
च�ै मास

�त�थ�नण�य

च�ैश�ु ��तपदलेा वषा�चा जो आरभं होतो; �या
बाबत�त सयू�दयकाळ� जी ��तपदा असले तीच �ा�
होय. च�ैम�हना जर अ�धकआला, तर न�ा वषा��या
आरभंा�न�म� तलैा�यगं व सकं�पा�दकामं�य�न�ा
वषा��या नावंाचा जो उ�चार करावयाचा, त�सव�
अ�धक म�ह�या�या ��तपदलेाच कराव�. ��यकेान�
आपाप�या घर� गढुया उभारा�ा, कड�ुल�बाच� पान�
खाव�, वष�फल ऐकाव�, नवरा�ाला आरभं करावा
आ�ण नवरा�ा�या उ�सवा�दका�ंया सबंधंान�
सकं�पा�दक ज� कम�करायच�, त� सव� श�ु
म�ह�या�या ��तपदलेा कराव�त. नवीन वषा��या
आरभंाब�ल ज�तलैा�यगं करायच�, त�श�ुमासा�या
��तपदलेाच कराव�अस�मयखूातं सा�ंगतल�आह.े या



��तपदलेा तलैा�यगं करण�ह��न�यकम� आह.े त�जर न
केल�तर दोष सा�ंगतला आह.े याच ��तपदलेा दवेी�या
नवरा�ाचा आरभं करावा. नवरा�ाला जी ��तपदा
�यायची, ती ��तीयने�एक म�ुत�मा� �ा�त असललेी
�यावी. या �ठकाण� म�ुत�मा�ाच��माण यणे��माण�:-
�दवसाचा अथवा रा�ीचा कोणचाही पधंरावा जो भाग
तो म�ुत� होय. म�ुता�ब�लच��माण सव� �ठकाण� ह�च
समजाव�. या नवरा�ा�दका�ंया पारणाचंा �वशषे �नण�य
शर�तूंत�या नवरा�ा�माण�च समजावा. �पादानाचा
आरभं याच �दवश� करावा. �पादानम�ं --

’ �पये संव�सामा�या भतू�ेयः ��तपा�दता ।
अ�याः �दाना��पतर�त�ुय�त �ुह �पतामहाः ॥’

यानतंर चार म�हनपेय�त सवा�ना यथ�ेछ जलदान कराव�.
�पा �हणज पेाणपोई, ती घाल�याच�साम�य�
नस�यास दररोज पा�यान�भरललेा कुंभ (मातीच भंाडं�)
�ा�णा�या घर� नऊेन �ाव�. �या कृ�याचा म�ं -

’एष धम�घटो द�ो ���व�ण�ुशवा�मकः ।



अ�य �दाना�सकला ममस�त मुनोरथाः ॥’

याच ��तपदलेा क�पाचास�ुा आंरभं होतो.
याच�माण�वशैाख श�ु ततृीया, फा�गनु व� ततृीया,
च�ै श�ु पचंमी, माघ श�ु �योदशी, का�त�क श�ु
स�तमी आ�ण माग�शीष� श�ु नवमी-या �त�थदखेील
क�पा�दच होत. या �तथ�वर �ा�द�केल� असतां
�पतराचंी त�ृ�त होत.े च�ै श�ु ��तपदा ही
म��यजय��त आह चे�ैातं-दह�, �ध, तपू व मध - ह�
व�य� क�न, दापं�यपजूा�मक गौरीच��त कराव�. च�ै
श�ु ��तीयलेा स�ंयाकाळ� बाल�े�पजूना�मक च�ं�त
कराव�. याच �दवश� गौरी�शवाचं�दव�यान�पजून कराव�.
च�ै श�ु ततृीयलेा �शवासह गौरीच�पजून क�न एक
म�हनाभर आ�दोलन�त (झ�पा�यावर गौर
बस�व�याच�) कराव�. याला जी ततृीया �यायची ती,
��तीयाय�ु घऊें नय.े चतथु�सह ततृीया जरी वधै�ृत
वगरै येोगाची असली तरी तीच �यावी, कारण
��तीयसेह ततृीयचेा फारच मोठा �नषधे सा�ंगतला
आह.े याच ततृीयलेा �ीरामच�ंा�या दोलो�सवाचा
आरभं क�न तो उ�सव एक म�हनाभर पजूापवू�क



करावा. इतर दवेताचं��ह या�माण�कराव�. हीच ततृीया
म�वा�द दखेील अस�यान�, यथे�च म�वा�द �तथ�चा
�नण�य सागंत�. च�ैश�ु ततृीया व पौ�ण�मा, �य�ेी
पौ�ण�मा, आषाढ श�ु दशमी व पौ�ण�मा, �ावण व�
अ�मी, भा�पद श�ु ततृीया, आ��न श�ु नवमी,
का�त�क श�ु �ादशी व पौ�ण�मा, पौष श�ु एकादशी,
माघ श�ु स�तमी व फा�गनुी पौ�ण�मा आ�ण
अमाव�या या चौदा �त�थ म�वा�द होत. यातं�या
श�ुलप�ातं�या असतील �या, दवेकम�आ�ण �पतकृम�
यानंा �या�ा. यथे�पवूा�� याचा अथ� �दवसा�या बरोबर
दोन भागापंकै� प�हला भाग असा आह.े अशा
पवूा���च �ा�द कर�यास सा�ंगतल�आह.े दवेा�या
बाबत�त अथवा मन�ुया�या बाबत�त जर काहं�
अडचणीमळु�पवूा��� �ा� करण�अश�य असले, तर
अपरा� काळ� त�कराव�. �दवसा�या पवूा��काळ�,
�नदान अपरा�हकाळ� तरी �ा�ा�दक कराव�. म�वा�द
�तथ�वरच��ा� �प�डावंाचंनू कराव�. या �तथ�वर �ा�
के�यान�, दोन हजार वष�पय�त �पतर त�ृत राहतात.
म�वा�द �ा� �न�य अस�यान�, त�न के�यास ’�व भंवुः



��तमान’ं या ऋचचेा शभंर वळे जप पा�यातं उभ�
रा�न करावा, अस��याब�लच��ाय��त सा�ंगतल�आह.े
याच�माण�ष�णवती �ा���ह ज� आहते, त�
यणे��माण�:---अमावा�यचे� १२, यगुा�द ४, म�वा�द १४,
स�ंा�ंत १२, वधैतृी १९, ��तपात १५, महालय १५,
अ�का ५, अ�व�का ५ आ�ण पवू�� ५ु, अश� ह�
एकंदर ९६ समजाव�त.

-------

गढु� पाडवा

मानव हा एक �नसगा�चा भाग आ�दम काळ� मानवाचा
�वकास होऊ लागला. आ�ण आप�या गरजा पणु�
करणा�या �नसगा��या अदभतु श��ना �यानंी दवे
मानल.े ड�गर, सयू�, च�ं, वारा, पाऊस या �नसगा�तील
घटकाचं �ेयान पेजुन स�ु केल केधी तो सतं�ु �हावा
तर कधी तो कोप नुय �ेहणनू, सयू� उदय व अ�त व
प�ुहा प�ुहा हाच नमे, च�ंा�या कला �यान पे�ह�या व
उ�हाळा, पावसाला, �हवाळा ह पे�ुहा प�ुहा यणेार ऋेतू



च� ही �यान अेनभुवल वे या बदलाचं आेधार �ेयाने
कालगणना कर�याचा �य�न स�ु केला, �व�श�
नसै�ग�क पर��थती �नमा�ण हो�या अगोदरच बेदल
�यान सेमजनू घतेल आे�ण �याची चा�ल लागताच तो
आनदं उ�सव ही साजरा क� लागला
�हवाळा सपंतो आ�ण वसतंाची चा�ल �याला समजू
लागली, व�ृ आपली जनुी पान गेाळतात व नवीन
धारण क� लागतात, प�ी गुंजन क� लागतात, फुले
बहरतात हा च�ा �माण पे�ुहा यणेारा �नसग� सोहळा
�यान अेनभुवला, जीण� सपंनू जात वे नवीन जीवन
ज�म घते.े ज�म व म�ृय चू जेीवन च� तो पाहताच
होता, स�ृी जीण� टाकत आे�ण नवीन धारण करत,े हा
ऋतचूा सोहळा �यान से�ृी च�ाची सरुवात मानली, या
कालखडंातील पौ�ण�मा, व अमाव�या नतंरचा �दवस
�यान येा च�ाची सरुवात मानली,उ�र भारतात
पौ�ण�मनेतंर तर द��ण भारतात अमाव�या नतंर ही
सरुवात मानली गलेी. व या नव जीवनाच �ेवागत तो
उ�सवा मधनू क� लागला यातनूच होळ�, रगं पचंमी,
गडुीपाडवा सार�या सणाचा ज�म झाला, गढु� पजुन



ही खरतर �तीका�मक �नसग� पजुा, व�� लावनू तयार
केल�ेया का�ा आप�याला सव�च लोक दवैताचंे
ज�ते भ�� भावान नेाच�व�या जातात, या का�ा
म�य �ेया दवेताच अे��त�व मानल जेात,े साडी व व��
बाधंनु �यावर कलश लावनू तयार केललेी गढु� धरणी
मातचे �पच. अगद� गणपती म�य येणेा�या गौराई ला
दखेील काही �ठकाणी कलशाच मेखुवट के�न �यावर
चहेर केाढल जेातात. नवीन व�� प�रधान केललेी
�ल�ब व आ�ंया�या मोहरानी व गाठ� व फुलाचंा हार
यानंी सजललेी गढु� �या काळातील धरतीच ��तक
�पच.

इसवी सनाचा आरभं होत असताना महारा�ातील
पठैण नगरीत राजधानी असल�ेया सातवाहन राजाचे
सा�ा�य �व�तारात होत.े आज�या मराठ�च बेाल�प
हळ हूळ वूाढत होत.े �यावळे� महारा�ी �ाकृत भाषा,
(जी नतंर आध�ुनक मराठ� भाषते �पातंरीत झाली)
सातवाहनाचंी राजभाषा होती. �याच सेा�ा�याचे
वण�न �या�या घो�ानंी तीन सम�ुाचं पेाणी �यायले
होत.े अस केेल जेात होत.े �ान, कला, सा�ह�य या



सवा�त रा�याची �गती होती, �थयै�, सबु�ा लाभल�ेया
सातवाहन रा�यानंी नवऋत�ूया या लोक�ढ�ला
कालगणनचेी जोड �दली आ�ण ईस ७८ म�ये
शा�लवाहन शकाच �ेपान मेराठ� कालगणना स�ु
झाली. व च�ै पाडवा (गढु� पाडवा) मराठ�
कालगणनचेा नववष� �ारभं �दन झाला. सातवाहन
रा�याचं रेा�यातील आज�या गजुरात, कना�टक,
आ�ं�दशे या रा�यात हीच कालगणना आजही
�च�लत आह.े कना�टक आ�ं�दशे म�य येगुाद� अथवा
उगाद� या नावान हेा �दवस साजरा केला जातो.
महारा�ात गडुी पाडवा उ�साहान सेाजरा केला जातो.
नवीन काय� आरभं कर�यासाठ� हा शभु म�ुत� मानला
जातो, च�ै श�ु ��तपदलेा सकाळ� सयू�दयाला
आ�ंया�या डहा�याचं वे फुलाचं तेोरण म�ुय दारावर
लावल जेात,े घराबाहरे अगंणात मोठ� रागंोळ� काढली
जात,े दारा�या उज�ा बाजसू छोटा लाकडी पाट गढु�
उभार�यासाठ� माडंला जातो बाबंचूी काठ� घतेली
जात.े गढु� उभी कर�या�या काठ�ला �थम गरम
पा�यान अेघंोळ घालनु �तला हळद, चदंनाची



सवुा�सक �� लावतात. �त�या टोकाला साडी व�� व
�यावर एक कलश �ल�बाचा व आ�ंयाचा मोहर
असललेा पाला बाधंला जातो. �यावर फुलाचंी माळ व
साखरचेी गाठ� बाधंली जात,े व गढु� उभा�न �तची
पजुा केली जात.े गढु�ला �ल�बाचा कोवळा मोहर व
गळु याचंा नवे�े दाख�वला जातो. गढु� सयू�दयापासनू
सयूा��तापवू�पय�त घरावर डौलान उेभी केली जात.े
घरात परुणपोळ� केली जात.े स�ंयाकाळ� सयूा��तापवू�
गढु� खाली उतरावात. �यापवू� हळदकुंकू लावनू �तची
पजूा क�न �तला धन वे गळू याचंा नवै�े दाख�वला
जातो.
साखरचेी गाठ� मलुी�या ग�यात घालतात. या �दवशी
मलुानंाही इळवणी घाल�याचा �घात काही �ठकाणी
�दसतो . इळवणी �हणज उे�हात पाणी ठेवनू �या
कोमट पा�यान मेलुानंा अघंोळ� घात�या जातात
गढु�पाड�्ा �वषयी काही धा�म�क कथा ही �च�लत
आहते. ��परुाणानसुार महा�लयानतंर ��दवेानंी
या �दवशी जगाची �न�म�ती केली. या �दवसापासनू



प�ृवीवर�या खया� जीवनच�ाला स�ुवात झाली,.
रामान वेनवासा नतंर अयो�यते �वशे केला तो हा
�दवस. अयो�यावासीयानंी �वजयो�सवा�या �दवसाचे
�तीक �हणनू गढु� उभा�न रामरा�याच �ेवागत केल.े
व त�ेहा पासनु ही �था पड�याच हेी सा�ंगतल जेात.े

----------

च�ै श.ु��तपदा

आरो�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�.



ई�र गण गौरी�त
च�ै श.ु ��तपदपेासनू च�ै व. ततृीयपेय�त रोज
�शवगौरी याचंी पजूा करण,े हा या �ताचा �वधी आह.े
ह �ेत फ� सवुा�सन�साठ�च सा�ंगतलले आेह.े फल-
सौभ�य�ा�ती.
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.े

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�ंगअतला 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�चे
फल �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�चे
�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��माणे
�ामजोशीकडनूअगर उपा�याकडनू नतून वषा�चे
पचंागं 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.े

�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 �ा�णाचंे
पजून 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 कृपने मेाझ वेष� सखुाच जेावो
आ�ण वषा�तीलसव� आप�ी समळू न� होवोत.) अशी



�ाथ�ना करावी आ�ण द��णा �ावी.अशा �कारे
��यके श�ु ��तपदलेा अस वेष�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 त �ेयाल वे पळनू गले.े पढुे राजाने
राणीसह अनके वष�सखुोपभोग घतेला.
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.
�ा��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.
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.े

�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�हने
पजून 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 �ा�तहोतो.
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 उपयोग 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�ेयाचे
कारण 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 �हणज सेव��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�ाच पे��ा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.े

-----------

दशावतारजय��या

च�ै श�ु ततृीयलेा अपरा�काळ� म��यावतार झाला
अस�यान��या �दवश� म��यजय�ती, वशैाखी पनुवलेा
स�ंयाकाळ� कूम�जय�ती, भा�पद श�ु ततृीयलेा
अपरा�काळ� वराहजय�ती, वशैाख श�ु चतदु�शीला
स�ंयाकाळ� नर�स�हजय�ती, भा�पद श�ु �ादशीला
म�याहकाळ� वामनजय�ती, वशैाखश�ु ततृीयलेा
म�या�काळ� (�दोषसमय� अस�बरचे �हणतात)
परशरुामजय�ती, च�ै श�ु नवमीला म�या�हकाळ�
दाशरथीरामजय�ती, �ावण व� अ�मीला म�यरा��
कृ�णजय�ती, आ��नश�ु दशमीला सायकंाळ�
ब�ुजय�ती, आ�ण �ावणश�ु ष�ीला सायकंाळ�
क�क�जय�ती, या सव� �तथी �या �या काळ� �या
�ा�त असतील �या �या �या�ा. यातं-म��य, कूम�,



वराह, बधु व क�क�-या अवतारा�ंवषय�, आषाढा�दक
�सर मे�हन,े �सया� �तथी, �ातःकाळ वगरै��या
बाबत�त ज� वगेळाल� वचन�आहते, �याचंी �व�था
क�पा�द भदेावं�न करायची. �या उपासकानं� जो प�
�वीकारला असले, �या �या �दवश� उपास करावते.
म�या�काल�ा�पनी अशा च�ैश�ुचतथु�स लाडू
वगरै�न� �ीगणशेाची पजूा क�न, दवणा वाहावा. �यान�
�व�नाचंा नाश होऊन, सव� इ��छत गो�ी �ा�त होतात.
च�ैश�ु पचंमीला अनतंा�द नागाचंी पजूा क�न, �यानंा
�ध व तपू याचंा नवै�े अप�ण करावा. याच पचंमीला
ल�मीच�पजून कराव�. उ�चःै�वा वगरै�च�पजूा�प
हय�त याच पचंमीला कराव�. या सव� �तानंा लागणारी
जी पचंमी �त�यासबंधंान�जो सामा�य �नण�य
सा�ंगतला आह,े �याच �नण�याची ती �यावी.
या�माण�च पढु��ह समजाव�. �या �ठकाण� �वशषे
�नण�य सा�ंगतला नाह�, अशा �थळ� प�ह�या
प�र�छदेातं सा�ंगतललेाच �नण�य �ा� समजावा.
ष�ीला का�त�क�वामीला, स�तमीला सयूा�ला, नवमीला
दवेीला व पौ�ण�मलेा सव� दवेानंा दवणा वहावा



अशाब�लची �थंातंर� �व�ततृ मा�हती आह.े च�ैश�ु
अ�मीला भवानीचा अवतार झाला अस�यान�, �या
बाबत�त जी अ�मी घणे�ती नवमीय�ु असणारी
�यावी. या अ�मीला पनुव�सनु�� असले, तर
अशोका�या झाडा�या आठ क�या खा�ा व �या
खातानंा पढु�ल म�ं �हणावा.
’�वमशोक नरा�भ� मधमुासम�ुव ।
�पबा�म शोकसतं�तो मामशोकं सदाकु�’

या च�ैश�ु अ�मीला जर पनुव�स नु�� आ�ण बधुवार
असतील, तर �या �दवश� सकाळ� �व�धय�ु �नान
केल�असता वंाजपयेय�ाच�फळ �मळत�. च�ैश�ु
नवमी ही रामनवमी होय. च�ैश�ु नवमी पनुव�स नु��
असता,ं म�या�� कक� ल�न मषे�थ सयू� वगरै पेाचं �ह
उ�च असता �ंीरामाचा ज�म झाला, असा इ�तहास
आह.े ही नवमी म�या��ा�पनी असता उंपास करावा.
आद�या �दवश� जर म�या��ा��त असले तर तीच
नवमी �यावी. दो�ही �दवश� मधय�ह�ा��त असले
अथवा दो�ही �दवश� नसले, तर �सरीच �यावी; कारण,



अ�मीन��व� झाललेी नवमी घऊें नय अेसा �नषधे
सा�ंगतला आह.े अथा�त य्ाव�न प�ह�या �दवश� पणू�
म�या�ह�ा��त असनू, �सया� �दवश� जरी
एकदशे�ा��त असली, तरी �सया�च �दवसाची �यावी
ह�उघड होत�. ह�नवमीच��त �न�य व का�य अस�दोन
�कारच�आह.े

----------

च�ै श.ु ततृीया
अ�ंधती �त
ह �े�ी �त आह.े या �तास च�ै श.ुततृीयसे �ारभं होतो.
याचा �वधी असा-��रा� उपास करतात. कलशावर
पणु�पा�ात अ�ंधतीची मतू� म�यभागी बसवनू �त�या
दो�ही अगंी व�स� व �� या�ंया मतू� बसवतात. �ह�या
�यानाचा �ोक पढु�ल�माण-े

�याया�म �द��पा तंा वं�स��य ��या शंभुाम्
।प�त�ता पं�ुयशीला संौभा�यकै�नकेतनम ्॥
अथ�- व�स�प�नी �द��पा, प�ुयशील प�त�ता,



सौभा�याच एेकमवे �थान अशा अ�ंधतीच मेी �यान
क�रत.ेनतंर शोडशोपचार पेजूा अ�य�दान व �ाथ�ना.
वशंपा�ात सौभा�यवायन ठेवनू �याच वे सवुण�मतू�चे
�ा�णास दान.चार दपंत�ची पजुा व भोजन.
उ�ापना�या वळे� �तल व स�मधा याचं १े०८ हवन.
सवुा�सनीपजूा, दपंतीभोजन व श���माण केा�य
पा�, द�प, आरसा, चामर, घोडा व श�या याचं देान
कराव.े

�ताच फेळ-सौभा�य�ा�ती.
कथा:एक �व�ान �ा�ण होता, �याला एक �पवती
क�या होती. बालवयातच �तला वधै� �ा�त झाल.े
�या �ःखान घेराबाहरे पडनू यमनु�ेया तीरावर ती तप
क� लागली. एके �दवशी �शव-पाव�ती �फरत�फरत
�या �ठकाणी आल.े �या मलुीची ती अव�था पा�न
पाव�तीला फार �ःख झाल.े �तन �ेत�या वधै�ाचे
कारण �शवास �वचारल.े त�ेहा �शव पाव�तीस
�हणाल,ेही बा�लका पवू�ज�मी �ा�ण प�ुष होती. �या
�ा�णान एेका सुंदर ��ीशी �ववाह केला व काही



�दवसानंी तो �वासाला गलेा. तो परत आलाच नाही.
�या ��ीला सव� आय�ुय पतीवाचनूच कंठाव लेागल.े
अशा �रतीन पे�नीचा �याग के�याच �ेाय��� �या
�ा�णाला भोगाव लेागल.े तोच आता मलुी�या �पाने
ज�माला आला असनू आज �म�तस वधै��ःख
भोगीत आह.े�शवान सेा�ंगतललेा हा व�ृा�त ऐकुन
पाव�तीला क�णा आली. �त�या पापा�या �न�कृतीचा
उपाय �शवाला �वचारला. �यान �ेया ��ीला
अ�ंधती�त सा�ंगतल.े �या �वधवामलुीन ते �ेत केल वे
�या�या पुं�यान तेी पापम�ु होऊन �वगा�ला गलेी.या
�तात व�स�ाची मतू� करायला सा�ंगतली आह.े ती तो
अ�ंधतीचा पती �हणनू व �वुाची मतू� करावया़ची ती
अ��यतचेी �तीक �हणनू. �ववाहा�या वळे� वधलूा
�वुदश�न करावयाला लावतात, �यातही अ��य
सौभा�य लाभाव हेाच हते अूसतो.
ई�र-गौरी
च�ै श.ु ततृीयलेा लाकडा�या �शव आ�ण गौरी या�ंया
मतू�ना �नान घालाव.े �यानंा उ�म व�� नेसेवावी.



अलकंार घालाव आे�ण �याचंी पजूा करावी.
�यानंापाळ�यात, डोलाया�त अगर �स�हासनावर
�व��थत बसवाव.े स�ंयाकाळ� वा�-ेवाज�ंी,
लवाजमा, सवा�ण ���या, स�प�ुष या�ंयासमवते
थाटामाटान नेगराबाहरे एखा�ा फुलबागते अगर
त�याकाठ� जाऊन तथे �ेया मतू� �था�पत करा�ा
आ�ण काही काल तथे केला��डामनोरजंनात
घालवावा.नतंर �या मतू� घरी परत आणनू यो�य
�ठकाणी ठेवा�ा. अशातह�न हे �ेत दर वष� केले
असता नगराम�य सेव��च उ�ोग, उ�साह, आरो�य
आ�ण सव�सौ�य ही नादंतात.

गडुधनेदुान
ह एेक दान आह.े ह चे�ै म�ह�या�या �क�वा माघ
म�ह�या�या श.ु ततृीयसे करतात. याचा �वधी असा-
शणेान सेारवल�ेया भमूीवर दभ� अथं�न �यावर
कृ�णा�जन पसरतात. चार भार गळू घऊेन �याची
सव�स धने बून�वतात. �या�ंया काना�या जागी �श�पा,
पाया�या जागी उसाची काडंी, डो�या�या जागी



म�ुाफळ,े शपेट��या जागी रशेमीव�� इ. बस�वतात
व �तची पजूा क�न �तच देान दतेात.फल-सव� पापाचंा
नाश.

गौरी ततृीया
ह �ेत च�ै श.ु त�ृतयलेा करतात. �ववा�हत ��ीया या
�दवशी �ातः�नान क�न उ�म रगंीत व�� (लाल
साडी) प�रधान करतात. नतंर श�ु व प�व� अशा
जागी २४ अगूंळ लेाबंी�ंद�ची चौरस वदे� अगर पढे�
बनवतात. �यावर केशर, चदंन, आ�ण कापरू याचंे
मडंळ काढून �यावर सवुणा�ची अगर चादं�ची मतू�
�थापन करतात. अनके �कार�या फलप�ुप�वा�गधंाद�
सा�ह�यान �ेतच पेजून करतात. �याच�ठकाणी गौरी,
उमा, ल�तका, सभुगा, भगमा�लनी, मनो�मना, भवानी,
कामदा, भोगव�घ�नी आ�ण अ�ंबका याचं गेधंप�ुपाद�नी
पजुन करतात. �यानंा शृंगारतात. भोजन �हणनू फ�
एकदा ��धपान करतात. अस केे�यान पे�तप�ुा�द
सौ�याची अखडं �ा�ती होत.ेह �ेत च�ै श.ु भा�पद श.ु
�क�वा माघ श.ु ततृीयसे करतात.



गौरी�ववाह
ह एेक �त आह.े च�ै श.ु ततृीया, चतथु� �क�वा पचंमी
या�तथीस गौरी व �शव या�ंया मतू� क�न �याचंा
�ववाहसमारभं करण,े असा याचा �वधी आह.े मतू�
कर�यासाठ�सोन,े चादं�, र�न,े चदंन इ. पदाथ�
वापरतात. फल-उ�म पतीची �ा�ती.
गौरी�वसज�न
ह �ेत च�ै श.ु ततृीयलेा करतात. होळ��या �सया�
�दवशी (फा�गनु व. ��तपदा) �या कुमा�रका आ�ण
�ववा�हत बा�लका दररोज गणगौरीच पेजून करतात,
�या च�ै श.ु ��तीयलेा आप�या पजुा केल�ेया
गणगौरी एखा�ा नद�, तलाव अगर सरोवराकाठ�
नऊेन �यानंा उदक �ाशन कर�यास दतेात आ�ण
�सया� �दवशी स�ंयाकाळ� �याचं �ेवसज�न करतात. या
�तापासनू �ववा�हत मलु�ना प�त�मेाची �ा�ती होते
आ�ण अ�ववा�हत क�यकानंा उ�म वराची �ा�ती होत.े

च�ैगौर व हळद�कुंकू
च�ै श.ु ततृीय�ेया �दवशी महारा�ातील ���या गौरीला



द�ेहाया�त बस�वतात आ�ण पढुे म�हनाभर �तची पजूा
करतात. या म�ह�यात कोण�याही मगंळवारी �क�वा
श�ुवारी हळद�कुंकवाचा समारभं करतात. �यासाठ�
गौरीपढुे रागंो�या काढतात. गौरीला व��ालकंारानंी
नटवतात. �त�यापढुे रगंीबरेगंी �च�,े नाना�कारची
फळ वे खा�पदाथ� माडंनू आरास करतात. असो�या
नारळानंा कुं�या घालनू ती बाळ �ेहणनू गौरीपढुे
ठेवतात. कोकणात हळद�-कुंकवाला आल�ेया
सवुा�सन�च वे कुमा�रकाचं पेाय धऊुन �या�ंया हातावंर
चदंनाच लेपे करतात आ�ण �याव�न�शरा असललेी
�श�प �फर�वतात. �भजवल�ेया हरबया�नी आ�ण
फळानंी �याचंी ओट� भरतात. �यानंा आ�ंयाची डाळ व
प�हदेतेात. गौरीची आरती करताना 'गौरीच मेाहरे'
नावाच गेाण �ेहण�याची कोकणात चाल आह.े या
म�ह�यातं गौरी आप�या माहरेी यते,ेआप�या
आईकडनू सव��कारची कौतकुे क�न घते,े
म�ै�ण�बरोबर खळेत,े झोपा�यावर बसनू झोके घतेे
आ�ण अ�य ततृीयलेा परत सासरी जात,े अशी
समजतू आह.े या उ�सवा�या �न�म�ाने



म�हनाभरातील या उ�सवात सवडी�माण शे�ुवार,
मगंळवार अगर �सया� एखा�ा शभु�दवशी
महारा�ातील ���या सवुा�सन�ना हळद�कुंकवास
बोलावतात, तसचे घरोघर जातात, प�ुष आप�या
�म�मडंळ�स �या �न�म�ान फेराळास बोलावतात व
प�रचय वाढ�वतात. आ�ण, अशा�कार हेा म�हना
आमोद�मोदात जातो.
दोलनो�सव
च�ै श.ु ततृीयलेा सकाळ� �ीरामाची राजोपचार पजूा
करावी. �याला पाळ�यात घालनू झोके �ाव.े तसचे
सरु�ेर आ�ण रमापती �ी�व�णलूा झो�यावर बसवनू
�याचं देश�न �याव �ेहणज सेव� पाप नेाहीशी होतात.

-----------

च�ै गौर

च�ै पाड�्ा नतंर च�ै श�ु ततृीयसे स�ु होतो तो च�ै
गौर उ�सव. च�ै गौर �हणज पेाव�तीचा उ�सव ,च�ै
श�ुल ततृीयपेासनू वशैाख श�ुल ततृीयपेय�त घरातील



दवेघरात गौरीची �हणजचे पाव�तीची पजूा क�न हा
उ�सव साजरा होतो, पाव�ती माहरे वासासाठ� घरी
आ�याच मेानल जेात,े शकंर पाव�ती या�ंया सदंभा�त
या �वषयी एक दतंकथा �च�लत असनु शकंरानंा
पा�णचारासाठ� पाव�तीच घेरी या काळात ठेऊन
घते�याच मेानल जेात,े खरतेर पाव�ती या
माहरेवा�शणीच कंौतकु कर�यासाठ� हा सोहळा
असतो. ज�ुयाकाळ� �ववा�हत मलुी या काळात
माहरेवासा साठ� माहरेी यते असत .दवेघरातील
मातीची, �पतळ�, लाकडी, सो�याची पवूा�पार जशी
चालत आली असले �या�माण तेी च�ैगौर कोण�या
तरी कोना�ात, दवेघरात �क�वा छो�ाशा झो�यावर
�वराजमान क�न . च�ै श�ु ततृीयसे दवेघरात च�ै
गौरीची �थापना करतात काही �ठकाणी ती
झोपा�यात बस�व�याची �था असत,े काही भागात
अ�पणु�ची पजुा केली जात,े गौरी�या पढुे आरास
कर�याचीही �था �दसत ,ेआरशीतही कला�मकता
�दश�न असत .े कुठं पाय�या पाय�या क�न गौरीची
सजावट केललेी तर कुठे गौरीसाठ� खास मखर केललें



असत ,ेपाय�यावंर सशुोभीत चादर आ�ण �त�ही
बाजूंनी भरजरी साडय़ाचं पेडद.े सवा�त वर�या
पायरीवर गौर. �त�या समोर घरातली खळेणी.
गौरीपढुे क�ल�गड टरबजू या�ंया अ�या� फळाचंी कापनू
केललेी फुल,े फराळा�ंया �व�वध पदाथा�ची ताटहंी
ठेवतात . गौरीपढुं एक बाळ ठेवलले अंसत.े

गौरी पढुे या काळात �व�वध �कार�या रागंो�या
काढ�या जातात या रागंो�याना च�ैागण असे
�हणतात, या म�य झेो�यावरची गौर, कमळ, �व��तक,
�ानकमळ, नाग, शखं, ��शळू, तळुशी वृंदावन, डम�,
च�ं, सयू�गदा, बलेाच पेान, कैरी �क�वा आबंा, गोप�,
कलश, �वज, पखंा, अ�या �व�वध रागंो�या काढ�या
जातात. बले, तळुस, �वा�, ��ा, �व�ण,ू महशे सर�वती,
ल�मी आ�ण पाव�ती या दवेता च�ैागंणात असा�ात
असा सकंेत आह.े

या �दवसात च�ै गौर बसल�ेया घरामंधनू मगंळवार,
श�ुवार, या �दवसानंा हळद�कुंकू सभारभं आयो�जत
केल जेातात, स�ंयाकाळ� बायका नटनूथटनू



एकमके�कड चे�ैगौरी�या हळद�कुंकवाला जातात,
म�हलानंा कैरीची डाळ, केशरय�ु प�ह,ं ब�ास,े
�खरापत दतेात. फळ ,ेहरभ-यानंी ओट� भरतात. या
�दवसान म�य येणेार मेगंळवार, श�ुवार,या �दवसानंा
च�ैगौर �वस�ज�त कर�याची �था काही �ठकाणी आहे
तर �ठकाणी वशैाख श�ु ततृीयसे �हणजचे अ�य
ततृीयसे �हच �ेवसज�न कर�याची �था आह,े च�ैगौर
सव� घरात साजरी होत नाही. काही लोकच या
च�ैगौरी बसवतात. सव�� ही �था �दसत नाही
��ीश��च �ंतीक असणारा च�ैगौर एक�कारे
���या�ंया मनाला आनदं दणेारा वसतंो�सव असतो.
---------------------

रामनवमी

च�ै श�ु नवमी �हणज रेाम नवमी हा �ी रामाचा हा
ज�म �दवस. रामम�ंदरातंनू च�ै श�ु ��तपदपेासनू
नऊ �दवस कथाक�त�न रामायण पारायण, असे
काय��म आयो�जत करतात. नवमी�या �दवशी �पारी



रामज�माच के�त�न होत.े या �दवशी म�या�ही
रामज�माचा सोहळा होतो. कुंची घातललेा एक नारळ
�कवा �ीरामाची मतू� पाळ�यात ठेवनू तो पाळणा
हालवतात व भ�मडंळ� �यावर गलुाल व फुले
उधळतात. �ीरामाचा पाळणा �हटला जातो. मतू�ची
पजूा करतात व �साद �हणनू सुंठवडा दतेात. काही
�ठकाणी महा�साद आयो�जत केला जातो.

नवमी�त�योग

अ�मीला आचाया�ची पजूा क�न,

’�ीराम��तमादान कं�र�यऽेह �ं�जो�म ।
त�ाचाय� भव �ीतः �ीरामोऽ�स �वमवे म ॥े’

अशी �ाथ�ना करावी.
’नव�या अगंभतूने एकभ�ेन राघव ।
इ�वाकुवशं�तलक �ीतो भव भव��या ॥’



या म�ंान�एकदा जंवे�याचा सकं�प क�न आचाय�सह
ह�व�या� खाव�. पजूकेरता मंडंप आ�ण वदे� क�न,
नवमीला सकाळ�
’उपो�य नवमी �व� याम�ेव�स रुाघव ।
तने �ीतो भव �व मं सेसंारात �्ा�ह मा हंर ॥े’

या म�ंान�उपासाचा सकं�प करावा.
’इमा �ंवण�मय� राम��तमा �ंवा �ंय�नतः ।
�ीराम�ीतय देा�य रेामभ�ाय धीमत ॥े’

या म�ंान���तमादानाचा सकं�प करावा. नतंर
’�ीरामनवमी �ता�भतूा षंोडशोपचार �ैीरामपजूां
क�र�य ।े’
असा सकं�प क�न, वदे�वर सव�तोभ� नावंाच�मडंल
कराव�आ�ण �यावर कलशाची �थापना करावी.
कलशावर पणू�पा� ठेवनू, �याला व��ाच�व�ेन कराव�.
अ��य�ुारना�या �वधीन���तम�त �ीरामाची �थापना
क�न, प�ुषस�ूा�या ऋचानं� (�या ��तमचेी)
षोडशोपचारानं� पजूा करावी. पजूा झा�यानतंर



’राम�य जननी चा�स रामा�मक�मद जंगत ।्
अत��वा पंजू�य�या�म लोकमातनु�मोऽ�ततु ॥े’

या म�ंान�कौस�यचेी पजूा करावी. व ’ॐ नमो
दशरथाय.’ या म�ंान�दशरथाची पजूा क�न, सारी
पजूा सपंवावी. म�या�हकाळ�-फल, प�ुप, गधं, उदक
वगरै�न� भरल�ेया शखंान�अ�य� �ावते �याचा म�ं
असा :-

’दशाननवधाथा�य धम�स�ंथापनायच ।
दानवाना �ंवनाशाय द�ैयानंा �नधनायच ॥
प�र�ाणाय साधनूा जंातो रामः �वय हं�रः ।
गहृाणा�य�मया द� मंात�ृभः स�हतो ऽ नघ ॥’

रा�� जागरण क�न , सकाळ� �न�यपजूा करावी
आ�ण मलूम�ंान�पायसाया� (ता�ंळा�या �खरी�या)
१०८ आ�त�च�हवन क�न पजूा�वसज�न कराव�.
आचाया�ला �या म�ंान�नतंर ��तमचे�दान करायच�, तो
म�ं असा :-

’इमा �ंवण�मय� राम��तमा संमलकंृताम ॥्



श�ुचव��यगु�छ�ा रंामोह रंाघवाय त ॥े
�ीराम�ीतय देा�य ते�ुो भवत रुाघव ॥’

��तमचे�दान या म�ंान�के�यानतंर
’तव �साद �ंवीकृ�य ��यत पेारणा मया ।
�तनेानने सतं�ुः �वा�मन भ्����य�छ म ॥े’

या म�ंान��ाथ�ना करावी. नवमी�या शवेट� पारण�
कराव�. ह��त अ�धक म�ह�यातं क�ं नय.े या�माण�च
ज�मा�मी वगरै �ेत�अ�धक म�ह�यातं क�ं नयते. याच
नवमीला दवेी�या नवरा�ाची समा��त करावी. �याच
समा�तीचा �नण�य, आ��नातं�या नवरा�ातं�या
नवमी�माण�च समजावा.
-----

रामनवमी
या �ताची चार जय�ंयामं�य गेणना होत.े ह �ेत च�ै श.ु
नवमीला करतात. �तासाठ� म�याह न्�ा�पनी श.ु
नवमी घतेात. जर म�या�ह �ा�पनी नवमी दोन �दवस
असले तर �क�वा दो�ही �दवस असललेी नवमी म�याह्



न�ा�पनी नसले तर ह �ेत प�ह�या नवमीस कराव.े
नवमीला अ�मीचा वधे �न�ष� नाही. दशमीचा वधे
व�य� समजावा.या �ताच �ेन�य, न�ैम��क व का�य
अस तेीन �कार आहते. �न�य �त करावयाच अेसले
त�ेहा त �ेन�काम भावनने केराव �ेहणज अेनतं अ�मट
फलाची �ा�ती होत.े का�य �त केल अेसता
कामनापतू� होत.े भगवान �ीरामच�ंाचा ज�म झाला
�या �दवशी �या समयी च�ै श.ु नवमी, ग�ुवार ,
प�ुयन�� (काह��या मत पेनुव�स)ू म�याह ्न आ�ण
कक� ल�न असा योग होता. �तो�सव �दनी नहेमीच हे
सव� जमनू यतेात, अस नेाही. परतं जु�मा�ं
(ज�मन��) अनकेदा यऊे शकत.े त अेसले अशा
वळे� ह �ेत अव�य कराव.ेजो कोणी �ीरामनवमीचे
�त श��यनसुार �व�ासपवू�क (��ाय�ु मनान)े
करतो �याला महाफल लाभत.े �त करणाराने
पवू��दवशी (च�ै श.ु अ�मीला) �ातः�नानाद� आ��हक
उरकून भगवान रामच�ंाचं �ेमरण कराव.े �सया�
�दवशी (नवमीला) श�य �तत�या लवकर �न�यकम�
उरकून



उपो�य नवम� �व� याम�ेव�स रुाघव ।तने �ीतो भव
�व भंोससंारात �्ा�ह मा हंर ॥े
असा म�ं �हणनू आपली �ताचरण कर�याची भावना
�ीरामच�ंापाशी �कट करावी आ�ण
'मम भगव��ी�तकामनया (वा अमकु
फल�ा��तकामनया) रामजय�ती�तमह कं�र�य ।े'
असा सकं�प क�न काम-�ोध-लोभ-मोहाद�पासंनू
म�ु रा�न �त कराव.ेतदनतंर �ीरामम�ंदर अथवा
आपल घेर �वज-पताका, तोरण आेद�नी सशुो�भत
कराव.े म�ंदरा�या �क�वा घरा�या उ�रभागी रगंीत
कप�ाचंा मडंप उभारावा. मडंपात अ�यतं�व�छ व
श�ु भागी मडंल क�न �यावर म�यभागी कलशाची
यथा�वधी �थापना करावी. कलशावर सवुणा�चे
�ीरामपचंायतन (राम, सीता, भरत श��ुन-माग देोन
बाजूंस -पाठ�माग ले�मण आ�ण चरणापाशी हनमुान)
�थापनू �याची षोडशोपचार पेजूा करावी. �तराज,
�ताक� , जय�स�हक�प��मआ�ण �व�णपूजून यातं
व�ैदक आ�ण पौरा�णकअस देोन �कारच पेजूा�वधी



सा�ंगतलले आेहते. �यासं अनसु�न पजून कराव.े तो
सव� �दवस भगवान �ीरामच�ंाच भेजन-�मरण,
�तो�पठन, दान-प�ुय, हवन , �पत�ृा� आ�ण उ�सव
यात घालवावा. रा�ी गायन-वादन-नत�न (रामलीला),
तसचे च�र��वण क�न काल �तीत करावा. �सया�
�दवशी दशमीला पारण के�न �तो�ापन कराव.े श�य
असले तर सवुण� ��तमा दान �ावी. �ा�णंभोजन
घालाव.े या�माण �े�तवष� कराव.े

रामनाम लखे�त
च�ै श.ु नवमीस ह �ेत स�ु करतात. �नानाद� कम�
आटोपनू श�ु झा�यावर ' या रामनवमी�या शभु
�तथीला या म�ह�या�या या प�ात या सवं�सरात सव�
पापाचंा नाश क�न मला �व�णलुोक �मळावा यासाठ�
�ीरामाला �स� कर�यासाठ� �ीरामनामलखेन
करीन', असा सकं�प करावा. �ल�खत रामनामाची
नामम�ंान षेोडशोपचार पेजूा करावी. यायोगान जेो
रामनाम �ल�हतो, �याची सव� पातके न� होतात.
सव��कार सेखु लाभत.े या �ताच उे�ापन करावयाचे



असत.े घर ग�ुातोरणानंी शृंगाराव.े रामल�मणाचंी
सवुण� ��तमा करावी. एकचतथुा�श �ह�सा हनमुानाची
��तमा करावी. चादं�च आेसनावर पीत व�� अथं�न
�यावर ता�ंळ पस�न ता�ंयाचा कुंभ पचंप�लव घालनू
�थापन करावा. �यावर ता�ंयाच तेा�हन ठेवनू �यावर
��तमा ठेवावी. गणप�त-पजून, प�ुय़ाहवाचन क�न
�ीरामाची पजूा करावी. अ�नीची ��त�ापना
क�न�व�णसु�ूान हेवन कराव.े १०८ वळेा रामम�ंाने
हवन कराव.े �ा�णास भोजन घालनू यथाश��
द��णा �ावी व नतंर आपण भोजन कराव.े

---------

च�ै श�ु एकादशी
च�ै श�ु एकादशीला �ीकृ�णाचा आदंोलनो�सव
करावा. क�ल�प पापाचा नाश करणाया� �ीकृ�णाला
ज झे�पा�यावर बसललेा पाहातात, त हेजार�
अपराधातंनू म�ु होतात. झ�के �दल तेर कोटयवधी
ज�मातंल� पातक�नाह�श� होतात. त देवेानंा प�ूय
होऊन वकैंुठातं �व�णबूरोबर ��डा करतात. वगरैे



�कारचा आदंोलनाचा म�हमा आह.े

कामदा एकादशी
ह �ेत श�ु एकादशीला करतात. पवू��दवशी �हणजे
दशमीला म�या�ही जव, ग� आ�ण मगू याचंा एकवळे
आहार क�न ���व�णचू �ेमरण कराव.े �सया� �दवशी
एकादशीला �ातः�नान व �न�यकम�उरक�यावर
'ममा�खलपाप�यपवू�क परम�ेर�ी�तकामनाय
कामदकैादशी�त कं�र�य ।े
असा सकं�प क�न रा�ी भगवान �ी�व�णचूी मतू�
झोपा�यावर बसवनु �त�यासमोर जागर करावा.
�सया� �दवशी पारण केराव.े यान सेव� पाप �ेर होतात.
या एकादशीला पढंरीची वारी करतात. या वा�रला
'च�ैवारी' अस �ेहणतात.

कथा
य�ुध��र �हणाला, 'वासदुवेा, तलुा नम�कार असो. च�ै
म�ह�या�या श�ुल प�ातील एकादशीच नेाव काय
आह?े त मेला सागं.'�ीकृ�ण �हणाल,े 'राजा, पवू�
�द�लपान �ेवचारल अेसता,व�स� ऋषीन जेी परुातन



कथा सा�ंगतली, तीच कथा मी तलुा सागंतो. मन
एका� क�न ती ऐक.'�दलीप राजान �ेवचारल,े 'हे
भगवन च्�ै म�ह�यातील श�ुल प�ा�या एकादशीचे
नाव काय व �तचा पजूा�वधी काय त मेला कृपा क�न
सागंा.'व�स� �हणाल,े 'राजा, चागंल �ेवचारलसे. मी
तलुा सव� सागंतो. या एकादशीच नेाव कामदा आह.े ही
एकादशी फार प�ुयकारक आह आे�ण पाप�पी
का�ानंा ती वण�ा�या अ�नी�माण जेाळनू टाकत.े
राजा, या एकादशीची कथा पाप न� करणारी व प�ु
दणेारी आह.े ऐक तर.'पवू� पाताळात सवुण�र�ने
जडवल�ेया र�य भोगी नगरात मदो�म� नाग राहत
असत. राजा पुंडरीक �याचंा पढुारी होता. तो �या
नगरात रा�य करीत अस.े गधंव�, अ�सरा व �क�र �या
राजाची सवेा करीत असत.�याम�यचे ��े अ�सरा
ल�लता व ल�लत नावाचा गधंव� होता. ह जेोडपे
कामपी�डत झालले हेोत.े �याचंी एकमकेावंरफार �ीती
होती. त �ेवतः�या धनधा�यान सेपं� असल�ेया सुंदर
घरात आनदंान �े�डा करीत असत. ल�लत�ेया
�दयात �त�या पतीच वेा�त� �नरतंर होत.े ल�लत



गधंवा��याही मनात फ� �याची �येसी ल�लता �हचाच
�नवास होता.एकदा राजा पुंडरीक आप�या नागासंह
��डा करीत सभते बसला ओता. �यावळे� ल�लत
गधंव� गायन करीत होता; पण �याची �येसी ल�लता
जवळ न�हती. �तच �ेमरण के�यामळु गेधंवा��या
गायनात चकुा होऊ लाग�या.�याची ही गा�यामधील
पद गेाळ�याची चकू कक�टक नागा�या ल�ात आली.
ही चकू कोण�या कारणामळु हेोत आह हेहेी �याला
समजल.े �यान गेायनातील ही चकू पुंडरीक
नागराजाला कळवली.�यामळु पेुंडलीक रागावला.
�याच ने�े �ोधान लेाल झाल.े मदनान मेन आतरु
झाल�ेया �या ल�लत गधंवा�ला �यान शेाप �दला क� 'हे
�बु��,े मा�यासमोर गायन करताना प�नी�या �च�तनात
त चूकुा के�यास �हणनू त मूासंभ�ण करणारा व
मन�ुय खाणारा रा�स हो.''राजा, �या�या या
शापानसुार तो ल�लतगधंव� रा�स झाला.�याच ते�ड
भयकंर होत वे न�े �व�ाळ होत.े �याला पा�ह�या
बरोबरच भीती वाटत अस.े �याच हेात चार कोस लाबं
होत.े आ�ण मखु पव�तावरील गहुसेारख भेयकंर होत.े



�याच ने�े च�ं-सयूा�सारख �ेखर होत वे मान
पव�तासारखी उचं होती. �या�या नाकप�ुा
गहुसेार�या भास लूाग�याआ�ण ओठ दोन कोस
लाबंीच झेाल हेोत.े अशा�कार �ेयाच शेरीर ब�ीस
कोसाचं झेाल.े आप�या कमा�च फेळ भोग�यासाठ� तो
ल�लत-गधंव� असा �व�ाळ रा�स झाला. आप�या
पतीच शेरीर अस अे�ाळ-�व�ाळ झालले पेा�न
अ�सरा ल�लतलेा फार �ःख झाल.े �त�या मनात आल,े
'माझा पती शापान पेी�डत होऊन रा�स झाला आह.े
आता मी काय क� ? कोठे जाऊ?' अस �ेवचार मनात
यऊेन �तला चनै पडनेास झेाल.े आता ती ल�लता
आप�या पतीसह गहन वनात �फ� लागली.तो रा�स,
सचंार कर�यास कठ�ण असल�ेया भयकंर वनात
�फरतअस.े �व�ाळ �पाचा तो रा�स �न�य पापे
करीत अस.े आ�ण मन�ुय मेा�न खात अस.े पण
�यालाही �ःखपीडा होत अस वे रा��ंदवस शातंी
लाभत नस.े �या गहन वनात आप�या पतीबरोबर
�फरताना �ःखी झाललेी ती ल�लता आप�या पतीची
ही अव�था पा�न फार रडत अस.ेअशा�कार �ेफरत



असता ती ल�लता एकदा सहजच �व��य पव�ता�या
�व�मयकारक �शखरावर यऊेन पोहोचली. तथेे
�तलाऋ�यशृंग मनुीचा मगंलदायक आ�म �दसला. ती
�वरने आे�मात गलेी आ�ण �वनयान ने� होऊन
ऋ�यशृंग ऋषीपढुे उभी रा�हली. �तला पा�न ऋषी
�हणाला, 'ह के�याणी, त कूोण आहसे? त कूुणाची
क�या ? यथे केशासाठ� आली आहसे? मला सव�
काही स�य सागं पा�.'ल�लता �हणाल,े'वीरध�वा
नावाचा गधंव� आह.े �या माहा��याची मी क�या आह.े
माझ नाव ल�लता. मी मा�या पतीकरता यथे आेले
आह.े माझा पती शापा�या दोषामळु भेयकंर�पाचा व
पाप केरणारा रा�स झाला आह.े �याची ही अव�था
पा�न मला सखु लाभत नाही व चनै पडत नाही. हे
ऋषी��ेा, मी कोणत �ेाय��� केल अेसता माझा
पती रा�सयोनीतनू म�ु होईल ? त �ेाय���
कर�याची मला आ�ा करा �हणज मेी ते
करीन.'ऋ�यशृंग ऋषी �हणाला, 'ह सेुंदर ल�लत.े
स�या च�ै म�ह�याचा श�ुल प�आह.े आता यणेारी
एकादशी कामदा एकादशी आह.े या एकादशीच �ेत



केल तेर ती मन�ुया�या सव� इ�छा पणू� करत.े �हणनू हे
क�याणी, मी सागंतो �या �वधी�माण ते यूा
एकादशीच �ेत कर. या �ताच पे�ुय त आूप�या
पतीला द.े प�ुय �द�याबरोबर एका �णातच �याचा
शापदोष नाहीसा होईल'मनु�च हे बेोलण ऐेकून
ल�लतलेा फार आनदं झाला. राजा, �तन एेकादशी�या
�दवशी उपवास केला. �ादशी�या �दवशी ती ऋ�यशृंग
ऋषी�या जवळ वासदुवेा समोर उभी रा�हली.
आप�या पतीचा उ�ार �हावा �हणनू ती �हणाली, 'मी
उपवास क�न कामदा एकादशीच जे �ेत केले
�या�या प�ुय�भावान मेा�या पतीच �ेपशा�च�व न�
होऊ द.े'ल�लता अस �ेहणताच �याच �णी �या
गधंवा�च पेाप न� झाल वे �याला �द�दहे �मळाला.
�याच रेा�स�व गले आे�ण तो प�ुहा गधंव� झाला.
�या�या अगंावर र�नाचं वे सवुणा�च अेलकंार आल.े तो
प�ुहा ल�लतसेह ��डा क� लागला. मग त जेोडपे
�वमानात बसल.े दोघाचंी �प पेवू�प�ेा फारच सुंदर
झाली, व त देोघ शेोभनू �दस लूागल.े ह सेव� कामदा
एकादशी�या �तामळु झेाल.ेराजा, ही कामदा



एकादशी खपू �य�न क�न करावीच. ��ह�यसेारखे
पाप न� करणारी व �पशा�च योनीतनू सोडवणारी ही
कथा मी तलुा लोका�ंया क�याणाक�रता सा�ंगतली.
�लैो�यात या�न ��े अस �ेसर �ेत नाही. या
एकादशीच मेाहा��य जो वाचले �क�वा ऐकेल
�यालावाजपये य�ाच फेळ �मळले.॥वराहपरुाणातील
कामदा नावा�या एकादशीच मेाहा��य सपंणू� झाले
॥॥�ीकृ�णाप�णम�त॥ुअ�धकमासात�या श.ु
एकादशीला ह �ेत करतात. या �तान �ेव�ण�ुपता
लाभत.े

------

दमनो�सव

हा �व�णचूा दमनो�सव च�ैश�ु �ादशीला पारण�ेया
�दवश� करावा. पारण�ेया �दवश� जर एक घटका�ह
�ादशी न �मळले, तर या प�व� दमनो�सवाला
�योदशी �यावी, अस�वचनआह.े �शवाचा दमनो�सव
चतदु�शीला करावा. दमनो�सवाचा �योग यणे��माण�:-



’उपासा�या �दवश� नहेम�ची दवेपजूा क�न
’�ीकृ�णा�या पजूकेरता तंलुा नते�’ अशी �ाथ�ना
क�न नम�कार करावा. इतर दवेता�ंवषय� जर उ�सव
करण�असले, तर जी दवेता असले �त�या नावंाचा
उ�चार क�न, नतंर दवणा घर� आणावा आ�ण मग
पचंग�आ�ण श�ु पाणी यानं� तो धऊुन दवेापढु�
ठेवावा. दमनका�या जाग�-अशोक, काल, वसतं आ�ण
काम या दवेताचंी, अथवा फ� कामदवेाचीच
गधंा�दकानं� पजूा करावी.
’नमो�त पु�ुपबाणाय जगदा�हादका�रण ।े
म�मथाय जग��े रे�त�ी�त��याय त ॥े’

या म�ंान�कामाच�आवाहन कराव�.
’कामभ�मसम�ुतू र�तबा�पप�र�लतुः ।
ऋ�षगधंव�दवेा�द�वमोहक नमो�त तु ॥े
या म�ंान�दव�याची �ाथ�ना करावी. ’ॐकामाय नमः’
या म�ंान�प�रवारास�हत काम�पी दव�याची
गधंा�दकानं� पजूा करावी. नतंर रा�� दवेाची पजूा



क�न, ज�अ�धवासन कराव�त�यणे��माण�:- दवेा�या
पढु�सव�तोभ� मडंळ क�न, �यावर कलश ठेवावा.
�यावर धतुल�ेया व��ातं गुंडाळल�ेया वळे�ूया
भाडंयासह दवणा ठेवावा. आ�ण
’पजूाथ�दवेदवे�य �व�णोल��मीपत,े �भो ।
दमन �व�महाग�छ सा���य कंु�त नेमः ॥’

या म�ंान�(दमनक दवेतचे�) आ�हान कराव�. पवूा��द
आठ �दशाचंी नतंर जी पजूा करण�ती पढु�ल म�ंानं�
करावी.
१) �ल� कामदवेाय नमो ह� र�य नैमः ।
२) �ल� भ�मशरीराय नमो ह� र�य नैमः ।
३) �ल� अन�ाय नमो ह� र�य नैमः ।
४) �ल� म�मथाय नमो ह� र�य नैमः ।
५) �ल� वस�तसखाय नमो ह� र�य नैमः ।
६) �ल� �मराय नमो ह� र�य नैमः ।
७) �ल� इ�चुापाय नमो ह� र�य नैमः ।



८) �ल� प�ुपबाणा��ाय नमो ह� र�य नैमः ।
या�माण�पजूा के�यानतंर ’

’त�प�ुषाय �व�ह केामदवेाय धीम�ह ।
त�ोनगंः �चोदयात ॥्’

या गाय�ीन�दव�याच�१०८ वळेा अं�भम�ंण क�न,
�याची गधंा�दकानं� पजूा करावी. ह� नमः’ या म�ंान�
प�ुपाजं�ल �ावा. ’नमो�त पु�ुपबाणाय’ �ा पवू�
सा�ंगतल�ेया आवाहनम�ंान�नम�कार करावा.
’�ीरोद�धमहानाग श�याव��थत�व�ह ।
�ात��वा पंजू�य�या�म स��धौ भवत नेमः ॥
या म�ंान�दवेाची �ाथ�ना क�न, प�ुपाजं�ल �ावा. �या
एकादशीला रा�� जागरण कराव�. सकाळ� �न�याची
पजूा क�न, प�ुहा दंवेाची पजूा करावी. �वा�, गधं व
अ�ता यासं�हत दव�याची म�ंजरी आणनू मलूम�ं
�हणावा.
’दवे दवे जग�ाथ वा��छताथ��दायक ।
���था�परूय म �ेव�णो कामान क्ाम�ेरी��य ॥



इद दंमनकंदवे गहृाण मदन�ुहात ।
इमा संावं�सर� पजूा भंगवा�प�रपरूय ॥’

ह मे�ं �हणनू प�ुहा मंलूम�ंाचा जप करावा व दवेाला
दवणा अप�ण करावा व नतंर सशुो�भत �दसले अशा
तह�न�दवणा दवेाला वहावा. �यानतंर अगंदवेतानंा
दवणा वा�न, पढु�ल�माण��ाथ�ना करावी :-

’म�ण�व��ममाला�भम��दार कुसमुा�द�भः ।
इय संावं�सरी पजूा तवा�त गु�ड�वज ॥
वनमाला यंथा दवे कौ�तभु संतत�ं�द ।
त��ामनक� माला पंजूाचं �दय वेह ॥
जानताजानतावा�प न कृत यं�वाच�नम ।्
त�सव�पणू�ता यंात �ुव�सादा�मापत ॥े
�जत तं पे�ुडरीका� नम�त �ेव�भावन ।
�षीकेश नम�तऽे�त मुहाप�ुष पवू�ज ॥
म�ंहीन �ं�याहीन भं��हीन संरु�ेर ।
य�प�ूजत मंया दवे प�रपणू�तद�त मु ॥े’



या म�ंानं� �ाथ�ना करावी. �यानतंर पचंोपचारानं�
दवेाची पजूा क�न, आरती करावी. �ा�णानंा दवणा
दऊेन जो �श�लक राहील तो �वतः �यावा.
इ��म�ासंह पारण�कराव�. �यानं� म�ंाची द��ा घतेली
नसले �यानं� नसु�या नामम�ंान�च दवणा अप�ण करावा.
या दमनको�सवाचा �ावण म�ह�यापय�त गौण काल
आह.े हा उ�सव अ�धक म�ह�यातं व
श�ुा�ता�दकातं�ह क�ं नय.े याच च�ैश�ु
�ादशीसबंधंान�भारतातं ज�वचन आह ते�यणे��माण�:-
--’च�ैी �ादशीला अहोरा� �व�णचू��मरण करणाराला
प�ुडरीक य�ाच�फळ �मळत�व तो दवेलोकाला जातो.
----------------

अनगंपजून�त

च�ै श�ु �योदशीला अनगंपजून �त कराव�. �यासाठ�
जी �योदशी �ादशीन��व� असले ती �यावी.
चतदु�शीला न�ृस�हाचा दोलो�सव करावा. याच �दवश�-
�ी�शव, एकवीरा दवेी आ�ण भरैव याचंी दव�यान�



पजूा करावी. या काम� जी चतदु�शी �योदशीन��व� व
अपरा��ा�पनी असले तीच �यावी.
अपरा��ा�तीचा जर अभाव असले, तर �नदान
अपरा�ाला �पश� करणारी अशी जी आद�या
�दवसाची असले, ती �यावी. तशीही नस�यास �सया�
�दवसाची �यावी. च�ैी पौ�ण�मा सामा�य �नण�यान�
�सया� �दवसाची �यावी. पवू� �या �त�थ सा�ंगत�या
�या �तथ�वर जर दव�याची पजूा केली नसले, तर
पनुवलेाच सव� दवेाचंी दव�यान�पजूा करावी. च�ैी
पनुवलेा �च�ान�� असता,ं रगंीबरेगंी व��ाच�दान
केल�असता,ं त�सौभा�य�द आह.े च�ैी पनुवलेा
र�ववार, ग�ुवार अथवा श�नवार असता,ं �नान, �ा�
वगरै जेर केल�, तर अ�मधेाच�प�ुय लागत�. च�ैश�ु
एकादशी, पनुव अथवा मषेस�ंा��त यावंर
वशैाख�नानाला जो आरभं करायचा, �याचा म�ं
यणे��माण�--
’वशैाख संकल मंास मंषेस�ंमण रेवःे ।
�ातः स�नयमः �ना�य �ेीयता मंधसुदून ॥



मधहु�तःु �सादने �ा�णानामन�ुहात ।्
�न�व��नम�त मु पे�ुय वंशैाख�नानम�वहम ॥्
माधव मेषेग भेानौ मरुार मेधसुदून ।
�ातः�नानने म नेाथ फलदो भव पापहन ॥्’

�ा वशैाख�नान�ता�या �दवसातं ह�व�या�ाच�भ�ण,
��चय� वगरै �ेनयम पाळावते. अशा�कार�सव�
म�हनाभर जर �नान कर�यास कोणी असमथ� असले,
तर (एकादशीला आरभं केललेा अस�यास )
�योदशीपय�त तीन �दवस �नान कराव�. ही पनुव
म�वा�द आह अेस�पवू� सा�ंगतल�चआह.े च�ै व�
�योदशी जर शततारकान��ान�य�ु असले, तर �तला
वा�णी अस�नावं आह.े या वा�णीवर �नानदाना�द
कृ�य�के�यास �हणा�द पव�काला�माण�फळ �मळत�.
शततारका न�� असनू जर श�नवार असले, तर �या
च�ैव� �योदशीला महापा�णी �हणतात. इतक�
असनू �शवाय जर शभुयोग असले, तर �तला
महावा�णी �हणतात. वा�णीयोगा�वषय�
कृ�ण��तपदपेासनू पनुवपेय�त एक म�हना समजावा.



याकरता अंमावा�यने�सपंणाया� म�ह�यासबंधंान�हा
�दवस �हणज फेा�गनु कृ�ण �योदशीचा यतेो अस�
समजाव�. च�ै व� चतदु�शीला �शवा�या स��ध �नान
के�यान�, तस�च �या �दवश� जर मगंळवार असले तर
गगं�त �नान के�यान��पशाचाचंा �ास होत नाह�.
------

हनमुान जयतंी

च�ै पौ�ण�मा हा हनमुानाचा ज�म �दन मानला जातो.
या �वषयी मतातंर अेसनु हनमुानाची ज�म�तथी
आ��न व� चतदु�शी आह,े अस हेी मानल जेात तेर
काह��या मत चे�ै पौ�ण�मा या �दवशी बाल हनमुान
सयूा�ला धरायला गलेा होता, तो हा �दवस मानला
जातो. महारा�ात मा� या �दवशी हनमुान जयतंी
साजरी होत,े या �दवशी हनमुाना�या दवेळात
सयू�दया�या आधीपासनू क�त�नाला स�ुवात करतात.
सयू�दयाला क�त�न सपंत वे हनमुानाचा ज�म सोहळा
साजरा केला जातो, या सोह�या नतंर सवा�ना �साद



�हणनू सुंठवडा दतेात. व महा�साद वाटला जातो.
हनमुानजयतंीच �ेत
हनमुानजयतंी ह �ेत आह.े �या पचंागंा�या आधाराने
या �ताचा �नण�य घतेला जातो, �याप�क� काह��या मते
हनमुानज�म�तथी अ��न व. चतदु�शी आह,े तर
काह��या मत तेी च�ै श.ु पौ�ण�मा आह.े कोण�याही
दवेतचेी ज�म�तथी ही एकच असत;े फ�
हनमुाना�याच बाबतीत अस �ेमत आह.े ह येाच एेक
व�ैश�� होय. या�वषयी�या �थंात दो�ही �तथ�चे
उ�लखे आहते, परतं �ुयामंधील आशयात फरकआह.े
प�हला �दवस 'ज�म�दवस' �हणनू व �सरा
'�वजया�भनदंनाचा महो�सव-�दवस' सा�ंगतला
आह.े'उ�सव�स�ध'ु नामक �थंात �लहील आेह,े अ��न
व. चतदु�शी, मगंळवार, �वा�तन��, मषेल�न या
समु�ुता�वर ��य� �शवशकंरानंी अजंनी�या उदरी
हनमुाना�या �पान जे�म घतेला. '�तर�नाकर' म�यहेी
असचे �हटल आेह के�, अ��न व भतू�तथीला
(चतदु�शीला) मगंळवारी रा�ी (महा�नशा) अजंनी�या



उदरी हनमुानाचा ज�म झाला. पवु�� �थंात �वाती
न�� व मषेल�न ह अे�त�र� उ�लखे आहते. परतंु
का�त�क पौ�ण�मसे कृ��का न�� अस�यामळु वे.
चतदु�शीला �च�ा �क�वा �वाती न�� असले ही गो�
सभंवनीय नाही.या�या उलट 'हनमु�पासनाक�प��म'
नामक �थंात- हा एका महा�व�ान प�ंडतान �ेल�हललेा
सकंलन-�थं आह.े च�ै श.ु पौ�ण�मलेा मगंळवारी
मूंजगवती मखेला असल�ेया, कौ�पनव��धारी आ�ण
य�ोपवीत धारण केल�ेया हनमुानाचा ज�मझाला,
असा उ�लखे आह.े �याचबरोबर असहेी �लहील आेहे
क�, (प�ुकाम�ेी) य��साद �हणनू कैकेयीला
�मळल�ेया �प�डाचा अशं घारीमाफ� त अजंनीला
�मळाला. तो भ�ण के�यामळु �ेत�या उदरी हनमुतंाचा
ज�म झाला. हा भाग असबं� वाटतो. कारण �कंदाद�
परुाणातंील अनके कथावं�नअस �ेदसत के�,
हनमुानाचा ज�म रामा�या बया�च अगोदर झाला
असला पा�हज.ेरामच�र�ा�या सशंोधना�या ��ीने
वा�मीक� रामायण अ�धक मा�य समजल जेात.े
रामायणा�या �क��कंधा काडंा�या ६६ �ा सगा�त



हनमुानज�मकथा आह.े �याव�न एक गो� कळनू यतेे
क�, अजंनी�या उदरी हनमुानाचा ज�म झाला. ज�म
पावताच �धुा��त झाल�ेया हनमुतंान आेकाशात झपे
घतेली आ�ण उगवता सयू� ह एेक प�व फळआह,े
अस सेमजनू �याकड उे�ाण केल.े �या �दवशी
पव��तथी (अमाव�या) अस�यामळु सेयूा�ला
�ास�यासाठ� रा� आलाहोता. परतं सुयूा��या �दशनेे
उ�ाण करीत यणेारा हनमुान हा �सरा रा� आह,े असे
समजनू इ�ंान �ेया�यावर व��हार केला. �यामळुे
�याची हनवुट� छाटली गलेी. �हणनू �याला हनमुान
अस नेाव पडल.े या कथाभागात च�ै �क�वा का�त�क
या म�ह�याचंा नाम�नद�शनाही. इतर �थंात
क�पनाभदेामळु अेथवा अपसमजतुीन चे�ै मासाचा
उ�लखे केला गलेा असावा.हनमुानाच एेक
ज�म�टपणही आह.े �यात चतदु�शी �तथी, मगंळवार,
�च�ान�� याचंा उ�लखे आह.े पण म�ह�याच नेाव
नाही. कुंडलीम�य सेयू�, मगंळ, ग�ु, भगृ आ�ण शनी हे
उ�चीच �ेह असनू त अेन�ुम ४े, १, ७, ३, आ�ण १०
या �थानी आहते. ही ��थती पाहता, हनमुतंाचा ज�म



अ��न व. चतदु�शीला रा�ी झाला असावा, असे
अनमुान �नघत आे�ण च�ै श.ु पौ�ण�मलेा सीताशोध,
रा�साचं उेपमद�न, लकंादहन, सम�ुो�लघंन आद�
गो�ीत �वजय �मळवनू हनमुान �न�व��नपण पेरत
आ�याब�ल वानरानंी मो�ा आनदंान �ेवजयो�सव
साजरा केला होता आ�ण सव� नर-वानर सखुी झाले
होत.े �हणनू या दो�ही �दवशी �तो�सव के�यास
'अ�धक�य अ�धकं फलम ।्'या �तासाठ� ता�कालीक
�क�वा रा���ा�पनी �तथी �ा� समजतात. ही �तथी
�पक असले तर, �त �सया� �दवशी कराव.े �त
करणारान हेनमुानजयतंी�या �ता�न�म�
धन�योदशी�या रा�ी रामसीता आ�ण हनमुतंाचे
�मरण करीत भ�ूमशयन कराव वे �पचतदु�शीला
अ�णोदयापवू� उठून रामसीता आ�ण हनमुान याचंे
प�ुहा �मरण क�न �ातः�नानाद� �न�यकम�लवकर
उरकावी. नतंर हाताम�य उेदक घऊेन
ममा�खला�न��नरसनपवू�कसकलाभी��स�यतेजेोब
लब�ु��व�ाधनधा�यसम�ृयायरुारो�या�दव�ृयचे
हनमुद�्त तंदङ् गीभतूपजून चं क�र�य ॥े



असा सकं�प करावा. हनमुाना�या पवू�च ��त�ा�पत
��तमसेमीप पवूा��भमखु �क�वा उ�रा�भमखु बसावे
आ�ण अ�यतं �वनीत भावाने
अत�ुलतबलधाम �ंवण�शलैाभदहे दंनजुवनकृशानुं
�ा�ननाम�ग�यम ।्सकलगणु�नधान वंानराणामधीशं
रघपु�तवर�त वंातजात नंमा�म॥
अशी �ाथ�ना करावी आ�ण यथा�वधी षोडशोपचार
पजूा करावी. �नानासाठ� जवळ उपल�ध असले तर
नद�च पेाणी �याव,े नाहीतर �ीजल�म��त �व�हरीचे
पाणी �याव.े व�� �हणनू लाल कौपीन �क�वा पीताबंर,
गधं �हणनू केशर�म��तचदंन �याव.े मूंज गवताचे
य�ोपवीत अप�ण कराव.े फुल �ेहणनू शतप� (ेहजार),
केव�ाची पान,े क�हरेी �क�वा अ�य �पवळ� फुले
�यावी. धपू �हणनू अग�, तगरा�द �यावा.तपुाची वात
द�प �हणनू लावावी. तपुात तळलले अेनरसे
�क�वातपुात तळलले गेळु�म��त उकडीच मेोदक
�क�वा केळ� वगरै फेळ नेवै�ेास �यावी. आरती,
नम�कार, प�ुपाजंली आ�ण �द��णा झा�यावर



मनोजव मंा�तत�ुयवगे �ंजत���य बं�ु�मतां
व�र�।ंवाता�मज वंानरयथूम�ुय �ंीराम�त �ंशरसा
नमा�म ॥
अशी �ाथ�ना क�न �साद वाटावा आ�ण श�य असले
तर �ा�णभोजन घालनू �वतः जवेाव.े �दपो�सव,
�तो�पाठ,गायन, वादन, क�त�न वगरै गेो�ी यथासभंव
क�न रा� जागवावी.एखा�ा काय��स���या उ�शेाने
�त करावयाच अेसले तर माग�शीष श.ु �योदशीला
�ातः�नान वगरै उेरकून एका वदे�वर अ�ता�ंया
पुंजीची तरेा कमळ केाढावी. �यावर यथा�वधी पजूा
केललेा जलपणू� कलश �थापन करावा. �यावर �पवळे
व�� घालाव.े �यावर १३ कमळा�ंया १३ गाठ�
घातललेा नऊ पदरी �पवळा दोरा ठेवावा. नतंर वदे�ची
पजुा करावी. उपरो� �वधीनसुार हनमुतंाची पजूा,
जप, �यान, उपासना आद� गो�ी करा�ात.
�ा�णभोजन घालनू �वतः भोजन केल अेसता �ताची
पतू�ता व इ� मनोरथ पणू� होतात.

---------



च�ै व. एकादशी
व��थनी एकादशी
च�ै व. एकादशीला 'व��थनी एकादशी ' �हणतात. हे
एकादशीच �ेत के�यान ऐे�य� �ा�त होत.े माघंाता,
धुंधमुार इ. अनके राजानंी ह �ेत क�न �वग�
�मळ�वला अशी कथा प�परुाणात आह.े तसचे , या
�तामळु मेन�ुय सव� पापतापातनू म�ु होतो, �याला
अनतं शातंी �मळत वे उ�मलोक �ा�त होतात.�त
करणाया�न देशमी �दवशी एक वळे ह�व�या� �याव.े
काशाच भेाडं,े मासं, मसरूाद� पदाथ� व�य� करावते.
नतंर एकादशीस उपवास करावा. �या �दवशी �तू,
झोप आद�चा �याग करावा. रा�ी परम�ेराचे
नाम�मरण करीत जागरण कराव.े �ादशी �दवशी मासं,
का�यपा� वगरै सेोडनू पारण केराव.े (खर तेर, �तू,
म�मासं, कास आेद�चा नहेमीच �याग करावा)
कथा -य�ुध��र �हणाला, 'वासदुवेा, त�ुहाला नम�कार
असो. च�ै व� एकादशीच नेाव काय व �तचा म�हमा
काय? त मेला सागं.'�ीकृ�ण �हणाल,े 'राजा, या



एकादशीच नेाव व��थनी आह.े ती या लोक� आ�ण
परलोक�सौभा�य �मळवनू दणेारी आह.े या व��थनी
एकदशी�या �तामळु �ेनरतंर सखु �मळत.े पाप न�
होत आे�ण सौभा�य�ा�ती होत.े जी �भा�गी ��ी ह �ेत
करील �तला सौभा�य �ा�त होईल. ही एकादशी सव�
लोकानंा इ�भोग व म�ु� �मळवनू दणेारी आह.े या
एकादशी �तामळु मेन�ुयाची सव� पाप ने� होतात
आ�ण ज�ममरणाचा �याचा फेरा बदं होऊन �याची
गभ�वासातनू कायमची म�ुता होत.े व��थनीच �ेत
क�नचमाधंता �वगा�ला गलेा. धुं�मार वगरै अेनके
राज हे �ेत क�नच माधंाता �वगा�ला गले.े ��य�
भगवान शकंरही या �तानचे ��कपाला पासनू म�ु
झाल मेन�ुयाला दहा हजार वष�तप�या� क�न जे
फल �मळत तेचे प�ुयफल व��थनी एकादशी के�याने
�मळत.े कु���ेात सयू��हणाच वेळे� आठ हजार तोळे
सोन देान क�न ज फेळ �मळत,े तचे फळ व��थनी
एकादशीच �ेत करणाया� मन�ुयाला �मळत.े जो
��ावान मन�ुय व��थनी एकादशीच �ेत करतो तो
�याला इ�छा असलले फेळ या लोक� व परलोक�



�मळवतोच.राजा, ही एकादशी प�व� असनु पावन
करणारी आह.े ती महापातकाचंा नाश करत.े आ�ण
�तक�या�ला ऐ�य�, भोग वम�ु� �मळवनू दते.े राजा,
अ�दानाप�ेा गजदान ��ेतर गजदानाप�ेा भ�ुमदान
��े आह.े �याप�ेा �तलदान ��े, �तलदानाप�ेा
सवुण�दान ��े व सवुण�दानाप�ेा अ�दान ��े आह.े
अ�दानाप�ेा ��े दान �सर झेाल नेाही व होणार
नाही. कारण �पतर, दवे आ�ण मन�ुय याचंी त�ृती
अ�दानानचे होत असत.े ह �े�े राजा, अ�दानाची
बरोबरी क�यादान करत अेस केवी �हणतात. तसचे
क�यादानाची बरोबरी करणार गेोदान आह अेस �ेवतः
भगवान �व�णूंनी सा�ंगतल आेह;े पण या सव��कार�या
दानापं�ेा �व�ादान ��े आह.े व��थनी एकादशी
के�यान येा �व�ादानाच फेळ मन�ुयाला
�मळत.ेपापामळु मेोह होऊन ज लेोक क�यचे �े�
घतेात व �यावरजगतात त �ेलयकालपय�त नरकात
जातात. �हणनू मन�ुयानकेधीही क�यचेा मोबदला घऊे
नय.े सव� �य�न क�न ह टेाळाव.े राजा, जो मन�ुय
लोभान के�या�व�य क�न धन घतेो; तो पढु�या



ज�मात �न��तपण मेाजंर होतो. पण जो मन�ुय क�या
अलकंृत क�न क�यादान करतो �याला �मळणाया�
प�ुयाच गे�णत करण �ेच�ग�ुतालाही जमत नाही. असे
ज के�यादानाच अेग�णत प�ुय आह,े तचे प�ुय
व��थनी एकादशीच �ेत करणाया� मन�ुयाला
�मळत.ेकाशा�या भा�ंात भोजन करण,े मासं, मसरूा,
चण,े को�,ू भाजी, मध, परा�, �सया�दा भोजन व
मथैनु या दहा गो�ी �त करणाया�न देशमीला व�य�
करा�ात. �तू��डा (स�ग�ा खळेण)े, झोप, �वडा.
दतंधावन, �सया�वर दोषारोप करण,े कपट,
प�तताबरोबर भाषण, रागावण वे खोट बेोलण हेे
सव�एकादशीला व�य� कराव.ेकाशाच भेाडं,े मासं,
मसरुा, मध, �थ� भाषण, �ायाम, �वास, �सया�दा
भोजन,मथैनु, हजामत, तले लावण आे�ण परा� या
सव� गो�ी �ादशीला व�य� करा�ात. राजा,ह सेव�
�नयम पाळनू जो व��थनी एकादशीच �ेत करतो
�या�या सव� पातकाचंा �य ही एकादशी करत वे अतंी
अ�य मो� �मळवनू दते.े एकादशी�या �दवशी जे
लोक जागरणक�न जनाद�नाची पजूा करतात त सेव�



पापातनू म�ु होऊन परमगती �मळवतात. �हणनू जे
लोक पापभी� आहते आ�ण रा�ीचा श� अूसल�ेया
सयूा�चा प�ु यम याची �यानंा �भती वाटत �ेया सव�
मन�ुयानंी खपू �य�न क�न व��थनी एकादशीच �ेत
कराव.े व��थनी एकादशीच हे मेाहा��य जो वाचले
आ�ण ऐकेल �याला हजार गाई दान �द�याच पे�ुय
�मळले आ�ण तो सव� पापातंनू म�ु होऊन शवेट�
�व�णलुोकाला जाईल.॥या�माण भे�व�यो�र
परुाणातील व��थनी एकादशीच मेाहा��य सपंणू�
झाल॥े॥�ीकृ�णाप�णम�त॥ु
--------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
९०९६३४२४५१


