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गढु� पाडवा



*यावष� गढु�पाडवा 28 माच� रोजी –

दात पेचंागंकत�*

शक १९३९ या नतून वषा�रभंा�या �दवशी 28 माच�
2017 रोजी मगंळवारी सयू�दयानतंर सकाळ�
०८:२७ पय�त अमावा�या असनू ��तपदचेी समा��त
२९:४५ �हणज बेधुव◌ार�या सयू�दयापवू� पहाटे
५:४५ वाजता अस�यान◌ �े�तपदचेा �य आह �ेहणनू
*28 माच� रोजी मगंळवारी सकाळ� ०८:२७ नतंर
(अमावा�या समा��त नतंर) नहेमी�माण गेढु� उभी
क�न गढु�ची पजूा करावी व पचंागं�थ �ीगणपतीचे
पजून कराव.े* (याप◌वू� 28 माच� 1998, 19 माच�
2007, 6 ए��ल 2008 रोजी यावष� �माणचे
अमावा�या समा��त नतंर गढु�पाडवा �दललेा होता.
तसचे यानतंर 19 मार◌च् 2026 रोजी प�ुहा अशाच
�कार सेकाळ� अमावासय्ा समा��त नतंर गढु�पाडवा
यईेल.)



भारताम�य सेयू��स�ातं व �कस�ूम ग�णत प��त
अशा २ ग�णत प�तीची पचंागं आेहते, ग�णत
प�ती�या �भ�तमेळु केाही सण वगेवगे�या �दवशी
यतेात, परतं *ुस�पणू� महारा�, आ�ं �दशे, गजुरात,
राज�थान, च�ंदगढ, ह�रयाणा, उ�र �दशे,
कना�टकातील बराचसा भाग इ. �दशेातील
पचंागंामं�य वे भारत सरकार�या रा�ीय पचंागंात*
दखेील स�ूम ग�णत प�तीनसुार *�द. 28 माच�
2017 रोजी गढु�पाडवा �दललेा आह.े आपण स�ुा
ज पेचंागं अनके वषा�पासनू वापरीत आहात �यानसुार
गढु�पाडवा साजरा करावा.* महारा�ाम�य सेव�� 28
माच� रोजीच गढु�पाडवा साजरा होईल. अनके
गावामंधनू गढु�पाड�ा�न�म� शोभाया�ा, पहाटगाणी
अ�या अनके काय��माचं आेयोजन केल जेात हे सेव�
काय��म नहेमी �माण ८े:२७ पवू�ही करता यतेील.
मा� *घरोघरी उ�या के�या जाणा�या गढु�च पेजून
(���वज) व पचंागंाच पेजून ह �ेवधी 28 माच� रोजी
मगंळवारी सकाळ� ८:२७ नतंर नहेमी�माणे



करावते.* अस आेवाहन दात पेचंागंकत��ी. मोहन
दात येानंी केल आेह.े



*गढु�पाडवा*ť ť

*स�या ग�ुडपाडवा कसा साजरा करावा या सदंभा�त ,
��ग�ेानंा �वकल गेले�ेया एका क�त�नकाराची
�वकृत �व�पात आ�ॕडओ ��लप सव�� �फरत आह.े�ह
ला�जरवाणी आ�ण अ�तशय लाछंना�पद घटना
आह.ेआमचचे लोक आम�याच सण उ�सवाचा
अप�चार करीत आह.ेमी हा गो�ीचा जाहीर �नषधे
क�न पाड�ा सदंभा�त �ी अशोककाका यानंी
सकं�लत केललेी मा�हती म�ुाम दते आह वेळे काढुन
ज�र वाचा आ�ण व�रल घटनचेा �नषधे क�न
आप�या �ढ� आ�ण पररंर �ेमाण गेढु� उभा�न
पाडवा आ�ण वषा�रभं साजरा करा . सवा�ना
शभु�ेछा . *ЮЄ

सण , उ�सव आद�मागील शा�� ल�ात घऊेन ते
��ापवू�क साजर केेल जेावते !

�ह�� वषा�तील प�हला सण अथा�त ‘गढु�पाडवा’.



गढु�पाडवा �हणजचे वष� ��तपदा !

यगुाद� �तथी, च�ै श�ु ��तपदा

*वषा�रभं : च�ै श�ु ��तपदा*

याचा �थम उ�ाता ‘वदे’ आह.े वदे ह अेती�ाचीन
वा�य आह,े याब�ल �मत नाही. ‘�ादशमासःै
सवं�सरः ।’ अस वेदेात �हटल आेह.े वदेानंी सा�ंगतले
�हणनू त जेगान मेा�य केल.े वषा�रभंाचा �ारभं�दवस
‘च�ै श�ु ��तपदा’ हा आह.े सव� जण साजरा करत
असल�ेया १ जानवेारीला वषा�रभं का, याला शा��ीय
आधार नाही.

याउलट च�ै श�ु ��तपदसे वषा�रभं कर�यास अथा�त
गढु�पाडवा साजरा कर�यास नसै�ग�क, ऐ�तहा�सक
आ�णआ�या��मक कारण आेहते.



*गढु�पाडवा : नसै�ग�क मह�व*

वसतं ऋत�ूया �ारभंाचा �दवस

�यो�तषशा��ानसुार पाड�ा�या आसपासच सयू�
वसतंसपंातावर यतेो (सपंात �ब�� �हणज �ेातंीव�ृ
आ�ण �वषवुव�ृ ही दोन वतु�ळ �ेया �ब��त पर�परासं
छदेतात तो �ब�� होय.) आ�ण वसतं ऋत चूाल हूोतो.
सव� ऋतूंत ‘कुसमुाकरी वसतं ऋत हूी माझी �वभतूी
आह’े, अस भेगवतंानंी

�ीम�गव��तते (१०:३५) �हटल आेह.े या वळे�
हवामान समशीतो�णआ�ण उ�साहवध�क असत.े
�श�शर ऋततू झाडाचंी पान गेळनू गलेलेी असतात,
तर पाड�ा�या समुारास झाडानंा नवी पालवी यते
असत.े व�ृव�ली टवटवीत �दसतात.



*गढु�पाडवा : ऐ�तहा�सक मह�व*

रामान वेालीचा वध या �दवशी केला.

�या �दवशी राम रावणवधानतंर आयो�यलेा परत
आला, �या �दवशी रामा�या �वजयाच आे�ण आनदंाचे
�तीक �हणनू घरोघरी गढु� (���वज) उभारली होती.
�वजयाच �ेतीक ह उेचं असत,े �हणनू गढु� उचं उभी
केली जात.े

शकानंी �णाचंा पराभव क�न �वजय �मळ�वला
तोही हाच �दवस अथा�त ग्ढु�पाडवा. या
�दवसापासनूच शा�लवाहन शक स�ु झाल;े कारण
या �दवशी शा�लवाहनान शे�वूर �वजय �मळ�वला.

ही गढु�पाडवा हा वषा�रभं साजरा कर�यामागील
ऐ�तहा�सक कारण आेहते.



*गढु�पाडवा : आ�या��मक मह�व*

स�ृीची �न�म�ती �हणजचे स�ययगुा�या �ारभंाचा
�दवस

��दवेान से�ृी �नमा�ण केली, �हणज से�ययगुाला
स�ुवात झाली, तो हा �दवस अस�यान येा �दवशी
वषा�रभं केला जातो.

१ जानवेारी न�ह,े तर गढु�पाडवा हाच प�ृवीचा खरा
वषा�रभं�दन

गढु�पाडवा हा प�ृवीचा खरा वषा�रभं�दन

‘गढु�पाड�ाला स�ु होणार नेवीन वषा�च केालच� हे
�व�ा�या उ�प�ीकाळाशी �नग�डत अस�यान से�ृी
नवचतेनने भेा�रत झाललेी असत.े याउलट ३१
�डस�बरला रा�ी १२ वाजता स�ु होणार नेवीन वषा�चे
कालच� ह �ेव�ा�या लयकाळाशी �नग�डत असत.े



गढु�पाडवा या �दवशी स�ु होणाया� नववषा�ची तलुना
सयू�दयाला उगवणाया� तजेोमयी �दवसाशी करता
यईेल, तर ३१ �डस�बरला रा�ी १२ वाजता स�ु
होणा�या नववषा�ची तलुना सयूा��तानतंर स�ु
होणा�या तमोगणुी रा�ीशी करता यईेल.
�नसग��नयमाला अनसु�न केल�ेया गो�ी मानवाला
परूक असतात, तर �व�� केल�ेया गो�ी मानवाला
हानीकारक असतात. या�तव पा�ा�य स�ंकृतीनसुार
१ जानवेारी हा न�ह,े तर गढु�पाडवा हाच नववषा�रभं
साजरा कर�यात आपल खेर �ेहत आह.े’

*गढु�पाडवा : साडतेीन म�ुता�पकै� एक*

गढु�पाडवा, अ��य ततृीया आ�ण दसरा �हणजे
��यके� एक अन क्ा�त�क श�ु ��तपदा �हणज अेधा�,
अस सेाडतेीन म�ुत� आहते. या साडतेीन म�ुता�चे
व�ैश�� अस के�, इतर �दवशी कोण�याही



शभुकाया�साठ� म�ुत� पहावा लागतो; या �दवशी मा�
म�ुत� पहावा लागत नाही. या �दवसातंील कोणतीही
घ�टका शभुम�ुत�च असत.े

��यके पाऊल सम�ृ�करता पढुे टाक�याची �शकवण
दणेारी च�ै श�ुल ��तपदा !

उ�रायणातील वसतंऋततूील च�ै म�ह�या�या श�ुल
प�ातील ��तपदलेा शभुसकं�पाची गढु� उभारायची
असत.े

गढु�पाडवा ह सेकं�पश��च गेढु�व दश�वत.े ‘आमचे
��यके पाऊल आम�या सम�ृ�क�रता आता पढुेच
पडत राहील’, अस �े�त�दा सागंत;े �हणनू या �दवशी
शभुसकं�प के�यास, तो सकं�प आप�या जीवनाला
फलदायी होतो. याक�रताच स�यसकं�प�पी गढु�ची
म�ुत�मढे रोवायची असत.े

*सकंलन :--अशोककाका*



*गढु�पाडवा पजून*ť ť

�ह��चंा वषा�रभंाचा �दवस �हणज वेष�-��तपदा अथा�त
गढु�पाडवा.गढु�पाड�ा�या �दवशी सयू�दयानतंर
लगचेच गढु�च पेजून क�न गढु� उभारावी, असे
शा��ात सा�ंगतल आेह.े गढु�च पेजून शा��ानसुार
कस केराव ,े ह मे�ंासंह पाठवतो आह.े

��य� गढु� �या �ठकाणी उभारावयाची आह,े �या
�ठकाणी गढु� उभा�न ह पेजून कराव.े

*सव��यो दवे�ेयो �ा�ण�ेयो नमो नमः ।*

*आचमन*

‘डा�ा हातात पळ� �यावी. उजवा हात उताणा
धरावा. पळ�न उेज�ा हातावर पाणी �याव.े पढु�ल
नाव घेते कृती करावी.



*�ी केशवाय नमः ।*

(पाणी त�डात �याव.े )

*�ी नारायणाय नमः ।*

(पाणी त�डात �याव.े )

*�ी माधवाय नमः ।*

(पाणी त�डात �याव.े )

*�ी गो�व�दाय नमः ।*

(अस �ेहणत उज�ा हाताव�न ता�हणात पाणी
सोडाव.े)

(हात पसुनू �यावते आ�ण जोडावते.)

*‘�ी �व�णव नेमः ।’ पासनू ‘�ीकृ�णाय नमः ।’*
पय�तची �ी�व�णचूी २० नाव �ेहणावी.

*‘�ी �व�णव नेमः । �ी मधसुदूनाय नमः । �ी
���व�माय नमः । �ी वामनाय नमः । �ीधराय नमः
।*



*�ी �षीकेशाय नमः । �ी प�नाभाय नमः । �ी
दामोदराय नमः । �ी सकंष�णाय नमः । �ी वासदुवेाय
नमः ।*

*�ी ���ुनाय नमः । �ी अ�न��ाय नमः । �ी
प�ुषो�माय नमः । �ी अधो�जाय नमः । �ी
नार�स�हाय नमः ।*

*�ी अ�यतुाय नमः । �ी जनाद�नाय नमः । �ी
उप��ाय नमः । �ी हरय नेमः । �ीकृ�णाय नमः ।’*

*पनुराच�य*

पनुराच�य �हणज वेरील �कार पे�ुहा एकदा आचमन
करणे

हात जोडनू �हणणे

गढु�ला नम�कार करतानंा

*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 ।*

*दशेकाल*

डो�यानंा पाणी लावाव.े (भारतातील लोकानंी
�हणावयाचा दशेकाल) (गढु�पाडवा २०१७)

*�ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या �वत�मान�य
अ� ��णो ��तीय पेराध��व�णपुद �ेी�ते-
वाराहक�प वेवै�वत म�वतंर अे�ा�व�श�ततम येगुे
यगुचत�ुके क�ल यगु ◌ के�ल �थम चरण जेबं�ु�पे
भरतवष�भरतखडं दे��णापथ रेाम��े बेौ�ावतारे
दडंकार�य देशे गेोदावया�ः द��णतीर शेा�लवाहन



शके अ��मन व्त�मान �ेावहा�रके हमेल�बीनाम
सवं�सर,े उ�रायण,े वसतंऋतौ, च�ैमास,े श�ुलप�,े
��तपद �्तथौ, .... वासर,े ....... �दवस न��,े .....
योग,े ..... करण,े ..... ��थत वेत�मान �ेीच�ं,े ....
��थत वेत�मान �ेीसयू�, ..... ��थत वेत�मान �ेीदवेगरुौ,
.... ��थत वेत�मान �ेीशन�ैरौ
एव�ंहगणु�वशषेणे�व�श�ाया शंभुप�ुय�तथौ*

*सकं�प करण*े

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 वे पढु�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�माण गेणपतीच �ेमरण कराव.े)



*�ी गणप�त�मरण*

*व�तुंड महाकाय को�ट सयू� सम�भ ।*

*�न�व��न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ।।*

*महागणप�त��च�तया�म नमः ।*

कलश, घटंा, द�प पजून करणे

गधं-फूल अ�ता वा�न कलश, घटंा, द�प याचंी

पजूा करावी.

*कलशाय नमः । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं
समप�या�म ।*

*घ�ंटकाय नैमः । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं
समप�या�म ।*

*द�पदवेता�यो नमः । सकल पजूाथ�गधंा�त प�ुपं



समप�या�म ।*

*���वज पजूा*

*गढु�पजून*

*ॐ ���वजाय नमः । �याया�म ।*

(हात जोडाव.े)

*ॐ ���वजाय नमः । �वलपेनाथ�चदंन संमप�या�म
।*

(गधं लावण)े

*ॐ ���वजाय नमः । मगंलाथ�ह�र�ा संमप�या�म ।*

(हळद वाहण)े

*ॐ ���वजाय नमः । मगंलाथ�कुंकुम संमप�या�म ।*



(कुंकू वाहण)े

*ॐ ���वजाय नमः । अलकंाराथ�अ�तां
समप�या�म ।*

(अ�ता वाहण)े

*ॐ ���वजाय नमः । पजूाथ�प�ुप,ं तलुसीप�,ं
�वा�कुरान,् प�ुपमालाचं समप�या�म ।*

(फुल, तळुशीच पेान अन �्वा� वहा�ा आ�ण फुलाचंा
हार घालावा.)

*ॐ ���वजाय नमः, धपू संमप�या�म ।*

(उदब�ी ओवाळण)े

*ॐ ���वजाय नमः, 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 आे�ण �सर �े��वजा�या चरणी
वहाव.े

*‘ॐ ���वजाय नमः । 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 टोकान तेळवा दवेाकड येईेल, अशा �रतीने
नवै�ेाचा वास दवेाकड �ेयावा �क�वा हात जोडनू *‘ॐ
�ाणाय �वाहा, ॐअपानाय �वाहा, ॐ�ानाय �वाहा,
ॐ उदानाय �वाहा, ॐ समानाय �वाहा, ॐ ��णे



�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
नमः । नवै�े संमप�या�म । म�य पेानीय संमप�या�म,
उ�रापोशन संमप�या�म, ह�त ��ालन संमप�या�म,
मखु ��ालन संमप�या�म ।’* उज�ा हातात गधं-फूल
घऊेन त �े��वजा�या चरणी वहाव.े *‘करो�त�नाथ�
चदंन संमप�या�म ।’* *‘ॐ ���वजाय नमः ।
मखुवासाथ�पगूीफल ताबंलू संमप�या�म ।’*
(�व�ावर पाणी सोडाव.े) *‘ॐ ���वजाय नमः ।
फलाथ�ना�रकेल फल संमप�या�म ।’*(नारळावर पाणी
सोडण)े

*आरती ओवाळण*े

(गणपतीची आरती �हणावी.) *‘ॐ ���वजाय नमः
। मगंला�त��य द�प संमप�या�म ।’*



*कापरू ओवाळण*े

*ॐ ���वजाय नमः । कपू�र द�प संमप�या�म ।’*

*�द��णा*

*ॐ ���वजाय नमः । �द��णा संमप�या�म ।’*

(�वतःभोवती �द��णा घालावी. श�य अस�यास
गढु�ला घालावी.)

*नम�कार*

*‘ॐ ���वजाय नमः। नम�कारान स्मप�या�म ।’*

(नम�कार करावा.)



*�ाथ�ना*

*‘���वज नम�त�ेत सुवा�भी� फल�द ।*

*�ा�त�े�मन व्�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 ���वजः �ीयताम ।्’* (उज�ा
हातावर अ�ता घऊेन �यावर पाणी घालनू �या
ता�हणात सोडा�ात. *‘�व�णव नेमो ।, �व�णव नेमो
। �व�णव नेमः ।’*, अस �ेहणाव आे�ण आरभंी
सा�ंगत�या�माण देोन वळेा आचमन कराव.े)

१५. �साद �हण करणे

�न�ब प� (कड�ूल�बाच पेान) भ�ण कराव.े’

सकंलन :- अशोककाका
कुलकण�
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