :



सदो�दत कृपा��ी ठेवणा�या म�ृ�केमळुचे आप�याला
धा�यल�मी, धनल�मी व वभैवल�मी याचंी �ा�ती होत.े
अ��य ततृीया हा �दवस �हणज केृत� भाव ठेवनू
अशा म�ृ�केची उपासना कर�याचा �दवस.

अ��य ततृीय�ेया �दवशी काय करावे
या �दवशी आप�या जवळ�या नद�त �क�वा जम�यास
गगंते वा सम�ुात अघंोळ करावी.
सकाळ� पखंा, ता�ंळ, मीठ, तपू, साखर, �च�च, फळ
आ�ण व��ाच देान दऊेन �ा�णानंा द��णा �ावी.
�ा�ण भोजन घालाव.े

या �दवशी सातचू मेह�व असनू त जे�र खायला हवते.

या �दवशी नवीन व��, श��, दा�गन �ेवकत �यावते.

साडतेीन म�ुता�पकै� एक अस�यान येा �दवशी नवीन
घरात �वशे, नवीन व�त घूणे,े मोठे आ�थ�क�वहार
करण आेद� शभु कामहेी केली जातात.

शा��ामं�य अे��य ततृीया
या �दवशी भारता�या उ�राखडं रा�यातील



ब��नारायणा�या बदं दवेळाच देार उघडतात. ह मे�ंदर
अ�य ततृीयलेा उघड�यावर �दवाळ�त�या
भाऊबीज�ेया �दवशी बदं होत.े

नर-नारायण या जोडगोळ�न येा �दवशी अवतार घतेला
होता.
�ी परशरुामाच अेवतरणस�ुा याच �दवशी झाल हेोत.े

वृंदावना�या �ी बाकंे�बहारी�या म�ंदरात फ� याच
�दवशी �ी�व�हाच चेरणदश�न होत आे�ण बाक� पणू�
वष� त वे��ानंी झाकलले अेसतात.

अ��य ततृीयचे मेाहा��य
जो मन�ुय या �दवशी गगंा �नान करले, तो पापातंनू
म�ु होतो.
या �दवशी परशरुामाची पजूा क�न �यानंा अ�य� �दले
जात.े

शभु काय�या �दवशी होतात.

�ीकृ�णान ये�ुध��राला अस सेा�ंगतल हेोत,े क� 'या
�तथीस केलले देान व हवन �याला जात नाही, �हणनू
�हला अ��य ततृीया अस �ेहटल आेह.े दवे आ�ण �पतर



यानंा उ�शेनू या �तथीस ज केम� केल जेात,े त सेव�
अ�य (अ�वनाशी) होत.े

या �दवशी ब��धाम यथेील ब��नारायणा�या म�ंदरात
सहा म�ह�या�ंया बदं कालानतंर �थम �वशे �मळतो.
अयो�यजेवळ�या वृंदावनात कुंज�बहारी �ीकृ�ण
म�ंदराच देरवाजपेण याच �दवशी उघडल जेातात. या
�दवशी ���या जलकुंभाची पजूा क�न तो जलकुंभ
दान दतेात. तस पे�हल,े तर आ�या-ग�ेयाला,
तहानल�ेयाला पाणी �ाव,े �याच हे �े�तक ! खर
�हणज उे�हाळा स�ु झाला, क� लगचे,�ठक�ठकाणी
पाणपोया काढा�ात. पाथं�थचंी, गरुा – ढोराचंी तहान
भागवनू �याचंी सवेा करावी. एवढेच नाही; तर �खर
तापान सेकुून जाणा�या व�ृ – वले�नाही पाणी घालावे
व �यानाही जीवन-दान �ाव.े जलकुंभ दान
कर�याबरोबर उ�हापासनू सरं�ण �मळ�यासाठ�
गरजूंना पखंा, छ�ी, पाद�ाणहेी दान करावीत, असे
सा�ंगतल आेह.े अ��यततृीया हा �दवस वसतंो�सवाचा
आह चे�ै श�ु ततृीयपेासनू अ��यततृीयपेय�त
वसतंगौरीचा उ�सव दवेी�या दवेळातनू साजरा केला



जातो. मथरुा, वृंदावन, काशी, �दारका या �ठकाण�या
दवेालयातनू ह उे�सव उ�साहान सेाजर केेले
जातात.च�ै श�ु ततृीयलेा माहरेी आललेी गौरी
म�हनाभर रा�न या�दवशी सासरी जात,े असा समज
आह.े �यामळु �े��या घरोघर हळद�-कुंकू करतात.
खडेगेावातील ���या हा सण अ�यतं आनदंान,े
उ�साहान सेाजरा करतात. सकाळ� आघंोळ� झा�या,
क� नतंर र��यातनू गाणी गातात गौरी �वसज�न करतात.
गौरीला नवै�े �हणनू गोडाच जेवेण करतात. �या
झो�यातनू, �या गीतातनू मनामनातनू उचबंळनू
आल�ेया आनदंान केारजंी थइुथइु नाचत असतात.

----

अ��वशषेोहमेा�ौभ�व�ये
वशैाखशे�ुलप�तेतुतृीयायातंथवैच गगंातोयनेरः
�ना�वाम�ुयतसेव��क��बषःै
त�याकंाय�यवहै�मोयव�ैव��णुंसमच�यते्
यवा�द�ा��जा�त�यः �यतः �ाशय�ेवा�न�त
अ�दान�वशषे�त�वै भ�व�य इेमा�ं��य
उदकुंभा�सकनका�सा�ा�सव�रसःै सह



यवगोधमूचणका�स�ुद�योदनतंथा
��ै�मकंसव�मवेा�स�यदंान�ेश�यत इ�त दवेीपरुाण�ेप
ततृीयायातंवुशैाखरेो�ह�य�ृ�ेप�ूयत उुदकुंभ�दानने
�शवलोकेमहीयत मे�ं�तु
एषधम�घटोद�ो���व�ण�ुशवा�मकः
अ�य�दाना��ृयतं�ुपतरो�प�पतामहाः
गधंोदक�तल�ैम��संा�कंंुभफंला��वत �ंपत�ृयः
स�ंदा�या�मअ��यमपु�त���व�त ।
( �नण�य�स�ध )ु

�ा ततृीय�ेवषय� �वशषे �व�ध सागंतो - हमेा��त
भ�व�यपरुाणातं - “ वशैाखश�ुलप�� ततृीयसे
गगंोदकाम�य�जो नर �नान क�रतो तो सव�
पातकापंासनू म�ु होतो. �या �तथीस यवानं� होम
करावा व यवानं� �व�णपुजून कराव�, आ�ण यव
�ा�णासं �ाव वे यव ( सात )ु �ाशन कराव.े ” या
�तथ�स �वशषे दान सागंतो. तथे�च भ�व�यातं - या
ततृीयचेा उप�म क�न “ सवुण� व अ� यानं� य�ु सव�
रसासं�हत उदककुंभ, यव, गोधमू, चणक, स�ु,
द�योदन व �ी�मऋतूंतील सव� धा�य�ह� दाना�वषय�



�श�त होत. ” दवेीपरुाणातंही - “ वशैाखमास�
रो�हणीय�ु ततृीयसे �शवाच�पजून क�न उदकुंभदान
कराव�, तणे�क�न �शवलोक� प�ूय होतो. ”
उदकुंभदानाचा म�ं -

“ एष धम�घटो द�ो ���व�ण�ुशवा�मकः । अ�य
�दाना��ृयतं �ुपतरो�प �पतामहाः ॥ गधंोदक�तल�ैम��ं
सा� कंंुभ फंला��वतम ।् �पत�ृयः स�ंदा�या�म
अ��यमपु�त�त ॥ु ”

-------

परशरुामजय�ती
ही अ��यततृीयाच परशरुामजय�ती होय. रा���या
प�ह�या �हरातं �जची �ा��त असले, अशी या काम�
�यावी. प�ह�या �दवश� जर प�ह�या �हराची �ा��त
असले, तर ती �यावी. दोन �दवस जर प�ह�या �हरातं
समान अथवा कमी अ�धक एकदशे�ा��त असले, तर
�सया� �दवसाची �यावी. या �दवश� �दोषकाल�
परशरुामाची पजूा क�न,

’जमद��नसतुो वीर ���या�तकर �भो ।



गहृाणा�य�मया द� कंृपया परम�ेर ॥’

या म�ंान�अ�य� �ाव�.
------

हा �दवस �ी गणशेान �ेास मनु�नी सा�ंगतललेे
महाभारत ह केा� �लहायला स�ुवात केली तो �दवस
माननू ��यके शभु काया�ची स�ुवात कर�याचा �दवस
�हणनू साजरा केला जातो तर काही �ठकाणी याला
�व�ण�ूया सहा�ा अवताराचा (परशरुामाचा) �कट�दन
�हणनू साजरा कर�याची प�दत आह.े �ह��
मा�यत�ेमाण �ेतेा यगुाची स�ुवात या �दवसापासनू
झाली. �सया� एका मा�यतनेसुार �ापार यगुाची
स�ुवातही याच �दवशी झाली. �ारकेत कृ�णाचा �म�
सदुामा यान केृ�णासाठ� पो�ाची परुचुंडी भटे �हणनू
आणली तोही �दवस हाच. अशा या �दवसामाग अेनके
आ�या�यकाही जोड�या ग�ेया आहते.

--------

उ�र भारतात हा �दवस परशरुामाचा ( �व�णचूा सहावा
अवतार) �कट �दन �हणनू साजरा केला जातो. या



�दवशी भारता�या उ�रकेड�या रा�यात दानधम�
कर�याला फार मह�व आह.े या �दवशी केलले दंान
मोठं प�ुय �मळवनू दते अंसा समजआह.े �यामळुे
या�दवशी व��, जल, चदंन, नारळ अशा गो�ी दान
�हणनू �द�या जातात. या �दवशी गगं�ेया पा�यात �नान
के�यान पेाप धतुल जंात अंशीही समजतू अस�याने
या�दवशी गगंा�नानाला मह�व �ा�त झाल आंह.े या
�दवशी या�ा �ारभं कर�यावरही भर असतो कारण या
�दवशी स�ु केलले कंाम चागंली फळ�ा�ती क�न दतें
असा समजआह.े केदारनाथ, ब��नाथ, चार धाम या
या�ाचंा �ारभं या �दवशी होतो.
या �दवशी ल�न कर�याचाही �घात आह.े उ�रकेडे
य� याग कर�याचाही �घात �वशषे �दसनू यतेो.
द��णकेड अे��य ततृीया साजरी कर�याची कारणं
आ�ण परपंरा मा� वगे�या आहते. द��णते या �दवशी
�व�ण-ुल�मी आ�ण कुबरे यानंा �वशषे मान �दला जातो.
या �दवशी महा�व�ण पूजूा आ�ण ल�मी-कुबरे होम
केला जातो. या�दवशी द��णतेही दानधमा�ला खपू
मह�व �ा�त झाल आंह.े पण ह देान गरीब आ�ण गरजू



लोकानंा अ� आ�ण कपडय़ा�ंया �पात केलं
जा�यावर इथ भेर �दसतो. द��णते या �दवशी लोक
मह�वा�या दवेळानंा भटे� दतेात. या �दवशी �त�पती
म�ंदर, मीना�ी म�ंदर, सह��खाबं म�ंदर अशा
मह�वा�या म�ंदरात खपू गद� आढळत.े

राज�थानात मा� हा �दवस ल�न कर�याचा शभु�दवस
�हणनूच ��यात आह.े आजही राज�थानात या
शभुम�ुता�वर ल�न करायची ओढ असत.े

महारा�ात अनके परपं�रक �थाबंरोबरच म�हला�ंया
हळद�-कुंकवाला जा�त मह�व आह.े हा मोठा सण
मानतात. नव�ववा�हता आजबूाज�ूया आ�ण
नातवेाईकामंधील बायकानंा हळद�-कुंकवाचं
�नम�ंणदतेात. या �दवशी नारळ, गोड पदाथ�, बागंडय़ा
अस कंाही द�ेयाचीही �था आह.े पण खर मंह�व आहे
त वेाट�या डाळ�ला आ�ण कैरी�या प��ाला.
या�शवाय �याची पतू�ता होऊच शकत नाही. कोणतहंी
नव कंाम,् �वसाय स�ु कर�याला हा �दवस अ�यतं
शभु मानतात.

प��म बगंालम�य येा �दवशी नवीन वहीखात सं�ु



कर�याची �था आह.े �याला ‘हलखाता’ �हणतात. या
�दवशी ल�मी आ�ण गणपती याचंी पजूा क�न नवीन
�हशबे स�ु केल जेातात. �यामळु �ेवसायात चागंला
फायदा होईल अशी धारणा असत.े बरचे जण दवेळानंा
भटे दतेात. तर काही जणाकंड से�यनारायण कथचें
आयोजन केल जंात.ं गगंते �नान कर�यालाही या
�दवशी खपू मह�व आह.े पापापंासनू म�ु�
�मळव�यासाठ� अ��य ततृीयलेा गगंा�नानाचा �घात
�दसतो.
ओ�रसात �ामीण भागात धरणी मातचेी पजूा क�न
अ��य ततृीया साजरी केली जात.े याला मथुी चआुन
�क�वा मथुी अनकुुला �हणतात. या �दवशी शतेकरी
नवीन कपड घेालनू शतेात जातात. धरणीमातचेी पजूा
करतात आ�ण नवीन �बयाण पंरेतात. शहरी भागात
मा� या �दवशी सोन �ंक�वा चादं� खरदे� कर�याला फार
मह�व आह.े ओ�रसाची स�ु�स�द रथया�सेाठ� रथ
तयार कर�याच कंाम या �दवसापासनू स�ु केल जंात.ं
�याचंी 42 �दवसाचंी चदंन या�ाही याच �दवशी स�ु
होत.े



जाट समदुायातही अक् षय ततृीयचे मंह�व वगेळ आंह.े
शतेीच पेढु�या वषा�च अेदंाज बाधं�यासाठ� या
�दवसाला फार मह�व आह.े या�दवशी घरातला कता�
प�ुष सयू�दयापवू� शतेात जातो आ�ण जाताना �याला
ज केोणी �ाणी �क�वा प�ी �दसतात �याव�न यणेाया�
हगंामात पावसाळा कसा जाईल याच अेदंाज बाधंले
जातात. पीकपाणी कस यंणेार याचा तो एक पवूा�नमुान
असतो. हा �दवस ‘उनभजुा म�ुत�’ �हणनूही ओळखला
जातो. या �दवशी ल�न कर�याचा �घात आह �ेशवाय
या �दवशी जाट समदुायात अनके सामदुा�यक
�ववाहसोहळहेी पार पडतात.

------

‘काल�वभागाचा कोणताही �ारभं�दवस भार�तयानंा
नहेमीच प�व� वाटतो; �हणनू अशा �तथीस
�नानदानाद� धम�कृ�य सेा�ंगतली गलेी आहते. या
�दवसाचा �वधी असा आह –े प�व� जलात �नान,
�ी�व�णचूी पजूा, जप, होम, दान आ�ण �पततृप�ण. या
�दवशी अ�प�डक �ा� कराव आे�ण त जेमत नसले, तर
�नदान �तलतप�ण तरी कराव.े



या �दवशी दवे आ�ण �पतर यानंा उ�शेनू �ा�णाला
उदककुंभाच देान कराव.े

उदककुंभाच देान करण,े �हणजचे �वतः�या सव�
�कार�या दहेस�श, तसचे कम�स�श वासना�ंया �थलू,
तसचे स�ूम लहरी कुंभातील जलाला प�व� माननू
�यात �वस�ज�त करण आे�ण अशा �कार �ेवतःचा दहे
आस���वर�हत कमा�न शे�ु क�न �यानतंर
उदककुंभायोग येा सव� वासना �पतर अन द्वे या�ंया
चरणी �ा�णाला �ा� ध�न अप�ण करणे
�पतरा�ंया चरणी उदककुंभ दान �द�यान �ेपतर
मानवयोनीशी सबं�ंधत अस�यान ते आेप�या �थलू
वासना न� करतात.

उदकुंभ दानाचा म�ं
�ा�णाला उदकुंभाच देान दतेानंा पढु�ल म�ं �हणावा
एष धम�घटो द�ो ���व�ण�ुशवा�मकः ।
अ�य �दानात त्�ृय�त �ुपतरोऽ�प �पतामहाः ।।
ग�धोदक�तल�ैम�� संा� कंु�भ फंला��वतम ।्
�पत�ृयः स��दा�या�म अ��यमपु�त�त ।ु। – धम��स�धु



अथ� : ��ा, �व�ण आु�ण �शव �यात सामावल आेहते
असा हा धम�घट मी �ा�णाला दान केला आह.े या
दानामळु मेाझ �ेपतर आ�ण दवेता त�ृत होवोत. गधं,
उदक, तीळ, यव आ�ण फळ येानंी य�ु असा हा कुंभ
मी �पतरासंाठ� दते आह.े हा कुंभ मा�यासाठ� सदा
अ��य (�य न पावणारा) ठरो.
�थम दवेाचं आेवाहन कराव.े ता�ंयाच �ेक�वा
कोण�याही धातचू तेबक �क�वा ताट हातात �याव.े ��ा
�क�वा �ी�व�ण युाचं �ेमरण क�न �यानंा ताटात
य�ेयाच आेवाहन कराव.े �यानतंर ‘दवेता तथे आेल�ेया
आहते’, असा भाव ठेवावा. �यानतंर ‘�या�ंया चरणावंर
तीळ अप�ण करीत आहोत’, असा भाव ठेवावा.
अ�य ततृीयलेा पवू�ज प�ृवीजवळआ�यामळुे
मानवाला अ�धक �ास हो�याची श�यता असत.े
मानवावर असलले पेवू�जाचं ऋेण फेड�यासाठ�
मानवान �ेय�न करण ईे�राला अप�े�त आह.े यासाठ�
अ�य (अ��य) ततृीयलेा पवू�जानंा गती �मळ�यासाठ�
�तलतप�ण करायच अेसत.े

‘पवू�ज आलले आेहते आ�ण आपण �या�ंया चरणावंर



तीळ आ�ण जल अप�ण करत आहोत’, असा भाव
ठेवावा. �यानतंर तीळ आ�ण अ�ता पवू�जानंा अप�ण
करा�ात. तीळ हातात घऊेन �याव�न ताटाम�ये
हळवुारपण पेाणी सोडाव.े �या वळे� ��ा �क�वा
�ी�व�ण युानंा पवू�जानंा गती द�ेयासाठ� �ाथ�ना करावी.
हळद�कुंकू
‘���यासंाठ� अ�य ततृीया हा �दवस मह�वाचा असतो.
च�ैात बसवल�ेया च�ैगौरीच येा �दवशी �यानंा �वसज�न
करायच अेसत.े �या�न�म� �या हळद�कुंकूही करतात.’

अशोककाका कुलकण�


