
जपमाळ

जपमाळचे जेप कर�या�वषयी कोणत शेा�� सकंेत
आहते?

अगंीरस�म�ृतम�य �ेहटल आेह के�,
' �वना दभ�� यत क्ृ�य यंत च् दान �ंवनोदकम |्
अस�ंया त युत ज्�तम तत स्व��न�फल भंवते |्|

अथा�त - ' कुश (दभ�) र�हत धमा�न�ुान, उदकर�हत
दान व स�ंयार�हत जप �न�फळ ठरतात.' स�ंया
गणनासाठ� माळचेी परमाव�यकता असत.े नामधारी
शीख ���थलमाला, �नहगं शीखलोहमाला, म�ु�लम
साधक तसबी आ�ण ���न साधक रोझरी अशा
माळा�ंया साहा�यान जेप करतात. ��यके
पथंोपपथंात जप माळचे मेह�व अन�य साधारण आह.े



�ामाग मेह�वाची तीन कारण आेहते. प�हल केारण
�हणज जेप माळमेळु सेाधकास आपली जप स�ंया
�कती झाली व आणखी �कती जप करावयाचा आहे
�ाचा काटकेोर अदंाज यतेो; �यामळु �ेया�याकडनू
आपोआपच समय �नय�ंण होत.े �सर केारण �हणजे
जपमाळसेाठ� तलुसी, ��ा�, कमला�, भ�ा�
�ासंार�या वन�पतीज�य पदाथा�चा �फ�टक , �वाळ
�ासंार�या र�नाचंा आ�ण सवुणा�द� धातूंचा उपयोग
केला जातो. �यामळु पे�व� आ�ण �व�वध गणुधमा�नी
य�ु अशा व�तूंचा अगंलुी सार�या अ�तसवंदेनशील
अवयवानंा सात�यान हेोणारा �पश� आरो�यास
�हतकारक ठरतो.

प�रणामात: �यापंासनू शारी�रक व मान�सक लाभ
होतो. �तसर वे मह�वाच केारण �हणजे
' ई�र: सव� भतूाना �ं��शे अेजु�न �त��त | �ामयन्
सव�भतुा�न य�ंा �ढा�न मायया ||

( भगवत गीता - अ. १८ �ोक ६१) - अथा�त , '



��यके �जवा�या �दयात ई�राचा �चरवास असतो.
जपा�या वळे� अगं�ाचा इतर अगंलु�ना सात�याने
�पश� होऊन एक �वल�ण �व�य्तु उजा� �नमा�ण होते
व ती धमनी�ारा �दय�थीत च�ास �भा�वत करत.े
�दय��थत च� �भा�वत झा�यामळु इेत�तत:
भरकटणाया� मनाच �ेदय�थ ई�राकडनू �नयमन होते
व जपा�या वळे� मन आपोआप एका� होऊ लागत.े'
�व�श� काय� �स�द�साठ� जप करताना �व�श�
म�याचंी माळ वापरली जात.े �यानसुार सामा�यपण;े
आचारश�ु�दसाठ� तलुसीची, परमाथ��स�द�साठ�
��ा�ाची, मन:श�ु�दसाठ� कमला�ाची (प�ा�ाची) ,
मनोरथ�स�द�साठ� भ�ा�ाची, प�ु�ा�तीसाठ�
प�ुवतंीची, शीलसवंध�नासाठ� �फ�टकाची, तसचे
अगंीवीर�व य�ेयासाठ� व धन�ा�तीसाठ� �वाळाची
माळ वापरावी. जपमालसेाठ� वापर�यात यणेाया�
�व�वध प�दत��वषयी ग�ुच�र� �थंात �हटले
आह के� , केवळ बोटानंी मोजनू जप के�यास एकपट,
अगं�ुलपवा�नी �हणजचे करमालने जेप के�यास
दहापट, शखंम�यानंी शतपट, �वालाम�य सेह��पट,



�फट�क म�यानंी दहसह��पट, मो�या�ंया म�यानंी
ल�पट, प�ा� म�यानंी दशल�पट, सवुण� म�यानंी
कोट�पट तर दभा�स गाठ� दऊेन केल�ेया म�यानंी
तसचे ��ा� म�या�ंया माळने अेनतंपट फळ लाभत.े
�ातंील पटस�ंया ही ��य� जपस�ंयसे अनलु�नू
नाही, तर �या�ार मेाळचे उे�रो�र ��े�व सचुवण हेे
ग�ुच�र�कारानंा अ�भ�ते आह.े

त�ंसार�थंात �हटल आेह के�,
' प�ा�रै �्व�हता माला श�णूा नंा�शनी मता |
कुश��ंथमयी माला सव� पाप�णा�शनी || प�ुजीवफल:ै
���ुता कु�त पे�ुसपंदम |् �वालरै �व�हता माला
�य�छते प्�ुकल धंनम |्|

- अथा�त, ' प�ा� (कमला�) म�याचंी माला
श�नूाश करत,े दभ��थंीमाला पापनाश करत,े प�ुवतंी
म�याचंी माला प�ु�ा�ती करवनू दते तेर �वालामळुे
�वपलु धन �ा�त होत.े'



केवळ भ�� हाच उ�शे समोर ठेवनू जपसाधना
करणाया� व�ैणव साधकान तेलुसीमाला, शवै साधकाने
भ�ा�माला, गाणप�य साधकान हे�र�ा म�याचंी
माला , शा� साधकान केप�द�का (कव�ा) म�याचंी
माला वापर�या�वषयी �या-�या पथंा�ंया त�ंमाग�याचंा
आ�ह असतो. तथा�प, �ा बाबतीत �रा�ह न
बाळगता आप�या कामनसे अनकुूल अशी माला
वापरण हे केे�हाही इ� ठरत.े करमालचे फेळ
तलुना�मक ���ा अ�प असल तेरी करमालचे सेाधन
( उपाधन) व सभंार अ�य�प असतो. �यामळुे
घराबाहरे फुरसती�या वळे� अवडबंर टाळनू इतरा�ंया
ल�ातही न यऊे दतेा आपण जप क� शकतो.

जपा�या वळे� उज�ा हाता�या म�यम�ेया म�यपरेावर
माला ठेवनू अगंठयान �ेतच मेणी आप�याकडे
ओढवते असा सव�साधारण �नयम असनू �यावळे�
कर�यात यणेारा जप हा उपाशं अूथा�त पटुपटुत
करावयाचा असतो. �यावळे� मानस अथा�त मनोमन
जप करावयाचा असले �यावळे� मणीमाला



अना�मके�या म�यपरेावर आ�ण वा�चक अथा�त
मो�ान जेप करावयाचा असले तर ती तज�नी�या
म�यपरेावर ठेवनू अगंठयान मेणी आप�याकडे
ओढावते असा शा��सकंेत आह.े जप करताना मणी
एकमकेावंर आपटनू आवाज झा�यास तो जप �थ�
होतो. �यामळु मेाळचे मेणी यो�य अतंर राखनू
सतुाम�य गेाठवनू �यावते. जप करताना गोमखुी
वापरावी वा माळ व��ान झेाकून �यावी. जपाम�ये
म�ेमणी यतेाच माळ पालटनू �यावी; म�ेम�याचे
उ�लघंन क� नय.े तथा�प, चकुून म�ेमणी ओलाडंला
गलेाच तर सहा �ाणायाम करावते. जपा�या वळे�
अपानाद� वाय�ूवकार घड�यास आचमन कराव वेा
उज�ा कानास द��णह�त�पश� करावा. नतंर प�ुहा
प�ह�यापासनू जप करावा. तसचे माळ नकळत
हातातनू खाली पड�यास प�ुहा प�ह�यापासनू जप
करावा. जप करताना कोण�याही ��य कारणावाचनू
जपमाला तटुनू पड�यास त अे�र�सचूक समजले
जात.े अ�र� प�रहाराथ� महाम�ृयुंजयाचा जप करावा.
�यावळे� �थम



' माला�फूटनस�ूचतसकला�र� प�रहाराथ�
�यबंक�मती म�ं�य अ�ो�रशत / सह�� / अयतु /
अयतुचत�ूय - जपमह कंरी�य |े|

असा सकं�प करावा.
हा जप �कती करावा �ा�वषयी काटकेोर �नयम
नसला तरी साम�यात:

' अपम�ृय पू�रहाराथ�अयतु चत�ूयम'्

�ा वचनानसुार चाळ�स हजार जप करावा. पण
माळचेा धागा �क�वा सतू क�च झेालले अेसले तर
तारत�य वाप�न सकं�पातील उ�लखेानसुार
जपस�ंया कमी करता यते.े एका ���न एेकच
ठरा�वक माळ वापरावी. �सया� ���ची माळ कधीही
वाप� नय.े जपमाला हाती घते�यावर �थम �तला
वदंन कराव.े जप झा�यावर माळलेा पनु� वदंन
कराव.े जपमाळ नहेमी एखा�य्ा चागं�या �पतळ�
डबीत ठेवावी, ज�मनीवर अ�ता��त पड दूऊे नय.े
एकान वेापरललेी माळ भटेव�त �ूहणनू �सया�ला दतेा
यते नाही. परतं गु�ु आप�या �श�याला ती दऊे



शकतात. �याच�माण मेतृ ���ची जप माळ
�म�ृत�च�ह �हणनू जतन करता यते.े अशा तह�ने
ग�ुंकडनू �ा�त झाल�ेया अथवा मतृ ���ची
आठवण �हणनू असल�ेया माळचेा उपयोग जपासाठ�
मा� करता यते नाही.

जपमाळचे �ेकार

१)कमला� माळ :

कमळ प�ुप जं मेलुतः प�व�ता आ�ण उ�प�ीचे
��तकआह,े ह मेाता ल�मीच अे�त ��य प�ुपं
आह,े�यामळु �ेतला कमला असाही सभंोधतात. �ाच
मळु ले�मी दवेीची साधना करताना कमळा�या
सकुल�ेया �बयापंासनू बनवल�ेया, कमला�
जपमाळचे अे�धक मह�व आह.े �ा माळ�ेया आ�ण
म�ंा�या �नय�मत जपामळु धेन, भा�य, सखु सतं�ुी
�ाचंी �ा�ती होऊ शकत.े

२)तळुशी माळ :



भगवान �व�णूंना तळुशी अ�तशय ��य आह,े �यामळुे
तळुशीची माळ �ह भगवान �व�ण,ू राम आ�ण कृ�ण
�ा दवेता�ंया नामजपासाठ� वापरतात. तळुशीला
आयवु�दातातही अ�धक मह�व आह.े तसचे तळुशी
माळचे आ�या��मक उ�तीसाठ�ही उपयोग होतो.
३)��ा� माळ :

��ा�ापासनू बनवललेी माळ ही भगवान �शव �ा�ंया
उपासनसे उ�म असत.े �शवपथंी �ह मला तप�यसेाठ�
वापरतात. ��ा� वगेवगे�या �कारात उपल�ध होतो
उदा.एक त चेौदा मखुी ��ा� उपल�ध आहते पण
पचंमखुी ��ा� अ�धकतम वापरला जातो.
४)�फ�टक माळ :

�फ�टक मलूतः थडं असत �ेयामळु �ेफ�टक माळचेा
जप मनशातंी दणेारा असतो. दवेीचा जप करताना �ा
माळचेा �वशषे उपयोग होतो. �ा माळ�ेया �न�य
जपान शेीलसवंधा�नास सहा�य होत.े

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

अशोककाका कुलकण�
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