
गढु� पाडवा

गढु�पाडवा हा �ह�� �दनद�श�के�माण चे�ै श�ु
��तपदलेा साजरा केला जातो. शा�लवाहन
सवं�सरा(शके)चा हा प�हला �दवस आह.े वदेागं
�यो�तष या �थंात सा�ंगतल�ेया साडतेीन म�ुता�पकै�
हा एक म�ुत� आह.े

या �दवशी महारा�ात लोक घरा�या �वशे�ारी उचंावर
गढु� उभारतात. च�ै श�ु ��तपदा हा �दवस कना�टक
आ�ण आ�ं �दशे अशा इतर भारतीय �ातंातं चटे�
चादं, उगाद� अशा वगेवगे�या नावानंी व वगेवगे�या
प�तीन सेाजरा कर�यात यतेो. �ाम�ुयान मेहारा�ात
या सणाला गढु�पाडवा अस सेबंोधल जेात.े

काठ�पजूा
काठ�पजून तसचे उ�सवी काठ� ही मानवी इ�तहासात
�व�वध समदुायात केली गलेलेी एक �ाचीनतम
उ�सव/पजूा-परपंरा आह.े



भारतीय उपखडंात नपेाळ म�य केाठ� उ�सव मो�ा
�माणावर साजरा होतो, आसामम�य केाही समदुाय
वशैाख मही�यात 'बास पजूा' साजरी करतात , ��परुा
आ�ण म�णपरू रा�यातं काठ� उ�सव परपंरा �दसनू
यतेात; तसचे बल�ुच�तान�या �ह�गलाज दवेीस काठ�
सोबत या�ने जेा�याची �था आह.े राज�थानात
गोगाजी मदं�र, म�य�दशेातील �नमाड �ातंात काठ�
मातचेी पजूा आ�ण काठ� न�ृयाची परपंरा आह.े
महारा�ात गढु�पाढ�ा �शवाय जतरकाठ�,
काठ�कवाडी, नदं��वज ह केाठ�-उ�सव साजर केेले
जातात. ओ�रसा रा�या�या आ�दवास�म�य खेबं�ेरी
दवेीची पजूा हा काठ� पजूचेा �च�लत �कार असनू
खबं�ेरीची पजूा अवा�चीन काळात �ह�� धमा�त उ��ातं
झाल�ेया म�ूत�पजूापं�ेा �ाचीन असावी.
महाभारता�या आ�दपवा�त(१.६३) प�ुवशंाचा
चदे�दशेचा राजा इ�ंदवेा�या स�मानाथ� श�ो�सव
नावान सेजवल�ेया काठ�च(ेबाबं/ू�तभं)पजून करत
अस�याचा उ�लखे यतेो.
महाभारतातच �खलपवा�त �ीकृ�ण �या�या



सवंग�ानंा इ�ंकोपाची पवा� न करता वा�ष�क
श�ो�सव (इ�ंो�सव) बदं कर�याचा स�ला आप�या
सवंग�ानंा दतेो. महाभारतात�या आ�दपवा�त हा
उ�सव वष� ��तपदसे कर�यास सचुवल आेह तेर
�खलपवा�तनू आ�ण इतर स�ंकृत �थंातंनू हा उ�सव
साजरा कर�या�या �तथी वगेवगे�या �दल�ेया
�दसतात.

श�ो�सवाच उे�लखे स�ंकृत रघवुशं, भासाचंे
‘म�यम�ायोग‘, श�ूकाच ‘ेम�ृछक�टकम‘् नाटकामंधनू
यतेात �ह नाटके ब�धा सहा�ा शतकापवु� �ल�हली
गलेी असावीत .

पौरा�णक उ�लखे
रामायण , महाभारत आ�ण परुाण अेसोत, अथवा
नाटके इ�ं�वजाच उे�लखे म�ुय�व उेपमा
अलकंारा�या �व�पात आल आेहते. नायकानंा तर
इ�ं�वजाची उपमा �दललेी �दसतचे पण य�ुामं�ये
धारातीथ� पडणा�या श�पु�ा�या नायकासपण
इ�ं�वजाची उपमा कुठे कुठे �दललेी �दसनू यते.े



�ीरामान रेावणावर �वजय �मळवनू �या �दवशी
अयो�यते प�ुहा �वशे केला �या �दवशी, �हणज चे�ै
श�ु ��तपदलेा नाग�रकानंी ग�ुा उभा�न उ�सव
साजरा केला.
ततोऽभयव�करसं तव अ�य लेाजःै प�ुपशै च सव�तः
सम�ु��तपताका�त रु�याः परुवरो�म |े|

ततो हय अ�य�ु�यन पौराः पताका�त गेहृ गेहृे
ऐ�वाका�य�ुषत रं�यम आ्ससाद �्पतगु�ृहम |्|

ह वेा��मक� रामायणातील �ोक.

गढु� श�दाची उकल
तलेग भूाषते गढु� या श�दाचा अथ� 'लाकूड अथवा
काठ�' असा आह तेसाच तो 'तोरण' असाही आह.े दात,े
कव��ल�खत 'महारा� श�दकोशा'चा आधार घतेला तर
"ग�ुा घालनुया वन� रा� ,ं �हणा �यात�। - �ला १९"
अस उेदाहरण यते येातील ग�ुा या श�दाचा अ�भ�ते
अथ� �या श�दकोशान खेोपट� ; झ�पडी ; अथवा पाल
(रहा�याची जागा) असा �दला आह.े



�ह�द�त कुडी या श�दाचा एक अथ� लाकूड उभ के�न
उभारललेी कुट� अथवा झोपडी असा होतो. इथ गे चा
क (अथवा क चा ग) होऊ शकतो ही श�यता ल�ात
घतेा यते तेरीही राह�याची जागा या अथा�न 'ेगडुी' हा
श�द यऊेन द��णतेली (आ�ं, कना�टक, तामीळनाड)ू
खासक�नआ�ंातील �थलनामाचंी (गावा�ंया नावाचंी)
स�ंया अ�यासली असता लाकूड या अथा�ने
तलेगतूील गढु� या श�दाचा अ�धक वापर आ�ण ज�ुया
मराठ�तील लाकूड बाबं/ूकाठ� न बेनवलले घेर, हे
पाहता हा श�द महारा� आ�ण आ�ं या �दशेात गढु�
श�दाचा �चार अ�धक असावा. शा�लवाहनपवू�
काळात कदा�चत गढु�चा लाकूड बाबं/ूकाठ� हा अथ�
महारा�ीया�ंया श�द स�ंहातनू माग पेडला असावा
पण आ�ंशी घ�न� सबंधं असल�ेया शा�लवाहन
राजघरा�या�या लाकूड बाबं/ूकाठ� या अथा�न तेो
वापरात रा�हला अस�याची श�यता अस शूकत.े

महारा�ीय गढु�च �ेल�खत सा�ह��यक सदंभ�
इ. स. १२७८�या आसपास प�ंडत �हाइभंट सराळकेर
र�चत लीळाच�र�ात, लीळा २०८ : दमेती तरुगंम



आरोहणी म�ये
".... तथे बाइसाच भेाच देाएना एकू होत :े तयेापढू�
साघंीतल�: मग त�ही सडासमंाज�न करवील�: चौक
रगंमाळ�का भरवीलीया : गढु� उभ�वली : उपाहाराची
आइ�त कर�वली : आपण घोड�घउे�न साउम आेल :े...
"

असा उ�लखे यतेो. सतं �ान�ेरा�ंया
(इ.स.१२७५–१२९६) �ान�ेरीत अ�याय ४, ६ आ�ण
१४ म�ये
"अधमा��च अवधी तोड� । दोषाचं� �ल�हल� फाड� ।
स�जनाकंरवी गढु� । सखुाची उभव� ॥ ५० ॥" ;

"ऐक�स�ंयासी आ�ण योगी । ऐसी ए�यवा�यतचेी
जग� । गढु� उभ�वली अनगे� । शा��ातंरी ॥ ५२ ॥";

"माझी अवसरी त फेेडी । �वजयाची सागं�गढु� । य�े
जीव� �हण सेाडं� । गोठ� �यया ॥ ४१० ॥"

अस उे�लखे यतेात. सतं नामदवे (इ.स. १२७० - जलुै
३, इ.स. १३५०) सतं जनाबाई (�नवा�ण इ.स. १३५०)



आ�ण �याचंचे समकालीन सतं चोखामळेा (चोखोबा)
(ज�म अ�ात वष� - इ.स. १३३८) या संवा��या
लखेनातं, गढु�च उे�लखे यतेात. सतं चोखोबा �या�ंया
अभगंात �हणतात
"टाळ� वाजवावी गढु� उभारावी । वाट ह चेालावी
पढंरीची ॥१॥"

१६�ा शतकातील सतं एकनाथा�ंया (१५३३–१५९९)
धा�म�क का�ात तर गढु� हा श�द अस�ंय वळेा
अवतरतो. �या�ंया वगेवगे�या का�ातनू सतं एकनाथ
हषा�ची उभवी गडुी, �ातपेणाची ,भ��सा�ा�य,
यशाची, रामरा�याची रोकडी, भ��ची, जतैाची,
वरैा�याची, भावाथा�ची, �वानदंाची, साय�ुयाची,
�नजधमा�ची इ�याद��या ग�ुाचंी �पके वापरताना
आढळतात. सतं एकनाथानंा या ग�ुाचंी अनभुतूी
�या�ंया रोमाचंात होत,े क�त�न� होत,े त गेढु� �त�ही
लोक�, वकैंुठ�, उभार�याचहेी उ�लखे करतात पण
म�ुय �हणज रेणागंणी उभारली जा�याचाही उ�लखे
करतात.



आ�ण सतं एकनाथा�ंया लखेनातील गढु� रणागंणी
वापरली जात अस�याचा उ�लखे मह�वाचा आह.े
महारा�ीय श�दकोश अ�यास�यास गढु� उजवी दणे�
[ गढु�=कौल] �हणज �ेवनतंी मा�य करण�, समंती दणे�,
मा�यता दणे�आ�ण गढु� डावी दणे��हणज �ेवनतंी
अमा�य करण�, नापसतं करण�, नाही �हणण�. असे
सकंेत शा�लवाहन आ�ण �यानतंर�या रणागंणात
महारा�ीयन स�ैयान वेापरल अेस�यास त ते�कालीन
य�ुा�या �हूातील मह�वाच,े कदा�चत �नणा�यक
सदंशे साधन असाव.े या उपल�ध सदंभा�चा अ�यास
के�यानतंर, या गढु�च अेजनू एक व�ैश�� �दसनू यते.े
वारी असो अथवा रणागंण असो जाणा�या समहूातंील
एखादा चपळ माणसू पा�न �याकड हेी गढु�ची काठ�
�दली जात अस.े तकुाराम गाथतेील सतं तकुारामा�ंया
४५२९ �माकंा�या अभगंात त �ेहणतात
"पढु�पाठ�वल�गो�व�द�गोपाळा ।ं दउे�न चपळा हंात�
गढु� ॥२॥"

१६�ा शतकातील �व�णदुास नामा या�ंया अभगंात
गढु�पाढ�ा�या �दवसाचा उ�लखे 'गढु�यसेी' असा



होताना रामा�या अयो�यसे वापस य�ेया�या �सगंाशी
या अभगंात सगंती लावली ग�ेयाच �ेदसत,े तो अभगं
असा"
आन�ं वो माय नेगरी उ�सवो । आ�ज यईेल रामरावो
।।
मो�तया ता�ंळ का�ंडती बाळा । गाती वळेोवळेा
रामच�ं ।।
अ�ज��य �ज�कोनी आल केौस�यानदंन । ध�य आ�ज
�दन सो�नयाचा ।।
कनक दडं चव�या ढळताती रामा । �व�णदुास नामा
गढु�यसेी ||

अवा�चीन सा�ह�यात
क�वय�ी ब�हणाबाई चौधरी �या�ंया 'गढु� उभारनी' या
क�वततेनू गढु�पाड�ाच खेालील �कार वेण�न करतात.
अ�हराणी बोलीच अे�यासक डॉ. सधुीर दवेर येा�ंया



मतानसुार ब�हणाबाई चौधरी याचंी ही का�रचना
खानदशेातील लवेा पाट�दार गणबोलीत आह.े

गढु�पाड�ाचा सन
आता उंभारा र गेढु�
न�ा वरसाच दंनें
सोडा मनातंली आढ�
गलेसाल� गलेी आढ�
आता पंाडवा पाडवा
त�ुही यरेायंरेावंरी
लोभ वाढवा वाढवा
��ी लोकगीतात गढु�पाड�ाच वेण�न पढु�ल �माणे
यतेाना �दसत.े

.....

गढु� पाड�ाला उचं गेढु� उभवावी
कुळाची क�त� जावी दाही �दशा ॥२४॥
गढु� पाड�ाला गढु� उचं उभी करी



खण घाली जरतारी गोपबूाळ ॥२५॥
गढु� पाड�ाला कड�ुल�ब खाती
आधी कड मूग �ा�ती अमतृाची ॥२६॥
गढु� पाड�ाला घरोघरी गढु�
पड दू मेाझी कुडी दवेासाठ� ॥२७॥
पाड�ाची गढु� उचं कळक�ची काठ�
चादं�ची वर लोट� गोपबूाळाची ॥२८॥
पाड�ाची गढु� उचं कळक�ची काठ�
कुळाची क�त� मोठ� बा�पाज��या ॥२९॥
पाड�ाची गढु� उचं कळक�ची काठ�
वर खण जरीकाठ� उषाताईचा ॥३०॥
.....

गढु�पाड�ा�या गढु�च �ेव�प
च�ै श�ु ��तपदलेा लवकर उठतात. �नान करतात
आ�ण सयू�दयानतंर ही गढु� उभारतात.

गढु� उचं बाबंपूासनू काठ� तयार केली जात.े काठ�



�व�छ धवुनू, �या काठ��या वर�या टोकाला ताबंडे
अथवा रशेमी व�� अथवा साडी प�रधान करतात,
कड�ुल�बाची डहाळ�, आ�ंयाची पान,े फुलाचंा हार
आ�ण साखरचेी गाठ� बाधंनू �यावर (सहसा ता�ंया-
�पत�या�या नाहीतर चादं�च/ेका�याचा) धातचूे
भाडं/ेता�ंया/गड/ूफुलपा� बसवल जेात.े गढु�
लावायची ती जागा �व�छ क�न धवुनू-पसुनू �यावर
रागंोळ� काढतात. गढु� नतंर पाटावर उभी केली जात.े

तयार केलले गेढु� दारातं/उचं ग�चीवर/गलॅरीत
लावातात. गढु�ची काठ� �तथ नेीट बाधंतात. काठ�ला
गधं, फुल,े अ�ता लावतात. गढु�ची पजूा करतात.
�नराजंन लावनू. उदब�ी दाखवतात. �ध साखरचेा,
प�ेाचा वगरै नेवै�े दाखवतात.

�पारी गढु�ला गोडाधोडाचा नवै�े दाखवतात.
स�ंयाकाळ� सयूा��ताच वेळे� प�ुहा हळद-कुंकू, फुले
वा�न व अ�ता टाकून ही गढु� उतरव�याची �था आह.े
�ा �दवशी आनदं साजरा करीत आ�त�ेानंा नव वषा�चे
अ�भ��च�तनही केल जेात.े



भगवा �वज लावनूही �याच आेरोहण क�न पजून
कराव अेसा सकंेत आह.े

कृषी �वषयक मह�व
डॉ. सरो�जनी बाबर या�ंया मतानसुार गढु�पाड�ास
लोक -स�ंकृतीम�य मेह�वाच �ेथान आह.े भमूी हा
जगाचा गभा�शय, �त�यात सयू� बीज परेतो,
वष�ना�यामळु भेमूी सफु�लत होत.े सज�नाला �मळणा-
या ऊज�शी जोडललेा हा एक सणआह अेसे
लोकस�ंकृतीच अे�यासकआवजू�न सागंतात.

�तीक समज ��ा
गढु� �क�वा ���वज ही आनदं आ�ण �वजयाच �ेतीक
आह.े गढु� ह �ेवागताच �ेतीक समजल जेात.े
गढु�पाड�ाचा �दवस हा साडतेीन शभु म�ुता�पकै� तो
एक शभु म�ुत� मानला जातो. �व�वध व�तूंची खरदे�
या म�ुता�वर कर�याचा �घात आह.े

�ढ�
च�ै श�ु ��तपदलेा �ातःकाळ� ओवा, मीठ , �ह�ग,
�मरी आ�ण साखर कड�ुन�बा�या पानाबंरोबर वाटनू



खातात. नतंर पजूा क�न गढु� उभारली जात.े
वष���तपद�ेया �दवशी �व�नह�या� गणपतीच,े
दवेा�दकाचं �ेमरण, पजून करतात. ग�ु,
वडीलधा�यानंा वदंन कराव,े अशीही �ढ� आह.े
�यानतंर सवं�सर फल �वण कराव,े अशी धमा��ा आह.े
सवं�सर फल �हणज केाय? तर �या पाड�ापासनू जे
सवं�सर �हणज वेष� स�ु होत असल �ेया वषा��या
प�ह�या �दवशी आ�ण नतंर�या काही �व�श� �दवशी
असणारी ��थती - जस वेार, च�ं, न��, सयूा�च �ेव�वध
न���वशे इ�याद� सदंभा�व�न ह सेवं�सर फल �दललेे
असत.े सवं�सर फलात दशेकालाचाही �नद�श असतो,
�हणज देशेा�या कोण�या भागात सखुसम�ृ� सवं�सर
फलात �ोटकपण सेा�ंगतलले अेसत.े वष���तपद�ेया
�हणज गेढु�पाड�ा�या �दवशी जो वार असले �या
वाराचा जो �ह असले तो �या सवं�सराचा अ�धपती
अस मेानल जेात.े �हणज आेजपासनू स�ु होणार वेष�
ह जेर मगंळवारी स�ु होत असले तर मगंळ हा �या
वषा�चा अ�धपती अस सेमजल जेात.े. साठ सवं�सराचंी
वगेवगे�या प�तीन �ेवभागणी केली आह.े एका



�वभागणीत पाच सवं�सराचं एेक यगु अशा प�तीने
साठ सवं�सराचंी बारा यगु मेानली जातात. तसचे
सवं�सर च�ातील ८�ा भाव नावा�या सवं�सरापासनू
�वजय या २७�ा सवं�सरापय�त २० सवं�सराचंा �वामी
पालनकता� �व�ण आूह अेस मेानल जेात �े�दवेाने
प�हली �तथी सवा�त ��े �हणनू घो�षत के�यामळु,े
�तला प�हल पेद �मळा�यान तेी ‘ ��तपदा’ �हणनू
ओळखली जात अेस मेानल जेात.ेया �तथीला ‘यगुाद�’
�तथी असहेी �हणतात. या �दवशी उपा�यायाकडनू
पचंागं �वण �हणजचे वष�फल �वण करतात. या
पचंागं �वणाच फेळ अस सेा�ंगतल आेह.े:-

"�तथ�े �ीकर �ंो�ं वारादाय�ुयावध�नम |्

न��ा�रत पेाप यंोगा�ोग�नवारणम |्|

करणा��च��तत कंाय�प�चा�फ़लम�ुमम |्

एतषेा �ंवणा���य गं�ा�नानफंल लंभते|्|"

अथ� - �तथी�या �वणान ले�मी लाभत.ेवारा�या
�वणान आेय�ुय वाढत.े न�� �वणान पेापनाश होतो.
योग�वणान रेोग जातो. करण�वणान �ेच��तलले केाय�



साधत.े अस हे पेचंागं �वणाच उे�मफलआह.े
�या�या �न�य �वणान गेगंा�नानाच फेल �मळते
च�ै हा अ�धकमास असता, काह��या मते
अ�धकमासा�या श�ु ��तपदसे वषा�रभंाची धा�म�क
कृ�य केरावीत; तर काह��या मत तेी श�ु �क�वा �नज
च�ैा�या ��तपदसे करावी, असा मतभदे आह.े
या�वषयी धम��स�धनू �ेनण�य �दला आह तेो असा-
अ�यगं�नानाद� कृ�य अे�धक मासा�या श�ु
��तपदसेच करावी; पण गढु� उभारण,े कड�ुल�बा ची
पान खेाण,े पचंागं �वण करण येा गो�ी श�ु च�ैा�या
��तपदसे करा�ा.
म�ययगुात हा उ�सव राजा अथवा �या�या
अ�धका�याकडनू साजरा केला जात अस.े सात
गावाचंा अ�धपती असललेी ���ही हा उ�सव सपं�
करीत अस.े आता आपण घरोघरी हा उ�सव साजरा
करतो.
आरो�य���ा मह�व
�हवा�याचा आ�हाददायक काल सपंनू �जवाची



का�हली करणारा उ�हाळा आता स�ु होतो. �यामळुे
शरीराला थडंावा दणेा�या कड�ून�बाची पाने
अघंोळ��या पा�यात घालण,े ती वाटनू खाण हेे
आरो�या�या ��ीन �ेहतकारक समजल जेात.े

पवूा�पार ��ा / आ�या�यका
��ान येा �दवशी �व� �न�म�ल,े अस मेानल जेात.े

�ीराम अयो�यलेा परत आला. रामान चेौदा वष�
वनवास भोगनू लकंा�धपती रावण व रा�साचंा
पराभव क�न या �दवशीच अयो�यते �वशे केला.
शा�लवाहन राजान शेकाचंा पराभव कर�यासाठ� सहा
हजार माती�या स�ैनकाचं पेतुळ तेयार केल वे �यात
�ाण �नमा�ण क�न �या�ंया सा�ान येाच �दवशी
शकाचंा पराभव केला. याच शा�लवाहन राजा�या
नावान नेवीन कालगणना शा�लवाहन शक चाल कूेल.े

च�ै म�हना मराठ� म�ह�यातंला प�हला म�हना. �या
म�ह�यातंला प�हला �दवस �हणज चे�ै श�ु ��तपदा
नव सवं�सराचा �हणज नेव वषा�चा प�हला �दवस. �ा
�दवशी दारोदारी गढु� उभा�न �ा नवीन स�ु



होणा�या वषा�च �ेवागत केल जेात.े �ा �दवशी गढु�
उभारायची ही आप�या भारतीय स�ंकृतीतली जनुी
परपंरा आह.े

परपंरा जनुी �हणज �ेकती तर, अस सेागंतात क�
��दवेान जे�ेहा ही सकल स�ृी �नमा�ण केली, �या
व�त मूा�ाचंा काया�रभंाचा हा �दवस �हणनू गढु�
लावायची. �भ रूामच�ं ह चेौदा वषा��या वनवास
सपंवनू अयो�यलेा परत आल तेो हा �दवस. �या
�दवशी सकल अयो�यावासीयानंी ग�ुा तोरणे
उभा�न �ीरामाचं �ेवागत केल तेो हा �दवस.

�ा च�ै म�ह�यातं जर आपण सभोवताल�या स�ृीच
अवलोकन केल तंर अस लं�ात यते क�, श�ुक
झाललेी स�ृी, पानाचंी मो�ा �माणावर झाललेी
पानगळ, �न�पण� झालले वे�ृ ह आेता च�ैा�या नव
पालवीन फेुललले अेसतात. वसतं ऋतचूी चा�ल ही
कोक�ळ कंठातनू फुटणा�या स-ु�वरान लेागललेी
असत.े �नसगा�त�या प�रवत�नाच,े नव चतै�याच,े नव
स�ृीच �ेवागत दारी गढु� लावनू करायच हेा पण �या
मागचा एक उ�शे आह.े



गढु� पाड�ाच �ेदवशी वषा�रभं होतो �हणनू �या
�दवशी पचंागं पजून क�न �यातील नव सवं�सर फल
वाचल जेात.े च�ै ��तपदा ह �दवस साडतेीन
म�ुता�तला एक �हणनू �ा �दवसाला मह�व आह.े �ा
�दवशी नवीन व�त खूरदे�, �वसाय �ारभं, नव
उप�माचंा �ारभं इ. गो�ी के�या जातात. सवुण�
खरदे� हा �यातलाच एक भाग.

�या �दवशी आई, आजी-आजोबा ह केड�ुल�बा ची पान
खायला लावतात. �या मागच शेा��ीय कारण अस के�
�ा कड�ुल�बा�या सवेनान आेपली पचन��या सधुारत.े
वरकरणी कड अूसणारी ही वन�पती आरो�यदायक,
आरो�यवध�क आ�ण आरो�यदायी आह.े पचन��या
सधुारण,े �प�नाश करण,े �वचा रोग बर केरण,े
धा�यातंली क�ड थाबंवण हे आे�ण अस अेनके
औषधीगणु �ा कड�ुल�बा�या अगंी आहते.

दारी उभारललेी गढु� ह मेागं�याच,े पा�व�याच,े
सम�ृ�च �ेतीक आह.े �ा गढु� पाड�ापासनूच
�ीराम ज�मो�सवा�या काय��माचा स�ुा �ारभं होतो.



सामा�जक मह�व
गढु�पाड�ा�या �दवशी पाणपोई घालावी, पा�याने
भरल�ेया घ�ाच देान कराव अेसाही सकंेत �ढ आह.े

या मगंल�दनी पहाट�ेया सा�ंकृ�तक म�ैफली �व�वध
�ठकाणी उ�साहान आेयो�जत के�या जातात.
र�सकाचंा वाढता ��तसाद
�दवाळ� पहाट, नववष� पहाट व गढु�पाडवा �क�वा �ह��
नववष� पहाट या उप�माला �मळत आह.े

इतर �दशेातंील उ�सव
उगाद�
च�ै श�ु ��तपदलेा आ�ं �दशे आ�ण कना�टकात
साज�या कर�यात यणेा�या सणाला उगाद� असे
�हणतात. भारता�या �व�वध भागात हा सण मो�ा
उ�साहान सेाजरा केला जातो.कोकणी लोक याला
‘सवं�सर पाडवो’ अस �ेहणतात. आ�ं �दशेात याला
‘यगुाद�’ �हटल जेात.ेका�मीर म�य ‘ेनवरहे’ या नावाने
हा सण साजरा होतो.�स�धी लोक ‘चटे�चदं’ नावान येा
उ�सवाला सबंोधतात



सवं�सराचंी नावे
भारतात वगेवगे�या �दवशी न�ा वषा�चा, सवं�सर
�ारभं कर�या�या �व�वध �ढ� अस�या तरी
महारा�ात च�ै श�ु ��तपदलेा न�ा वषा�चा �ारभं
होतो. या शा�लवाहन शकाब�ल आप�याला �वशषे
मम�व वाट�याच केारण अस के�, हा शक स�ु
करणारा राजा शा�लवाहन हा एक महारा�ीय होता.
आपल पेचंागं तयार कर�याची अनके को�के या
शा�लवाहन शकावर आधा�रत अस�यामळु इेतर काही
�ातंातं कुठे का�त�क ��तपदलेा, तर कुठे मषे राशीतील
सयू��वशेाला वषा�रभं मानीत असल तेरी शा�लवाहन
शक मा� सव��र �ढ आह.े या �वषयातील
जाणकारानंा शा�लवाहन शकाचा आधार आ�ण सदंभ�
�यावा लागतो.
जय नावा�या २८�ा सवं�सरापासनू त �ेमाद�
नावा�या ४७�ा सवं�सरापय�त २० सवं�सरे
सहंारक�या� महादवे शकंरा�या �वा�म�वाखाली यतेात;
आ�ण ४८�ा आनदं नावा�या सवं�सरापासनू �ीमखु
नावा�या ७�या सवं�सरापय�त स�ृ�क�या� ��दवेा�या



�वा�म�वाखाली यतेात. सवं�सराचंी �वभागणी आ�ण
माडंणी अशा �व�वध �कारानंी केललेी असत.े सवं�सर
फलात पाऊस-पाणी, नसै�ग�क अनकुूल-��तकूलता,
याब�लच जे अेदंाज वत��वल जेातात त बेरचे �थलू
अस अेसतात. पवू� एकूणच आय�ुय सखुशा�ंतमय
अस हेोत.े �शवाय �मखु �वसाय शतेी. पाऊस कसा
पडले, नसै�ग�क �कोप होईल �क�वा नाही त जेाणनू
घ�ेयाची इ�छा सव�सामा�य माणसानंाही होती. पण
न�ा वषा��या �ारभंीचा �दवस आनदंात घाल�वला क�
पढु�ल वष� चागंल जेात,े अशी आप�या लोकाचंी
पवूा�पार ��ा आह.े ह सेवं�सर फल �यो�तषाकडनू
जाणनू �याव,े असहेी सा�ंगतल आेह.े

'स�य संव�सखु चं व�सरफल संशं�ृवता �ंस��म।्'
अशी धम�शा��ाची �वाही आह.े

उगाद� (आ�ं �दशे). च�ै श�ु ��तपदा
चटे�चादं/च�े�चडं/च�ैी च�ं उ�सव(�स�ध) -च�ै श�ु
��तपदा
नवरहे (का�मीर). च�ै श�ु ��तपदा



नव वष� - उ�चार 'नोब बोष�' (बगंाल). ह देरवष� १३
�क�वा १४ ए��लला (सयूा�चा मषे राशीत �वशे होतो
�या �दवशी) स�ु होत.े.

पथुाडं (ूत�मळनाड)ू - १४ ए��ल
�ब� (आसाम) - १५ ए��ल..

�वश (ूकेरळ) - १३-१४ ए��ल
बशैाखी (पजंाबी वषा�रभं) ही दरवष� १३ �क�वा १४
ए��लला (सयूा�चा मषे राशीत �वशे होतो �या �दवशी)
असत.े

-------------------

गढु� उभार�याची प�त
गढु�च �ेथान
गढु� उभी करतानंा ती दरवाजा�या बाहरे; परतंु
उबंर�ालगत (घरातनू पा�ह�यास) उज�ा बाजलूा
उभी करावी. गढु� उभी करतानंा सव��थम
सडासमंाज�न क�न अगंण रागंोळ�न सेशुो�भत करावे
गढु� उभार�या�या जागी रागंोळ�न �ेव��तक काढून



�या�या म�य�ब��वर हळद-कुंकू वाहाव.े

---

गढु�ची पजूा-�वधी

�थम आचमन करावे
डा�ा हातात पळ� �यावी. उजवा हात उताणा धरावा.
पळ�न उेज�ा हातावर पाणी �याव.े पढु�ल नाव घेते
कृती करावी.
�ी केशवाय नम:। (पाणी त�डात �याव.े)

�ी नारायणाय नम:। (पाणी त�डात �याव.े)

�ी माधवाय नम:। (पाणी त�डात �याव.े)

�ी गो�व�दाय नम: । (अस �ेहणत उज�ा हाताव�न
ता�हणात पाणी सोडाव.े)

(हात पसुनू �यावते व जोडावते.)

`�ी �व�णव नेम: ।’ पासनू `�ीकृ�णाय नम: ।’ पय�तची
�ी�व�णचूी २० नाव �ेहणावी.



`�ी �व�णव नेम: । �ी मधसुदूनाय नम: । �ी
���व�माय नम: । �ी वामनाय नम: ।
�ीधराय नम: । �ी �षीकेशाय नम: । �ी प�नाभाय
नम: । �ी दामोदराय नम: ।
�ी सकंष�णाय नम: । �ी वासदुवेाय नम: । �ी
���ुनाय नम: । �ी अ�न��ाय नम: ।
�ी प�ुषो�माय नम: । �ी अधो�जाय नम: । �ी
नार�स�हाय नम: । �ी अ�यतुाय नम: ।
�ी जनाद�नाय नम: । �ी उप��ाय नम: । �ी हरय नेम:
। �ीकृ�णाय नम: ।

पनुराच�य
पनुराच�य �हणज वेरील �कार पे�ुहा एकदा आचमन
करण.े

हात जोडनू गढु�ला नम�कार करतानंा �हणावे
इ�दवेता�यो नमः । कुलदवेता�यो नमः ।
�ामदवेता�यो नमः । �थान दवेता�यो नमः ।



वा�तदुवेता�यो नमः । आ�द�या�द नव�हदवेता�यो
नमः । सव��यो दवे�ेयो नमः । सव��यो �ा�ण�ेयो नमो
नमः ।

सकं�प
भा�ंातील अ�ता उज�ा हाता�या बोटानंी घऊेन
हाताचा तळवा वर�या �दशलेा करावा. मग अगंठा
सोडनू उरल�ेया चार बोटावं�न अ�ता हळहूळू
तळ�ावरती घसरत आणा�ात. �वतःच गेो� आ�ण
नाव उ�चाराव,े .... गो� उे�प�ः .... शमा� अह,ं असे
�हणाव अेन प्ढु�ल सकं�प करावा.
अ�माकं सव�षा,ं सह कुटुंबाना,ं सह प�रवाराणा,ं �मे,
�थयै�, अभय, �वजय, आयःुआरो�य �ा��यथ�अ��मन्
�ा�त नतून व�सर,े अ�मद ग्हृ,े अ�दातंः �न�य मगंल
अवा�तय �ेवजारोपण पवू�कं पजून तंथा आरो�य
अवा�तय �ेन�बप� भ�ण चं क�र�य ।े �न�व��नता
�स�थ�महागणप�त पजून /ं �मरण कं�र�य ।े कलश,
घटंा, द�प पजूा कं�र�य ।े



(क�र�य �ेहणतानंा उज�ा हातातील अ�तावंर पाणी
घालनू ता�हणात सोडाव आे�ण हात पसुावते. �यानंा
गणप�तपजून करता यते असले, �यानंी पजून कं�र�य,े
अस �ेहणाव आे�ण सपुारीवर �क�वा नारळावर
गणपतीची पजूा करावी. �यानंा यते नाही, �यानंी
�मरण कं�र�य,े अस �ेहणाव आे�ण खालील�माणे
गणपतीच �ेमरण कराव.े)

�ी गणप�त�मरण

व�तुंड महाकाय को�ट सयू� सम�भ । �न�व��न कंु� मे
दवे सव�काय�ष सुव�दा ।। महागणप�त��च�तया�म नम: ।
कलश, घटंा, द�प पजून
गधं-फूल अ�ता वा�न कलश, घटंा, द�प याचंी पजूा
करावी.
कलशाय नम: । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं
समप�या�म ।



घ�ंटकाय नैम: । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं
समप�या�म ।
द�पदवेता�यो नम: । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं
समप�या�म ।

���वज पजूा
ॐ ���वजाय नम: । �याया�म । (हात जोडाव.े) ॐ
���वजाय नम: । �वलपेनाथ�चदंन संमप�या�म । (गधं
लावण)े

ॐ ���वजाय नम: । मगंलाथ�ह�र�ा संमप�या�म ।
(हळद वहाण)े

ॐ ���वजाय नम: । मगंलाथ�कुंकुम संमप�या�म ।
(कुंकू वहाण)े

ॐ ���वजाय नम: । अलकंाराथ�अ�ता संमप�या�म ।
(अ�ता वहाण)े

ॐ ���वजाय नम: । पजूाथ�प�ुप,ं तलुसीप�,ं
�वा�कुरान,् प�ुपमालाचं समप�या�म ।



(फूल, तळुशीच पेान व �वा� वहा�ात व फुलाचंा हार
घालावा.)
ॐ ���वजाय नम:, धपू संमप�या�म । (उदब�ी
ओवाळण)े

ॐ ���वजाय नम:, द�प संमप�या�म । (�नराजंन
ओवाळण)े

नवै�े
उज�ा हातात तळुशीची दोन पान घेऊेन �यावर
पाणी घालाव.े नवै�ेा�या ताटाभोवती घ�ाळा�या
का�ा�या �दशने एेकदाच पाणी �फरवाव.े नवै�ेावर
तळुशी�या दोन पानानंी पाणी �ो�ण क�न एक पान
नवै�ेावर ठेवाव वे �सर �े��वजा�या चरणी वहाव.े

`ॐ ���वजाय नम: । नवै�ेाथ�परु�था�पत
(नवै�ेाच नेाव �याव.े)

नवै�े �ंनवदेया�म ।’
�यानतंर
`ॐ �ाणाय �वाहा, ॐअपानाय �वाहा, ॐ�ानाय



�वाहा, ॐ उदानाय �वाहा, ॐ समानाय �वाहा, ॐ
��ण �ेवाहा,
ह मे�ं �हणत उज�ा हाता�या पाचही बोटा�ंया टोकाने
तळवा दवेाकड येईेल, अशा तह�न नेवै�ेाचा वास
दवेाकड �ेयावा �क�वा हात जोडनू
`ॐ �ाणाय �वाहा, ॐअपानाय �वाहा, ॐ�ानाय
�वाहा, ॐ उदानाय �वाहा, ॐ समानाय �वाहा, ॐ
��ण �ेवाहा’,
या म�ंान देवेाला नवै�े सम�प�त करावा. नतंर उज�ा
हातावर पाणी घऊेन
`समप�या�म’

�हणतानंा, त पेाणी ता�हणात सोडाव.े

`���वजाय नम:। नवै�े संमप�या�म । म�य पेानीयं
समप�या�म, उ�रापोशन संमप�या�म, ह�त ��ालनं
समप�या�म, मखु ��ालन संमप�या�म ।’
उज�ा हातात गधं फूल घऊेन त �े��वजा�या चरणी
वहावे



`करो�त�नाथ�चदंन संमप�या�म ।’
`ॐ ���वजाय नम: । मखुवासाथ�पगूीफल ताबंलूं
समप�या�म ।’
(�व�ावर पाणी सोडाव.े)

`ॐ ���वजाय नम: । फलाथ�ना�रकेल फलं
समप�या�म ।'
(नारळावर पाणी सोडण)े

आरती ओवाळणे
(गणपतीची आरती �हणावी.)
`ॐ ���वजाय नम: । मगंला�त��य द�प संमप�या�म
।’
कापरू ओवाळणे
`ॐ ���वजाय नम: । कपू�र द�प संमप�या�म ।’
`ॐ ���वजाय नम: । �द��णा संमप�या�म ।’
(�वत:भोवती �द��णा घालावी. श�य अस�यास
गढु�ला घालावी.)



`ॐ ���वजाय नम:। नम�कारान स्मप�या�म
।'(नम�कार करावा.)
�ाथ�ना

`���वज नम�त�ेत सुवा�भी� फल�द । �ा�त�े�मन्
व�सर �ेन�य मं�गहृ मेगंल कंु� ।।’
अथ� : सव� इ� फल दणेाया� अशा ह �े��वज दवेत,े
तलुा मी नम�कार करतो. या नवीन वषा�म�य मेा�या
घरात नहेमी मगंल, �हणज चेागंल घेड दू.े

`अनने कृत पजूनने ���वज: �ीयताम ।्’ (उज�ा
हातावर अ�ता घऊेन �यावर पाणी घालनू �या
ता�हणात सोडा�ात.

`�व�णव नेमो ।, �व�णव नेमो । �व�णव नेम: ।’,
अस �ेहणाव वे स�ुवातीला सा�ंगत�या�माण देोन
वळेा आचमन कराव.े)

�न�ब प� (कड�ुन�बाच पेान) भ�ण कराव.े

-----



च�ै श.ु��तपदा या �दवशीच �ेदन�वशषे �ते

१आरो�य�त

ह �ेत च�ै श.ु ��तपदलेा करतात. यासाठ� पवू� �दवशी
�त क�न ��तपदलेा एका चौरगंावर अनके �कारची
कमळ पेसरावी व �या�ंया ठायी सयूा�च �ेयान कराव.े
पाढंया� रगंाची सगुधंी फुल इे. साम�ी गऊेन पजुन
कराव.े अ�नी आ�ण �ा�ण यानंा त�ृत कराव.े नतंर
�ा�णान आे�ा �द�यास भोजन कराव.े अशा तह�ने
वष�भर दर श�ु ��तपदसे �त के�यान आे�ण
�शवदश�न घते�यान सेदवै आरो�य नादंत वे
सौभा�याची �ा�ती होत.े �तावधी एक वष�.

२ ई�र गण गौरी�त

च�ै श.ु ��तपदपेासनू च�ै व. ततृीयपेय�त रोज



�शअवगौरी याचंी पजूा करण,े हा या �ताचा �वधी आह.े
ह �ेत फ� सवुा�सन�साठ�च सा�ंगतलले आेह.े फल-
सौभ�य�ा�ती.

३. क�पाद� �तथी

च�ै श.ु ��तपदा, पचंमी, वशैाख, श.ु ततृीया, का�त�क
श.ुस�तमी, माग�शीष श.ु नवमी, माघ श.ु �योदशी,
फा�गनु व ततृीया या क�पारभंा�या �तथी मानल�ेया
असनू �या �तथ�वर �ा� के�यास �पतराचंी त�ृती होत,े
अस सेा�ंगतल आेह.े

४ च�ै श.ु ��तपदा

गढु� पाडवा



या �तथीला वष���तपदा असहेी �हणतात. शा�लवाहन
शकाच वेष� या �दवसापासनू स�ु होत.े द��ण भारतात
व भारता�या इतर भागातंनू नतून वषा�रभं च�ै
��तपदसे होतो. या �दवशी काही धा�म�क �वधी
सा�ंगतल आेहते. �यातं ��पजूा हा मह�वाचा �वधी
असतो. �याचा इ�तहास ��परुाणात �दला आह.े
�तराज या �थंात अस सेा�ंगतल आेह के�, ��दवेाने
च�ै श.ु ��तपद�ेया �दवशी सकाळ� सम�त जग
�नमा�ण क�न कालगणना स�ु केली. �या �तथीला सव�
उ�पात, सव� पाप वे कलीकृत �ः�व�येाचंा नाश
करणारी महाशातंी करावी, अस �ेहटल आेह.े
��दवेाची पजूा झा�यानतंर �वपळ,े पळ,े घ�टका,
�हर इ. सव� काल�वभागाचंी, द�क�याचंी व �व�णचूी
पजूा करावी. य�व� नावा�या अ�नीम�य हेवन कराव.े
�ा�ण-भोजन घालाव.े व आ�त�ेानंा दणे�या �ा�ात.
�या वारी वष���तपदा यते,े �या वारा�या अ�धपतीची
पजूा करावी,अस एेक �वधान भ�व�यपरुाणात
सा�ंगतल आेह.े �या�शवाय '�तप�रचया' त एक पजूचेा
�वधी सा�ंगतला आह.े तो असा-



या �दवशी सकाळ� �ातः�नानाद� �न�यकम�उरकून
हातात गधंा�तप�ु�जलाद� घऊेन,

'मम सकुटुंब�य सप�रवार�य �वजनप�रजनस�हत�य
वा आयरुारो�य�ैया��द
सकलशभुफलो�रो�रा�भव�ृ�थ���ा�दसवं�सर
चौरस चौरगंावर �क�वा वाळ�ूया पढे�वर श�ुव��
पस�नआ�ण �यावर हळद�न अेगर केशरान �ेम��त
अशा अ�ताचं अे�दळ कमळ तयार क�न �यावर
सवुण�मतू�ची �थापना करावी. 'ॐ ��ण नेमः ।' या
म�ंान �े�दवेान आेवाहन, आसन, पा�, अ�य�,
आचमन, �नान,व��, य�ोपवीत, गधं, अ�त, प�ुप, धपू,
द�प, नवै�े, आचमन, ताबंलू,आरती, नम�कार,
प�ुपाजंली व �ाथ�ना या उपचारानंी पजून कराव.ेअशा
�कार उेपरो� सम�त दवेताचं वेगेवगेळ अेथवा एक�
यथा�वधी पजून कराव.े नतंर
भगव�ं�व��सादने वष� �मे�महा�त मु ।ेसवं�सरोपसगा�
म �ेवलय यंा��वशषेतः ।
अशी �ाथ�ना करावी. �ा�णानंा �व�वध पकवानाचंे
भोजन घालाव वे �वतः एकवळे जवेाव.े पजू�ेयावळे�



नवीन पचंागंाची पजूा क�न �याव�न �या वषा�चा राजा,
म�ंी, सनेापती, धना�धपती, धा�या�धपती, �गा��धपती,
सवं�सर�नवास आ�ण फला�धपती आद�च फेल �वण
कराव.ेया �दवशी आणखी एक �वधी भ�व�यपरुाणात
सा�ंगतला आह.े

�या�दवसाचा लौ�कक �वधी असा:-
�ातःकाळ� अगंणात सडासमंाज�न क�न घरातील सव�
माणस तेलैा�यगं क�न उ�णोदकान �ेनान करतात.
कळका�या काठ��या टोकाला रशेमी व�� बाधंनू
�यावर चादं�च �ेक�वा �पतळचे भेाडं घेालनू �यावर
कड�ुल�बाच ढेाळ वे फुलाचंी माळ बाधंनू दारात तो
�वज �हणजचे गढु� उभी करतात. यालाच ���वज
अस �ेहणतात व �याची पजूा करतात. (अलीकड येा
गढु�स साखरचेी माळ बाधंतात व घरावरील उचं अशा
जागी ती उभी करतात.) आपल घेर �वज,
पताका,तोरण इे. सशुोभीत करतात. (अलीकड लेहान
मलुानंा साखर�ेया माळा वाटतात.) या �दवशी प�ुष,
���या व मलु नेवीन व��ालकंार घालनू आप�या
घरा�या�या चालीरीती�माण केुलदवेतचे अेगर



�ामदवेतचे देश�न घतेात.�पारी सवा�ण व �ा�णासह
�म�ा�ाच भेोजन करतात. �या�ंया �या�ंया घरातील
�ढ��माण �ेामजोशीकडनूअगर उपा�याकडनू नतून
वषा�च पेचंागं अथा�त व्ष�फल �वण करतात.

या पचंागं�वणाच फेल पढु�ल�माण आेह :े �तथी�या
�वणान ले�मी लाभत ;े वारा�या �वणान आेय�ुय
वाढत;े न���वणान पेापनाश होतो; योग�वणान रेोग
जातो; करण�वणान �ेच��तलले केाय� साधत;े अस हेे
पचंागं�वणाच उे�म फलआह.े �या�या �न�य
�वणान गेगंा �नानाच फेल �मळत.ेया �तथीला यगुाद�
�तथी अस �ेहणतात. या �दवशी श�य असले तर
पाणपोई घालावी. �नदान उदककुंभाच तेरी दान कराव.े
�हणज �ेपतर सतं�ु होतात. दवेावर सतत धार बाधंावी.
पा�यन भेरल�ेया घ�ाच देान कराव.े �याचा म�ं
असा-
एष धम�घटो द�ो ��ा�व�ण �ुशवा�मकः ।अ�य
�दाना�सफला मम स�त मुनोरथाः ॥
हा �दवस इ��म� व कुटुंबातील मडंळ�सह आनदंात



घाल�व�यान वेष�भर सखु लाभत,े अस �ेयाच फेळ
आह.े या �दवशी आपाप�या कुलाचारा�माणे
वास�ंतक दवेीच अेथवा �ीराम-च�ंाच नेवरा� स�ु
करतात.गढु� पाडवा हा साडतेीन शभु म�ुता�पकै� एक
मानला आह.े

५ �तलक �त

च�ै श.ु ��तपदलेा ह �ेत करतात. �या करीता
नद�तीरावर अगर त�याकाठ� जाऊन तथे �ेक�वा
घरातच सगुधंी चणुा�न सेवं�सर मतू� (�व�णचुी मतू�)
�ल�खत क�न �तची 'सवं�सराय नमः।', 'च�ैाय नमः ।',
'वसतंाय नमः ।' आद� नामोम�ंो�चारपवू�क पजूा
करावी व �तला व�� व फळ अेप�ण क�घ�रावी. तसचे,
�व�ान �ा�णाचं पेजून कराव.े �या वळे�'सवं�सरोऽ�स
प�रव�सरोऽसीडाव�सरोऽ�स अनवु�सरोऽ�स
व�सरोऽ�स ।' हा म�ं �हणावा. आ�ण '
भगव�ं�व��सादने वष��मेा�महा�त मु।े सवं�सरोपसग�



म �ेवलय यंा�वशषेतः ।' (अथ�- ह भेगवान,त�ुया कृपनेे
माझ वेष� सखुाच जेावो आ�ण वषा�तीलसव� आप�ी
समळू न� होवोत.) अशी �ाथ�ना करावी आ�ण
द��णा �ावी.अशा �कार �े�यके श�ु ��तपदलेा असे
वष�भर �त केल अेसता भतू-�ते-�पशाचा�दकाचंी
बाधा नाहीशी होत.ेमग कपाळास चदंनाचा �तलक
लावतात. ह �ेत ��ी व प�ुष या दोघानंी करण उे�
आह.े या �ताची कथा अशी-श�ुंजय नावाचा एक
राजा होता. �याला �च�लखेा नावाची एक प�नी होती.
�तन �ेतलक�त केल हेोत.े �यामळु रेाजाला मार�या�या
हतेनू जेो जो श� यूईेल तो तो �च�लखे�ेया
कपाळावरील �तलका�या �भावान �ेयाचा �म� होऊन
जाई. एकदा राजाला ह�ीन पेाडल आे�ण राजा
मरणो�मखु झाला. त�ेहा �याच �ेाण न�ेयासाठ�
यम�त आल.े पण राजा�या शजेारी बसल�ेया
�च�लखे�ेया कपाळावरचा �तलक ��ीस पडत्ाच ते
�याल वे पळनू गले.े पढुे राजान रेाणीसह अनके वष�
सखुोपभोग घतेला.



६ पौ�ष��तपद�त

च�ै श.ु ��तपदपेासनू या �ताला �ारभं करतात.
�तावधी एक वष�. ��क�या�न पेा�यात उभ रेा�न
�व�णचू �ेयान-पजून व �यानतंर प�ुषस�ू पठण
करावयाच अेसत.े दो�ही प�ातं�या ��तपदानंा हे
�तकरतात. ह एेक �त�थ�त आह.े फल-
�व�णलुोक�ा�ती.

७ �ा��य�ा�ती

एक का�य �त. कालावधी एक वष�. च�ै श.ु
��तपदपेासनूचतथु�पय�त चार �दवस करावयाच हे �ेत
आह.े �यात अन�ुम इे�ं, यम, व�ण व कुबरे या
दवेापंकै� एकेकाची एकेका �तथीला पजूा करतात. हे
दवे �हणज वेासदुवेाची चार �प सेमजतात. पजु�ेया
वळे� �यानंा अन�ुम तेाबंडा, �पवळा, काळा व पाढंरा
या रगंाची व�� सेमप�ण करतात. फल- �वग��ा�ती.



८ रामनवरा�

एक �त. च�ै श.ु ��तपदपेासनू दशमीपय�त ह �ेत
करतात. ह केाही ऋ�वदे� दशे�थ,कोकण�थ �ा�णात
असत.ेयात रामाची �न�य पजूा, अ�या�म रामायणाचे
वाचन, क�त�नइ. काय��म श�यतनेसुार करतात. नऊ
�दवस उपवास �क�वा धा�यफराळं करतात. नवमी�या
�दवशी रामज�माच के�त�न होत वे दशमीला पारणे
असत.े

९ �व�ा�त

च�ै श.ु ��तपदसे एका पढे� (वदे�) वर अ�ताचंे
अ�ादल कमळ काढून �या�या म�यभागी ��ा, पवू�ला
ऋक्, द��णसे यजसु, प��मसे साम, उ�रसे अथव�,
अ��नकोनात षटश्ा��, नऋै�यसे धम�शा��,



वाय�सेपरुाण,े ईशा�यसे �यायशा�� याचंी �थापना
करावी. �या सवा�च नेामम�ंान आेवाहनाद� पजुन
क�न व �खरीचा नवै�े दाखवनू �तारभं करावा. अशा
�कार देर श�ु ��तपदसे �ा�माण बेारा म�हन पेजून
क�न गो�दान कराव.े आ�ण असचे बारा वष�पय�त
यथा�वधी केल अेसता �त करणारा महा�व�ान होतो
व �यास ��लोक �ा�त होतो.

१० सवं�सरपजूा

च�ै श.ु ��तपदलेा सवं�सपु�जा करावी. यात म�ुयतः
��दवे व�यानंी �नमा�ण केल�ेया स�ृीमधील म�ुय
म�ुय दवेता, य�-रा�स-गधंव�, ॠ�षमनुी,
मन�ुय�ाणी,न�ा-पव�त, पशपु�ी, क�टक, इतकेच न�ह,े
तर रोग व �यावंरील उपचार याचंीही पजूा करावी.
याव�न एकच गो� स�ूचत होत वे ती �हणज सेवं�सर
सवा�त �मखु व महामा�य होय. �यात मासाद� यो�य
�कार �ेनवास करतात. �याला सवं�सर �हणतात.



सवं�सर �हणज बेारा मासाचंा काल�वशषे असाही
�सरा अथ� आह.े ��ुतवचन असचे आह.े (�ादश
मासाः सवं�सरः । ) �या�माण मे�ह�याचं चेा�ंमास,
आद� तीन भदे आहते, �याच�माण सेवं�सराचहेीसौर,
सावन व चा�ं अस तेीन भदे आहते. परतं अु�धक मास
(मलमास) ध�न चा�ंमास तरेा म�ह�याचंा होतो. अशा
वळे� चा�ंमास बारा म�ह�याचंा राहत नाही.
�म�ृतकारकानंी या �वषयाच �ेप�ीकरण अस केेले
आह के� बादरायणान अे�धक मासासह ३०-३०
�दवसाचं देोन-दोन म�हन ने मानता ६० �दवसाचंा एक
म�हना धरला आह.े व अशातह�न वेष� �क�वा सवं�सर
१२ मासाचचे होत.े तरीदखेील १३ मासाचं सेवं�सर
�सया� एका ��ुतवचनानसुार होऊ शकत.े
�यो�तःशा��ानसुार सवं�सराच सेौर, सावन, चा��,
बाह��प�य आ�ण ना�� अस ५े भदे आहते. परतंु
धम�कृ�यात आ�ण लौ�कक �वहारात चा�ंसवं�सर-
गणना �ढ आह.े चा�ं-सवं�सराचा आरभं च�ै श�ुल
��तपदपेासनू होतो. यावर कोणी अस �़ेवचा�रल क�,
चा�ंमास व� ��तपदपेासनू �ारभं होतो, अस अे�ता



चा�ंसवं�सर श�ुद ��तपदपेासनू स�ु होत हे केस ?े
याच �ेप�ीकरण अस के�, व. प�ा�या आरभंी
मलमास (आ�धकमास) य�ेयाची श�यता आह,े तशी
श.ु प�ा�या आरभंी नाही. यामळु सेवं�सरारभं श.ु
��तपदपेासनू धर�याकड �ेव�ृी व �रवाज आह.े या
�शवाय ��दवेान से�ृीचा आरभं याच श.ु
��तपदपेासनू केला होता आ�ण याच ��तपदलेा
म��यावतार झाला व स�ययगुाचा आरभं झाला होता.
या ��तपदचे हे मेह�व जाणनू व माननू भारतातील
महाम�हक साव�भौम स�ाट �व�मा�द�यानहेी आप�या
सवं�सराची स�ुवात (दोन हजार वषा�पवू�) च�ै
श�ुद��तपदलेाच के�ल होती.जगातील सव�
वष�कालगणनामं�य शेा�लवाहन शकगणना व
�व�मसवंत गणना सव��कृ� आहते, यात सदंहे नाही.
परतं शुकगणनचेा उपयोग �वशषेतः ग�णताम�य हेोतो
आ�ण �व�मसवंत-गणनचेा उअपयोग या दशेात
ग�णत, फ�लत, लोक�वहार, आ�ण धमा�न�ुाचंा
काल�नण�य या कामी होतो व सव� �वहारातं �ा
गणनलेा आदराच �ेथान आह.े स�ुवातीस ��तपदा



घ�ेयाच केारण अस के�, ��दवेान से�ृी �नमा�ण केली
त�ेहा ही �तथी '�वरा' (सव��म)�तथी �हणनू स�ुचत
केली होती आ�ण खरोखरच ही '�वरा'च �हणजे
सव��म आह.े धा�म�क, सामा�जक, �ावहा�रक आ�ण
राजन�ैतक �वषशे मह�वाची अशी अनके काम येा
�तथीला स�ु करतात. या �तथीस �वषशे मह�वाची
अशी अनके काम येा �तथीला स�ुकरतात. या �तथीस
सवं�सरपजूा, नवरा� (घट) �थापना, �वजारोपण,
तलैा�ंयगं�नान, वष�शाद�चा फलपाठ, पा�रभ�ाचे
प��ाशन आ�ण �पा�थापन इ�याद� लोक��स�द व
जग�पकारक अशी अनके काम केेली जातात. या सव�
कारणा�तव सव�च �ठकाणच सेनातनी लोक सवं�सर-
मोहो�सव साजरा करतात.सवं�सरपजूा के�यान सेव�
पापाचंा नाश होतो. आय�ुयव�ृ� होत,े सौभा�याची
वाढ होत आे�ण शातंी लाभत.े

------------------------------
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