
उमाहमेावती �त
***********

माहा��य

१. ह �ेत के�यान आेपाप�या काय���ेात उ�तीचा,
उ�कषा�चा लाभ होतो. �ःख, दा�र�य्, रोग ना�हसे
होतात. सखुशा�ंत, धनसपं�ी, सतंती �ा�त होत.े
उ�म आरो�य लाभत.े मनातील सव� इ�छा पणू�
होतात. मनोरथ पणू� करणार अे�यतं �भावी
सव���े अस �ेत आह.े ह �ेत �न�ने �े�ने,े
भ��भावान इे�छ�त फल �ा�तीसाठ� कराव.े मा�
�यासाठ� ��ा आ�ण सबरूी हवी.
२. श�ु �ह अ�न� अस�यास ह �ेत कराव.े
कलावतंानी ह �ेत अव�य कराव.े �याचंा भा�योदय
�न��त होईल.



३. या �ताची स�ुवात कोण�याही म�ह�या�या
प�ह�या श�ुवार पासनू स�ु करावी. शवेट�या
श�ुवारी �ताच उे�ापन कराव.े

४. �ताच उे�ापन करावया�या �दवशी एका
सवुा�सनीला बोलवाव.े �तला हळद� कुंकू लावाव.े
�तची खणानारळान ओेट� भरावी. �तला दवेी
उमाहमेावती समजनू नम�कार करावा. �तला या
�थंाची एक �त �ावी. सवुा�सनी व कुमा�रका
यानंा �या शभु�सगंी या �थंा�या पाच �ती दऊेन
�यानंा�ह नम�कार करावा.
५. पजूा कर�यासाठ� परुो�हत ग�ुजीची
आव�यकता नाही. ती �वतःच करावी.
६. ह �ेत करणाया��या घरातील माणसानी �मेाने
रहाव.े घरात कलह क� नय.े

७. ह �ेत करीत असता एखा�ा श�ुवारी खडं
पडला तर पढु�या श�ुवारी कराव.े तो श�ुवार
मोज नूय.े



८. दर श�ुवारी हा �थं वाचावा. या �थं �वणाचा
इतरानंाही लाभ �ावा. �ी उमाहमेावती माता
तमु�यावर सतं�ु होवो.
******************

पजूा�वधी

१. �ीउमाहमेावतीच �ेत करणाया�नी घरातील
जागा �व�छ करावी. रागंोळ� काढून �यावर पाट
ठेवावा. उमा हमेावती दवेीच �ेतीक �हणनू
ल�मीची तस�बर ठेवावी. ता�ंयाचा कलश पाणी
भ�न ठेवावा. कलशा�या त�डावर पाच पानाचंा
आ�ंयाचा टाळ ठेवावा. �यावर ता�हन ठेवाव.े �यात
ता�ंळ पस�न �यावर �प�जरीन �ेव��तक काढाव.े
�यावर नारळ ठेवावा. नारळाची श�डी दवेीकडे
क�न तो ठेवावा. �व�ाची पान उेताणी व डखे
दवेीकड के�न पाटावर ठेवावी. �यावर सपुारी
ठेवावी. समई डा�ा बाजसु व तपुाचा �दवा



(�नरजंन) उज�ा बाजसु ठेवावा. उदब�ी
�नराजंनाजवळ ठेवावी.
२. सवुा�सनीनी डा�ा हाता�या मनगटाभोवती व
प�ुषानंी उज�ा हाता�या मनगटाभोवती लाल
रगंाचा पाच पदरी दोरा गुंडाळावा. ��यके वळे�
नवीन नवीन आण नूय.े

३. �ी उमाहमेावती दवेीच �ेयान कराव.े उज�ा
हातात पळ�भर पाणी घऊेन ता�हनात सोडाव.े
गणपती पजून कराव.े पाणी भरल�ेया कलशाला
गधं अ�ता लावलले फेुल �चकटवाव.े �ी
ल�मी�या तस�बरीवर तलुशीप�ान पेाणी �श�पडाव.े
गधं, हळद�कुंकू, कुंकू लावनू लाल केल�ेया अ�ता
वाहा�ा. लाल रगंाची फुल वेाहावी. कुंकू लावललेे
कापसाच वे�� वाहाव.े हळद, कुंकू, काजळ,
म�णमगंलस�ू, बागं�ा अप�ण करा�ा. नम�कार
करावा. �नराजंन ओवाळाव.े अगरब�ी, धपू, कापरू
पटेवनू ओवाळावा. हातात फुल व अ�ता घऊेन ती
प�ुहा ल�मी�या तस�बरीवर व कलशावर वाहावी.



दोन �व�ाची पान,े �यावर सपुारी व द��णा
दवेीसमोर ठेऊन �यावर पाणी सोडाव.े उज�ा
हातान तेा�हनात पाणी सोडनू दवेीला नम�कार
करावा. चण,े गळू याचंा नवै�े दाखवावा.
४. �ी उमाहमेावतीची �तकथा, माहा��य वाचाव.े
'ॐ महाल�मी� �व�ह सेव��स��� धीम�ह त�ो
दवेी �चोदयात ॥्' हा दवेी गाय�ी म�ं �हणावा.
�द��णा घालावी. �वतःभोवती उजवीकडनू
�फराव.े �द��णा करताना हात जोडलले अेसावते.

�ी उमाहमेावती दवेीला सा�ागं नम�कार करावा.
�ाथ�ना करावी - मात,े आमच सेहप�रवार र�ण
कराव.े आमची सकंट �ेर करावीत. आ�हाला
धनधा�य, आरो�य, सतंती, सखु, यश समाधान
लाभो. अशीच आनदंान आेम�या हातनू सवेा
क�न �यावी. मात,े आम�यावर तमुची कृपा��ी
अस �ूावी. नतंर आप�या मनातील इ�छा मातलेा
सागंावी. मागण मेागाव.े आर�या �हणा�ात.



५. हरभया�ची डाळ गळू घालनू �शजवल�ेया
परुणा�या करजंासह वरणभात भाजीचा महानवै�े
दाखवावा. ३ प�या पाणी अप�ण कराव.े फुलाला
गधंा�ता लावनू त देवेीला अप�ण कराव.े नम�कार
करावा. श�ुवार�या �दवशी कोण�याही आबंट
व�त,ु कोकम, �ल�ब,ू दही, ताक वगरै �ेज�स
जवेणात वाप� नय.े �वतः खाऊ नयते �क�वा
�सया�स खाऊ घाल नूय.े �ता�या �दवशी �दवसभर
उपवास करावा. रा�ौ कुटुं�बयासमवते �म�ा�
भोजन कराव.े उपवास झपेत नसले तर क� नय.े

पजूचे �ेवसज�न �सया� �दवशी कराव.े दवेीवर
वा�हललेी फुल केाढून उ�रकेड ठेेवावीत. ��तके
थोडी हालवावी. नारळ, सपुाया�, फुलोरा वाह�या
पा�यात सोडावा.
६. �ी उमाहमेावती दवेी ह ले�मीचचे �प आह.े
�तन अेनके अवतार घतेल आेहते. मातचेा म�हमा
अगाध आह.े �या घरात �ी उमाहमेावती दवेीची
भ�� चालत,े पजूा आरती होत �ेतथचे ल�मी



�नवास करत.े �या घरातील माणसानंा ती सखुी
करत.े ऐ�य� वभैव �ा�त क�न दते.े श�ुवार हा
श��पजूनाचा वार आह.े श�ुवार हा �ील�मीचा
�दवस आह.े

�ी उमाहमेावतीच �ेत, उपासना कर�याचा हा
�दवस आह.े तजे�वी व आ�हादकारक अशा श�ु
�हाला �स� क�न घ�ेयाचा हा �दवस आह.े

�हमकुंदमणृालाभ,ं द�ैयाना पंरम गं�ुम ।्
सव�शा�� �व�ार,ं भाग�व �ंणमा�यहम ॥्
हा श�ुाचा म�ं �ी हमेावती�या �तपजूा करताना
�हणावा व मागण मेागाव -े

ह मेगृनदंन श�ुा, भाग�वा लोकसुंदरा,
सव�शा���व�ा, तारामडंळम�य�ा, द�ैयग�ु,
भगृपु�ुा मही��या, अ�ा�ढ मनो�जा तलुा मी
शरण आलो आह.े त मूा�यावर कृपा कर. मला
धनसपंदा �ा�त क�न द.े माझ मेनोरथ पणू� होऊ द.े
हचे माझ मेागण आेह.े



ना�कला, न�ृयगायना�द �वसाय करणाया�नी�ह
श�ुाचा हा म�ं आप�या उ�कषा�साठ� �हणावा.
फळ �मळले.

******************

�तकथा

�ी उमाहमेावती ह शे��त�वाच �े�े अस �ेव�प
आह.े उमाहमेावती हीच पराश��. दवेाना गव�
झाला त�ेहा ती �या�ंयासमोर �गट झाली. �यावळे�
�तन उेमाहमेावती ह नेावं धारण केल.े उमाहमेावती
ही ��श�� आह.े उमाहमेावतीन�अस अेनके
अवतार घतेल.े ल�लतादवेी हा स�ुा �याच श��चा
अवतार.

भडंासरु द�ैयान भेगवान �ी शकंराची तप�या�
केली. शकंर �स� झाल.े भडंासरुाला शकंराने
अमर�वाचा वर �दला. �यामळु भेडंासरु फारच
मातला. उ�म� झाला. �यान�प�ृवीवर धमुाकूळ



घातला. ऋ�षमनुीना �ास �दला. दवेकाय�बदं
पाडली. म�ंदर उे�व�त केली. �वगा�तही �याने
दवेानंा जाऊन छळल.े त�ेहा यंाच पराश��ने
ल�लता दवेीचा अवतार घतेला. ल�लता दवेीने
भडंासरुाचा सहंार केला. �या अवताराला काम�ेरी
अस�ेह नावं आह.े �याच पराश���या
उमाहमेावतीची ही अवतार कथा आह.े

एकदा दवे आ�ण द�ैयाचं घेनघोर य�ु झाल.े
द�ैयापंढुे दवेाचं केाहंी चालनेा. त�ेहा यंाच
��श���या शौय�शाली काम�गरीमळु जेयाचे
पारड देवेा�ंया बाजनु झेकुल.े द�ैय पराभतू होऊन
सरैावरैा पळत सटुल.े पराश���या कृपमेळु देवेाचंा
�वजय झाला. तीच ��श�� �हणजचे ही
पराश��. या श��न आेपणाला जय �मळवनू
�दला याचा दवेानंा �वसर पडला. जयामळु�दवेानंा
अहकंार झाला. �वगा�त �वजयो�सव साजरा झाला.
�वसाम�या�चा दवेानंा गव� झाला. ��दवेाला दवेानंा
झाललेी घम�ड पा�न �ःख झाल.े �याला ती गो�



आवडली नाही. ��दवेान�य�ाच �ेप धारण क�न
तो दवेासंमोर �गट झाला.
�या य�ाला पा�न दवेानंा मोठे नवल वाटल.े 'हा
कोण, कुठला ? अक�मात इथ कंसा आला ?
�याची चौकशी कर�यासाठ� अ��न पढुे गलेा.
य�ान गेवताची एक वाळललेी काडी �या�या
पढुयात टाकली परतं अु��न ती काडी जाळ शूकला
नाही. तो ख�जल होऊन माग �ेफरला, �हणनू
वायलुा इ�ंान पेढुे जा�यास सा�ंगतल.े वाय मुोठया
ऐट�त पढुं गलेा. �यानहेी खपू �य�न केला;
तरीस�ुा �ंयाला ती काडी तसभूरही हाल�वता
आली नाही. इ�ं �ोधायमान होऊन पढु�सरसावला.
तो य� �तथ�च अतंधा�न पावला. �याजागी �द�
तजे पसरल.े �या �काशातनू दवेी �ी उमाहमेावती
�गट झाली. दा�ह�दशातनू दवेीवर प�ुपव�ृी झाली.
सव� दवे �त�या चरण� लीन झाल.े मातलेा �यानंी
वदंन केल.े

�ी उमाहमेावती दवेीन �ेया सव� दवेानंा सा�ंगतल,े



'तमुच सेाम�य� �कती आह हे मेला समजल.े अ��न
आ�ण वाय युानंा �चडं �य�न क�न�ह ती ��ुलक
काडी जाळता आली नाही.' �क�वा जागवे�न
जरा�ह हाल�वता आली नाही. याव�न त�ुहा संवा�ना
कळनू आलचे असले या �व�ात �या काहंी ��या
घडतात �यामाग मेाझीच सव� श�� असत.े मी
�हणज पेराश��. मी �हणज �े�श��, आ�दश��,
भगवती. �हणनू माझ हे उेमाहमेावतीच �ेप ल�ात
ठेवा. माझ �ेप हचे ल�मीच �ेप. त�ुहालंा आप�या
साम�या�चा गव� झाला �हणनू मला ह �ेप घऊेन
तमु�या समोर �गट �हाव लेागल.े मा�या या
�पाची श�ुवारी ज भे�� करतील �यानंा मी सव�
श��मान करीन. �या�ंयावर �वजयाल�मीची कृपा
होईल. उमाहमेावतीच हे अेमतृाच उे�ार ऐकून सव�
दवेानंी �तला वदंन केल.े दवेीचा जयजयकार केला.
मातने�सव� दवेानंा आ�शवा�द �दला. दवेानंी मातचेी
गौरवगाथा गा�यली. दवेी ग�ुत झाली.
उमाहमेावतीच पेजून करावयाच अेस�यास



�ील�मीच केोण�याही �व�पाच �ेच� समोर ठेऊन
�तच �ेच�तन कराव.े �व�थ �च�ान �ेतची म�ूत�
डोळयासमोर आणावी; आ�ण �हणाव -े

ॐकार पंरमानदं, सदवै सखुसुंदरीम ।्
�ानल�मी, धनल�मी उमाहमेावती नमो�त तु ॥े
सव�� सेव�वरद सेरुप�ूजत आे�श�� ।
महाश�� भगवती उमाहमेावती नमो�त तु ॥े
नमः सव� �व�पचे नमः क�याण दा�यके ।
महास�प��द देवेी उमाहमेावती नमो�त तु ॥े
���प सदानदं सेदानदं �व��पणी ।
��त�स���द देवेी उमाहमेावती नमो�त तु ॥े
अशी मातचेी �ाथ�ना, आराधना करावी.
उमाहमेावती माता सव� क�याणाचंी क�याण��पनी
आह.े सव� मनोरथाचंी सा�धका आह.े �त�या
कृपमेळु सेव� इ�छा पणू� होतात. उमाहमेावती भ�
व�सला आह.े मातवेर अचल �न�ा ठेवनू �तची



पजूा ��ने देर श�ुवारी के�यास द�ैय, दा�र�य,
मान�सक �लशे न� होतात. आनदं, सखु, समाधान,
सपं��, सतं�त, क��त�, यश लाभत.े �याचंा सदवै
�वजय होतो. माता आप�या भ�ानंा जपत असत.े
सदवै र�ण करीत असत.े

जय, आनदं, सखु, शा�ंत, धनऐ�य�, �ान, �क�त�
�मळावी यासाठ� उमाहमेावतीच �ेत श�ुवारी
अव�य कराव.े उमाहमेावती माता भ�ाचं सेसंार
�का�शत करत.े उमाहमेावती �काश �व�पा
ल�मीमाताच आह.े �तच �ेप ल�मी सारखचे आह.े
उमाहमेावती मातचेा व�सल, वरदह�त सवा�ना
लाभो.
*********************

माहा��य

नमा�म उमाहमेावती । सव� सौभा�यदा�यनी
भगव�त ॥



सव�दा सा मम गहृ ।े भयूात सदा �न�ला ॥
ॐ �ी उमाहमेावती द�ै नेमः । ॐ �ी गणशेाय
नमः ॥
ॐ नमो हरेबंा गणनायका । मगंलम�ूत�
�स���वनायका ॥
गौरीनदंन मयरु�ेरा । तलुा माझ नेमन ॥१॥
वदंन करतो �ी सर�वती । �व�ादा�यनी वीणावती
॥
�व�जननी ��कुमारी । कृपा करी मजवरी ॥२॥
सद ग्�ुला ��वार शरण । ग�ु �म�ल�द माधवाचे
�मरण ॥
मात�ृपत दृवेताचं �ेतवन । मनोभाव आेदर ॥े३॥
कुलदवेतचे मन� �च�तन । �ाम, �थान, वा�तु
दवेताचं �ेयान ॥
पचंमहाभतू आे�ण नव�हाचं पेजून । क�रतो
अलकंार भारती ॥४॥



उमाहमेावतीच �ेत महान । के�यान�माता होई
�स� ॥
लाभ सेखुवभैव धन । मनोरथ करी पणू� ॥५॥
उमाहमेावतीच मेाहा��य । �वण पठण करावे
�न�य ॥
आ�ण भ��भाव केराव पेजून । क�याण �हावे
�हण�ून ॥६॥
�ासवा��मक� ऋ�षमनुीजन । साधसुतं आ�ण
�व�णभुगवान ॥
मनी सवा�ना आठवनू । ह मेाहा��य र�चल ॥े७॥
�ज�या कृपचेी अगाध श�� । पराश�� ती
उमाहमेावती ॥
आ�दमायचेी आ� �कृ�त । जग�माता भगवती
॥८॥
श��त�वाच �े�े �व�प । चतै�य आनदंाच �ेफू�त�
�प ॥
दईे जय, सखु, धन अमाप । ��श�� ती जननी



॥९॥
ल�लता त उूमाहमेावती । घतेलसे अवतार �कती ॥
इ�ंा�दसरुगण तजु �याती । ऐसी तझुी �कत� ॥१०॥
पराश�� तूं��श�� । ��ृत�मतृीत तझुी �ततुी ॥
�व�ाची तूंअ�ध�ा�ी । मगंल मागं�य मेात ॥े११॥
दवेानंा गव� झाला फार । माऊलीन घेतेला अवतार
॥
दवेासंमोर झाली ती �गट । उमाहमेावती बननू
॥१२॥
पा��न महामाया मातचेा चम�कार । शरण जाऊ�न
केला जयजयकार ॥
तजु ऐसी दवेी नाही ��भवुनी । �ा�थ�ल भेाव देवेानंी
॥१३॥
शकंरान अेमर�वाचा वर �दला । भडंासरू मात�ुन
उ�म� झाला ॥
प�ृवीवर �यान धेमुाकुळ घातला । �प�डल सेवा�ना
॥१४॥



भडंासरू बलाढय �नद�य �ूर । भयकंर महा��
�न�ूर ॥
न� क�ं लागला सार सेुंदर। जाहला हाहाःकार
॥१५॥
दवेानंा�ह अ�तशय छळल�। धमा�वर सकंट
कोसळल�॥
�त�ह� लोक उ�व�त केल ।े अधम� असरूान ॥े१६॥
अस� झाला द�ैयाचा अ�याचार । सकल दवे
बनल �ेच�तातरु ॥
पराश��न�घतेला अवतार । ल�लता दवेीचा ॥१७॥
दवेी गलेी द�ैयावर धाऊन । केल �ेयाच �ेवषेाने
�नदा�लन ॥
अ�र� केल �ेनवारण । र�ण केल सेवा�च ॥े१८॥
कैवारी मातचे केाम�ेरी �प । तजेःपुंज सकुोमल
�द� ॥
पराश��च मेाहा��य अलौ�कक । काय वणा�व ?े
॥१९॥



पराश��ची स�ा ��जगती । ल�लतादवेी
आ�दमाया आ�श�� ॥
��मयी पर���व��पणी । �तला सा�ागं
�ा�णपात ॥२०॥
भ�व�सल मातचेी करावी भ�� । घरातं नादंले
सदा सखुशा�ंत ॥
सतं�त सपं��ची होईल �ा�ती । लाभले स��कत�
॥२१॥
पराश���या �सया� अवताराची । कथा सागंतो
�त�या श��ची ॥
सव���े दवेी उमाहमेावतीची । सव�मा�य �तची
��ेता ॥२२॥
मात तेझुी �लला अग�य अगाध । सव� दवेदवैते
त�ुया आ�धन ॥
तूं�यानंा होशील सदवै �स� । ��थरचर दौलत
दसेी ॥२३॥
दानव सामना कर�यास आल ।े दवे �या�ंयावर



तटुनू पडल॥े।
घनघोर महाय�ु स�ु झाल ।े दवेाचं केाहंी चालनेा
॥२४॥
शौय�शाली ��श���या कृपमेळु ।े जयाच पेारडे
दवेाकंड झेकुल ॥े
दानव पराभतू होऊ�न पळ लूागल ।े सरैावरैा
घाब�नी ॥२५॥
जयामळु देवेानंा आनदं झाला । �वजयो�सव
साजरा केला ॥
आ�ही परा�मान�यश �मळ�वल ।े गवा�न सेा�ंगतले
॥२६॥
हा �वजय होता पराश��चा । �हणजचे �या
��श��चा ॥
पण दवे गले ते �ेवस�न । �वजया�या अहकंाराने
॥२७॥
हा �वजय आप�याच श��चा । �व�मी �तापी
साम�या�चा ॥



अ�भमान �यानंा �वपरा�माचा । बोलल देवे
घम�डीत ॥२८॥
��दवेाला नाही त आेवडल ।े �यान ये� �प
धारण केल ॥े
दवेासंमोर त �ेगट झाल ।े गव�हरण कर�यासं
॥२९॥
य�ाला पहाताच अक�मात दवे झाले
आ�य�चक�त ॥
तक� क� लागल मेनातं । हा कोण, कुठला ?
॥३०॥
अ��न चौकशीस पढुे गलेा । त�ेहा पढुयातं
अ��न�या टाकली ॥
गवताची काडी वाळललेी । य�ान झेट�दशी
॥३१॥
ती जाळता आली नाही । �चडं �य�न क�नही ॥
खजील होऊ�न परतला अ��न । य� हसला
त��णी ॥३२॥



नतंर धाडल वेायलुा इ�ंान�। �याला�ह ती हाल�वता
आली नाह� ॥
त�ेहा �ंोधायमान बननुी । इ�ं पढुे सरसावला
॥३३॥
य� ग�ुत झाला �याच �ठकाण� । �गटली
उमाहमेावती �व��ा�पनी ॥
प�ुपव�ृी झाली �दशा�दशातनुी । चम�कार झाला
॥३४॥
लीन झाल मेात�ेया चरण� । इ�ं वाय अु��न
सरुगण�ह ॥
जननीच �ेद� तजे पा�नी । सतंोषल�मन� ॥३५॥
मातने देवेानंा �प�पण सेा�ंगतल ।े तमुच �ेकती
साम�य� ह मेी पा�हल ॥े
अ��न, वाय युाचं केस हेस झेाल ।े त�ुहालंा�ह ते
कळल ॥े३६॥
�व�ात ज जे घेडत ।े �यामाग मेाझीच श�� असते
।



�हणनू माझ �ेप उमाहमेावतीच ।े �यानंात ठेवावे
॥३७॥
मा�या �पाच शे�ुवारी करतील ज गेणुगान । ते
बनतील श��मान सव� सखुसपं� ॥
�या�ंयावर �वजयाल�मीची कृपा होऊन । �मळले
ऐ�य� धन ॥३८॥
भ�ावंर मी अखडं छाया धरीन । �याचं इे��छत
पणू� करीन ॥
�यानंा यश जय सपंदा दईेन । सदवै र�ीन ॥३९॥
ऐकूनी दवेीच अेमतृ वचन । दवेानंी केल मेातचेे
पजून ॥
आ�शवा�द �दला �स� होऊन । आनदंान देवेाना
॥४०॥
उमाहमेावतीच �ेत ज केरती । मातचे केृपाछ� तया
लाभती ॥
आनदं, सखु, सम�ृ� �ा�त होती । करावी �तची
भ�� ॥४१॥



उमाहमेावतीभ�ावंर दया करी । सकंट �नवा�नी
सखुी करी ॥
�हणनू मातचे �ेत कराव शे�ुवारी । हा वार
ल�मीचा ॥४२॥
श��पजूनाचा हा वार । श�ुवार अस मे�ैवार ॥
या �दवशी उपासना करावी. दवेी भ�ानंी ॥४३॥
वभैवल�मी, सतंोषी, उमाहमेावती । याचं �ेत
कराव शे�ुवारी ॥
उ�ती, उ�कषा�चा लाभासाठ� । ��ने भे�जनान�
॥४४॥
या �तान ले�मी घरी यते ।े सखुशा�ंत धनसपं�ी
लाभत ॥े
�दघा�यषुी सतंती होत ।े मनासारख घेडत ॥े४५॥
उमाहमेावतीच �ेत श�ुवारी । मनोभाव जेी
सवुा�सनी करी ॥
�तच सेौभा�यर�ण होई । सौभा�यसवंध�न�ह
॥४६॥



�ीमतंी घरी आ�यावर । मातनू-गव� क� नय ॥े
माउलीला �वस� नय ।े माहा��य ह वेाचाव ॥े४७॥
ठेवाव �ेच� शातं । रहाव शे�ु �त�थ ॥
दर श�ुवारी च�ैात । अथवा अ�य मासात ॥४८॥
उमाहमेावतीच �े�तक �हणनू । महाल�मीची
तस�बर ठेऊन ॥
आ�ण घटाच केराव पेजून । �ता�या �दवशी
॥४९॥
कलशात एक सपुारी टाकून । तो भरावा पा�याने
पणू� ॥
आ�ंयाचा पाचं पानाचंा टाळ । ठेवावा कलशातं
॥५०॥
�यावर ठेवाव तेा�हन । ठेवाव �ेयात ता�ंळ पस�न
॥
�व��तक �प�जरीन केाढाव ।े �या तादंळावंर ॥५१॥
नारळ ठेवावा �यावरी । अथवा एक सपुारी ॥



कलश माडंावा पाटावरी । काढावी रागंोळ�
सभोवती ॥५२॥
भ�गनीनी डा�ा मनगटाभोवती । प�ुषानंी तो
उज�ा हाती ॥
लाल रगंाचा दोरा गुंडाळावा । पजूा�वधी सपंपेय�त
॥५३॥
"�ी उमाहमेावती द�े नैमः �हणनू । पचंोपचारे
कराव पेजून ॥
�ध चण गेळु ठेऊन । महानवै�े दाखवावा ॥५४॥
माहा��य आ�ण कथा वाचावी । मातचेी आरती
�हणावी ॥
भ��भाव �ेाथ�ना करावी । इ�छा मनीची सागंावी
॥५५॥
ल�लतापचंमी�या आठ �ताचं ।े ह �ेत के�यान�
प�ुय लाभत ॥े
दवेी मातचे घेरी वा�त� होत ।े इ�छापतू� होतसे
॥५६॥



ल�नाथ� कुमारीकानंी । उमाहमेावतीच �ेमरण
क�नी ॥
�नरजंन समोर पटेवनू । ह मेाहा��य वाचाव ॥े५७॥
मात�ेया कृपा�सादान�। ल�नाचा योग यईेल जळुनू
॥
ना�ं लागले सासरी सखुान�। अलकंार भारती �हणे
॥५८॥
धनधा�यव�ृ�, ऐ�य�व�ृ� । �ापाया�ची होते
�ापारव�ृ� ॥
�व�ा�या�ची होई �गती । अ�यास चागंला के�यास
॥५९॥
मातचेा महानवै�े कालवनू । शतेकया�न�शतेात
�शपड�यास ॥
भरपरू �पकाच उे�प� लाभले । मात�ेया आ�शवा�दे
॥६०॥
जीवनात सखुानदं यईेल । आ�थ�क �ा�ती वाढेल ॥
कामगार नोकरवगा�ची । ह �ेत के�यान�॥६१॥



श�ु �ह अ�न� अस�यास�ह । द�ैयग�ु तो �स�
करावयासी ॥
सव� सखु इे��छत �मळावयासी । उमाहमेावती �त
कराव ॥े६२॥
एका सवुा�सनीला बोलावनू । खणानारळान��तची
ओट� भ�न ॥
उमाहमेावती माता समजनू । नम�कार करावा
॥६३॥
�ताच उे�ापन के�यावर�ह । पढुे ��यके श�ुवारी
॥
उमाहमेावती ही पोथी । �न�यनमे वेाचावी ॥६४॥
उमाहमेावतीच गेणुगान । मात�ेया �ताच मे�हमान
॥
अलकंार भारतीन�केल केथन । �त�याच इ�छने�
॥६५॥
तूंमहामाया जग�मात ।े �व�वध�प �ेवराजत ॥े
काम�ेरी ल�लता दवेत ।े �ी ल�मी नमोऽ�ततुे



॥६६॥
�व�ाकार �व��पणी । �लैो�याची त जुननी ॥
मागण मेाझ ते�ुया चरणी घडो तझुीच भ��
॥६७॥
कृपा करावी एकच मात ।े मी तझु लेके� जाईन
�जथ ॥े
तूंअसावीस उभी �तथ ।े मा�या सरं�णास ॥६८॥
परम�ेरी दानशील जनव�ंदत ।े तूंआहसे ल�मी �प
दवेत ॥े
�स� होऊन ऐ�य� द आे�हातं ।े क�णामयी माते
॥६९॥
तूंदवेाचंी �ानल�मी । मानवाचंी धनल�मी ॥
राजंाचंी �तापल�मी । ��ाल�मी भ�ाचंी ॥७०॥
साधकाचंी वरैा�यल�मी । �स�ाचंी शा�ंतल�मी ॥
सतंाचंी आनदंल�मी । अनकेाचंी आरा�यदवेता
॥७१॥



तूंच �यबंकागौरी ��ाणी । वरदा�यनी सव��स��
�दा�यनी ॥
कमलजा �स�धजुा पद�मा�लनी । तझुी नावं अेनतं
॥७२॥
तजुला �याती ज �ेयानी �याचंा भा�योदय क�रसी ।
तझुा आदर ज केरती �यानंा �स�ता दसेी ॥
माया ममतने�भ�ा�ंया हाकंेला धाऊनीया जासी ।
अघट�त त�ुया �लला ॥७३॥
उमाहमेावती मनी आठवा । हा �थं आदर पेठण
करा ॥
माता इ� कामना पणू� करील । �ीमतंी यईेल
॥७४॥
या �थंाच जे केरतील �वण पठण । उमाहमेावतीचे
�यानंा वरदान ॥
त बेनतील क�त�मान धनवान । �हण अेलकंार
भारती ॥७५॥
असो.शा�लवाहन शके १९१५ वष� । च�ै मासी



श�ुल प�ी ॥
श�नवार �वनायक चतथु� । �थं पणू� झाला हा
॥७६॥
ॐ शा�ंतः शा�ंतः शा�ंतः ॥
शभु भंवत (ु क�व-अलकंार भारती ) कृत
उमाहमेावती �तमाहा��य सपंणू� ॥ॐ॥
ॐ �ी उमाहमेावती द�े नैमः ।
ॐ ह�. �ील�मी�यो नमः ॥
*******************

आरती

आरती �.१

जय दवेी जय दवेी उमाहमेावती मात ।े
त�ुया कृपा�साद �ेवजय�ी यते ॥ेजयदवेी
जयदवेी॥



��त श�ुवारी तझु �ेत ज केरती ।
धन यश जय �कत� सखु �यानंा लाभती ॥जयदवेी०
इ�ंा�दसरुगण गाती तजु आरती ।
शा��वेदेपरुाण �ेहणती तूं�व�अ�ध�ा�ी
॥जयदवेी०
तझुी अनतं �प आे�ण अवतार ।
ल�लता�प घऊेन तूंमारलास भडंासरू ॥जयदवेी०
तझु केाम�ेरी �प दईे आनदं अमाप ।
पराश�� ��श��च तेझु अेमतृ �प ॥जयदवेी०
दवेासंमोर �गटलीस उमाहमेावती बननूी ।
तूं��ा�ण-�व�जननी तझुी स�ा ��भवुनी
॥जयदवेी०
�प तझु ले�मीच तेूंभ�व�सल भगवती ।
भ�ानंा करत �ेवजयी �तृी�मतृी गौरवती
॥जयदवेी०
'अलकंार भारती' भ��भाव ठेे�वतो तव चरण�



माथा ।
��ा�मेान गेाऊ�न तझुीच अमतृगाथा ॥जयदवेी०

आरती �.२

जयदवेी जयदवेी जय �ी उमाहमेावती मात ।े
�व�ाधार भे�व�सल आे�दश�� भगवत ॥े
जयदवेी जयदवेी ॥
तझु �ेत केल,े �मे �ेढ भ��भाव ।े
��वका��न सवेा �नश�दन सखुात ठेवाव ॥े
�स� होऊ�न सदय सेदवै र�ाव ।े
सतं�त, सपं��, शा�ंत, �कत�, यश �ाव ॥े१॥
जयदवेी जयदवेी ॥
त�ुया �साद मेनोरथ सकल सफल होती ।
तझुा अगाध म�हमा नारद ऋ�षम�ुन गाती ॥



सकंटसमय� धावंशी तूंसयू�च�ं सागंती ।
पचंार�त ओवाळ� तजुला 'अलकंार ॥जयदवेी
जयदवेी॥
*************************

अशोककाका कुलकण�
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