
ज�ेा गौरी ( महाल�मी )

परुाणात अशी

कथा आह,े असरुां�या �ासाला कंटाळून सव� ���या

�ीमहाल�मी गौरीला शरण ग�ेया. �यांनी आपले

सौभा�य अ��य कर�या�वषयी �तची �ाथ�ना केली.
�ीमहाल�मी गौरीने भा�पद शु� अ�मीला असरुांचा

सहंार क�न शरण आले�या ���यां�या पत�ना आ�ण

प�ृवीवरील �ा�यांना सखुी केले; �हणून अखडं



सौभा�य �ा�त हो�यासाठ� ���या �ये�ा गौरी हे �त

करतात.

स�ंकृत श�दकोशातील अथा�नसुार 'गौरी' �हणजे आठ

वषा�ची,अना�ात अशी प�व� क�या. तसचे गौरी

�हणजे प�ृवी, व�ण प�नी, तळुशीचे झाड, म��लका
उफ� जाईची वले हहेी अथ� कोशात �दले आहते.या
आधारेच तरे�ा�या फुलाचीही गौरी �हणून पजूा

केली जात.े

भा�पद मासात येणाया� गौर�चे पजून क�न अखडं

सौभा�य�ा�तीसाठ� ���या हे �त करतात.

�ये�ागौरी पजून महारा�ात �भ�-�भ� �रतीने केले

जात.े अनरुाधा न��ावर �ये�ागौरीचे आवाहन, �ये�ा
न��ावर �तचे पजून आ�ण मळू न��ावर �तचे

�वसज�न, असे हे तीन �दवसांचे मळू �त आह.े याला
‘�ये�ागौरी पजून’ असे �हटले जात.े काही गावांत या

गौरी सो�या-चांद�चे वा �पतळेचे मखुवटे धारण

करणा�या असतात. �या मतू�ना चांग�या सा�ा

नसेवनू दागदा�ग�यांनी नटवले जात.े तर काही



�ठकाणी केवळ कागदावर गौरीचे �च� काढून �क�वा

छापील कागद आणून �तचे पजून केले जात.े �क�येक
गावांत अशी �था आहे क�, नद�तील पाच खडे �क�वा

लहान दगड आणावयाचे आ�ण तचे पजूावयाच.े काही
�ठकाणी सवुा�सक फुले येणाया� वन�पतीची रोपे

अथवा तरे�ाची रोपे एक� बांधून �यांची ��तमा

बनवतात आ�ण �यावर मातीचा मखुवटा चढवतात.
�या मतू�ला साडी नसेवनू अलंकारांनी सजवतात. (–
ही एक �ढ� आह.े) , �क�येक �ठकाणी तर मातीचे

लहान लहान घट आणून �यात हळद बांधलेला दोरा,
खारीक आ�ण खोबरे घालतात आ�ण ते घट एकावर

एक ठेवनू ती उतरंड गौरी �हणून पजूतात.

�ावणातली �तं वकै�याची धामधूम सपंत असतानाच

ग�ृहण�ना वधे लागतात गौरी-गणपतीच!े

अंगणात तळुशीपासनू पजूा�थापन�ेया घरात�या

जागपेय�त सडा रांगो�यांनी घर सजायच.े ल�मीची
रांगोळ�ची पावले आ�ण ओ�या हळद�-कंुकवां�या
हातो�याने गौर�चा र�ता शो�भवतं करावा .
तळुशीपासनू डोईवर खणाने झाकलेले मखुवटे ��येक



रांगोळ��या पावलांवर टेकवीत सवा�ण�नी अदबशीर

घरात आणायच.े दर ट��यावर - ‘ल�मी आली,
सो�या�या पावली।’ हा लोकम�ं बायकां�या मनातनू

उ�साहाने उमटत राहावा. गौरीला �थम चलू -
भानवशीजवळ �यायचे - कुणीतरी �हणावे

‘गौरी गौरी, काय पाहतसे?’

उ�र याव, ‘चलू-भानवस!’ – करीत करीत मग

�ध�भत,े गाई-गरुांचा गोठा, धा�याची कोठारे (डब)े,
घरात�या सो�या-��या�या (अस�यास) �तजो�या,
कपाटे, प�ेा...असं सगळं घर �फ�न झालं क� गौरी

म�ुय जागी �थानाप� करा�ा.

‘‘लाडके गौराय कधी येसी

पानी पडलं नय भारलं

भाद�ाला येणं

को-या सपुात येणं

झणकत येणं’’

खां�ापय�त आकारा�या एक-द�ड फुटा�या सालंकृत,



सा�ा नसेवले�या साचांवर मखुवटे चढवले क�

म�ूत�मतं गौरी �कट होतात. काही �ठकाणी
नारळाला/तां�याला कंुची घालून बाळं ठेवतात. मग
पढुचे दोन-अडीच �दवस या माहरेवा�शण��या

कौतकुात घरात�या सासरुवा�शणी आ�ण खास

गौर�साठ� आले�या माहरेवा�शणी रंगनू जातात. रोज
सकाळ-स�ंयाकाळ फुले, गजरे, आरती, नवै�ेा�या
परोपरी आ�ण म�ुय �हणजे गौर�ची सालंकृत �पे

आ�ण भोवतालची सजावट यात बायकां�या

पारंप�रक कलाकौश�यांची उधळण झालेली असत.े
थो�ाफार फरकाने �या घरी गौरी बसतात, �या
ब�स�ंय घरांत असचं वातावरण असत.ं गौर�चा
उ�सव �ाम�ुयाने ��ी�धान उ�सव आहे .

गौरी अनरुाधा न��ावर येत अस�या, तरी �तचा
�द��वजयी प�ु मा� �तथीनसुार चतथुी�या� �दवशीच

आलेला असतो.

�ह�� देवताशा��ात तसचे समाजजीवनात गौरी हे

�शवा�या श��चे आ�ण गणेशा�या आईचे �प मानले

गलेे आह.ेअपरा�जतप�ृछा या �थंाम�ये �ादशगौर�चा



उ�लेख येतो. अ��नपरुाणाम�ये गौरी मतू�चे साम�ूहक

पजून केले जाई असे सां�गतले आह.े लातरू येथील
नीलकंठे�र म�ंदरात �शवाची आ�ण गौरीची एक सुदंर

कोरीव ��तमा आह.े �यां�या पायाशी एक घोरपड

दाखवली आह.े गौरी�या डा�ा हातात बीजपरूक

आह,े केसांवर फुलांची वणेी आह.ेही �शव
प�रवारातील देवता असनू कनोज येथे �हचे म�ंदर आह.े
एकदा असरुां�या �ासाला कंटाळून सव� ���या

महाल�मी गौरीकडे ग�ेया आ�ण �यांनी आपले

सौभा�य अ��य कर�या�वषयी �तची �ाथ�ना

केली.�याला अनसु�न गौरीने असरुांचा सहंार केला व

शरण आले�या ���यां�या पत�ना व प�ृवीवरील

�ा�यांना सखुी केले.महाल�मी�या कृपा �सादाने
आपाप�या सौभा�य �ा�त झाले अशी आ�या�यका

�च�लत आहे ; �हणून त�ेहापासनू सव� ���या

महाल�मी गौरीची पजूा क� लाग�या.

गौरी आवाहन (�दवस प�हला)



आपाप�या परंपरे�माणे घरा�या उंब�यातनू आत

आणताना, �ज�या हातात गौरी असतील �या बाईचे

पाय �धाने व पा�याने धुतात आ�ण �यांवर कंुकवाचे

�व��तक काढतात. घरा�या दरवा�यापासनू ते �जथे

गौरी बसवाय�या �या जागपेय�त ल�मी�या पायांचे ठसे

उमटवत उमटवत गौर�चे मखुवटे आणतात. �यावळे�
ताट चम�याने �क�वा घटेंने वाजवत आवाज केला

जातो. यानतंर �यांची �थापना कर�यापवू� �यांना
घरातील सम�ृ�, �ध-�भ�याची जागा इ. गो�ी
दाख�व�याची �था आह.े तथेे �यांचे आशीवा�द �मळून

ऐ�य� नांदो अशी �ाथ�ना करतात.काही �ठकाणी लोक
तरे�ाची रोपे एक� बांधून �यांची ��तमा बन�वतात

व �त�यावर मातीचा मखुवटा चढ�वतात. नतंर �या
मतू�ला साडी नसेवनू दागदा�ग�यांनी

सज�वतात.प�ह�या �दवशी स�ंयाकाळ� गौरीला भाजी
-भाकरीचा नवै�ै दाखव�याची प�त काही भागात

�वशेषत: प��म महारा�ात आह.े



गौरीपजून (�दवस �सरा)

�सया� �दवशी �हणजचे �ये�ा न��ावर गौर�ची पजूा

केली जात.े सकाळ� गौर�ची/महाल�मीची पजूा-
आरती क�न केले�या फराळाचा (र�ाचा लाडू,
बसेनलाडू, करंजी, चकली, शेव, गळुपापडीचा लाडू)
नवै�े दाखवतात. नतंर स�ंयाकाळ� आरती करतात.
परुणपोळ�, �वारी�या �पठाची आबंील, आबंाडीची

भाजी, सोळा भा�यांची एक� भाजी, �दवफेळ वगरेै

पदाथा�चा नवै�ेात समावशे असतो. नवै�ेात श�गदाणा

आ�ण डाळ�ची चटणी, पचंामतृ, पडवळ घालून

केलेली ताकाची कढ�, कटाची आमट�, वगेवगे�या
�कारची भजी, पापड, लोणचे इ�याद�. केलेले सव�
पदाथ� केळ��या पानावर ठेवतात.महारा�ात
सायंकाळ� म�हलांचा हळद�कंुकू काय��म केला जातो.
दश�नाला आले�या म�हला व मलु�चे आदरपवू�क

�वागत कर�याची प�ती �च�लत आह.े

�वदभा�त�या गौर�चा (ल��यांचा) नवै�ेही व�हाडी



अघळपघळ �व�ृीसारखाच! ज�ध�याची आबंील

हवीच! ब�धा गोड. कधी �तखट–खारी. तीही
स�यनारायणा�या �सादासारखी स�वा पट�त! स�वा
पावशेर/शेर/पायली! आबंील �शजवलेलं मो�ं पातलें

तसचं ल��यांपढेु! मग परुणपोळ�, १६ भा�या वगरेै

आहचे! जवेायला खपू लोकांना बोलवायच.ं आ�ंबलीचे

पा�व�य मोठे. इथे �तथे हात धुवायचा नाही- अंगणात
एका खास ख�ड्यातच हात धुवायच!े ‘सम�ु’
�हणतात �याला. नतंर तो ख�ा बजुवायचा! हळद�-
कंुकवाला येणारी ��येकजण ल�मीची खणा-
नारळांची ओट� आ�ण ऐपतीनसुार धा�य घऊेन येणार!
प�ुहा ग�ृहणीने ती सगळ� ‘रास’ घट�थापनपेवू�
घरातच प-ैपा��यांसाठ� पदाथ� खाऊ घालूनच

सपंवायची. उचलून घराबाहरे काही �यायचं नाही.

अनके �ठकाणी नवै�ेा�या वळे� कणकेचे १६, कुठे ३२

�दवे आ�ण मठेु क�न केळ��या पानाभोवती ठेवायच!े
नवै�े केळ��या पानावरच वाढायचा. वाढून झालं क�

व�हाडात �या खोलीचं दार काही काळ बदं ठेवतात.
आत ल��या जवेतात ना! दार उघडलं क� बारकाईनं



पान बघायच.ं कोणकोणते पदाथ� उ�ावले गलेेत?

एक सकेंत मा� सगळ�कडे! गौरी, ल�मी घरात
असपेय�त घरातला पसैा बाहरे �ायचा नाही.

�वसज�न (�दवस �तसरा)

�तस�या �दवशी �हणजचे मळू न��ावर

गौर�च/ेमहाल�म�चे �वसज�न करतात. �या �दवशी
सकाळ� पोव�या�या/सतुा�या गाठ� पाडतात. �या
सतुात हळद�कंुकू, सकुामवेा, बलेफळ, फुले, झ�डूची
पान,े काशीफळाचे फूल, रेशमी धागा असे एक एक

�ज�स घालून गाठ� पाडतात. यांम�ये हळद�कंुकू,
रेशमी सतू, झ�डूची पान,े काशीफळाचे फूल हे

मह�वा�या व�तू असतात. नतंर गौर�ची/ महाल�म�ची
पजूा आ�ण आरती करतात. गोड शेवयाची खीर,
उडीद डाळ�चा भाजलेला पापड याचा नवै�े

दाखवतात. या �तस�या �दवशी गौर��या/
महाल�म��या चहे�यावर एक �कारची उदासीनता



�दसनू येत.े गौर�ची पजूा, आरती क�न पढु�ल वष�

ये�याचे आम�ंण देऊन �यांचा �नरोप घतेला जातो,
आ�ण �यांचे �वसज�न केले जात.े (धात�ूया �क�वा
कायम �व�पा�या मतू� असतील तर �यांचे �वसज�न

करत नाहीत.) गौर�चे पा�यात �वसज�न के�यावर

परत येताना थोडी वाळू घरी आणून ती सव� घरभर व

परसात�या झाडांवर टाकतात. �यायोगे घरात सम�ृ�

नांदते व झाडाझडुुपांचे क�टकांपासनू सरं�ण होते

अशी समजतू आह.े

दोरकाची पजूा

या �तस�या �दवशी महारा�ातील �ामीण समाजात

गौर��या पजूबेरोबरच सतुा�या गु�ंाला सोळा गाठ�

देऊन �याचीही पजूा करतात. तो गुडंा मग हळद�ने

रंगवनू �यातला दोरा घरात�या सवुा�सनी आप�या

ग�याभोवती बांधतात व नवीन पीक येईपय�त ग�यात

ठेवतात.आ��न व� अ�मीला तो ग�यातनू काढून



�याची पजूा करतात. या दो�यालाच महाल�मी

समजतात.

महारा� व महारा�ा बाहरे गौरी पजून

मराठवाडयात मा� काहीशी वगेळ� प�त पाहावयास

�मळत.े ‘गौरी’ असा उ�लेख न करता �तला

‘महाल�मी’ असं सबंोधलं जातं आ�ण महाल�मी�या

�पातच �तची पजूा केली जात.े मराठवाडयात न�ानं

ल�न झालेली मलुगी या �दवशी आवजू�न माहरेी येत.े
मलुी�या ल�नानतंर प�ह�या महाल�मी सणा�या वळे�

�तचे आई-वडील ‘महाल��या’ घऊेन मलुी�या घरी

(सासरी) जातात. न�ा सपुात ठेवनू या महाल��या

सासर�या घरी स�मानानं �द�या जातात. सासरची
मडंळ�ही आप�या घरी ‘ल�मी’ आली या भावननें

देवी�या या ��तमांचा �वीकार करतात आ�ण

सनुलेाही महाल�मी�या �प मानतात.

पवू� वष�भर सनुलेा सासरूवास सहन करावा लागत



असला तरी या तीन �दवसां�या काळात मा� �तला

अ�यंत स�मानानं वागवलं जायच.ं आता सासरूवासाचं

�माण कमी झालं असलं तरी या तीन �दवसांत सनुचेा

स�मान मा� कायम आह.े �दवाळ�त जवेढे फराळाचे

पदाथ� केले जातात �ततकेच पदाथ� या सणा�या

�न�म�ानं केले जातात. �वदभा�त �ये�ा गौरी आ�ण

क�न�ा गौरी असाही एक �कार आह.े �ये�ा गौरी
�वणातच येतात. तर क�न�ा गौरी भा�पद म�ह�यात
येतात. दो�हीकडे ल��यां�या पढेु वगेवगेळया �कारचे

खळे, �या ल�मी�या मलुी, असा प�रवार असतो.
�या�शवाय वगेवगेळया धा�या�या राशी महाल�मीपढेु

ठेव�या जातात. एकंदरच हा उ�सव शेतीशी �नग�डत

अस�याचं �दसत.ं

भारतात भा�पदातली �ये�ा गौर महारा�ातही �व�वध

�कारे अवतरत.े सालंकृत म�ूत��पात अनके �ठकाणी

ती जोडीने येत.े �ये�ा आ�ण क�न�ा! बायकां�या
भाषेत सोव�यातली आ�ण ओव�यातली. या
म�ूत��पांना ब�धा महाल�मी, ल��या �हणतात.
कोकणात अनके �ठकाणी एकच मतू� असत.े कोकण-



गोवा �देशात मखुव�ाची एकच गौरीची मतू� असत.े
पण �याच जोडीला पाणव�ाकाठ� आपोआप

उगवलेली रंगीबरंेगी फुलांची तरे�ाची रोपे आणून

तीच गौर �हणून पजुतात. कोकण�थ �ा�णात व

कना�टकात अनके �ठकाणी पाणव�ाव�न �क�वा

तळुशी�या रोपाजवळचे दोन खडे कलशात घालून

�मरवत आणून तचे गौर �हणून पजूतात. काही
�ठकाणी �तला ‘गगंा गौर’ �हणतात. खरेतर ही

ख�ांची �क�वा तरे�ा�या रोपांचीच मळू गौर

असावी. माणसा�या भौ�तक �वकासाबरोबर �तला

सालंकृत म�ूत��प आले असाव.े �प कसहेी असले

तरी �त�या उपासनचेा उ�हास सगळ�कडे सारखाच!

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

काही �नयम मा� कटा�ाने पाळले जातात

प�ह�या �दवशी �तला �वा�( हरळ� सारखी वलेी जा),
कापसू( सरक� सारखी �हातारी हो), आघाडा वाहतात

आ�ण मथेीची भाजी- भाकरीचा नवै�े दाखवतात.

�सया� �दवशी �तला पाना-फुलांची आरास करतात,



शेवतंीची वणेी माळतात, हार, चा�याचे फूल,
केव�ाचे पान वाहतात तर नवै�ेाला १६ भा�या, १६
को�श�बीरी, १६ चट�या, १६ प�वा�े तसचे फराळाचे

पदाथ� करतात. परुणाची १६ �द�ांनी आरती करतात.
स�ंयाकाळ� हळद�-कंुकवाचा मोठा समारंभ केला

जातो.

�तसया� �दवशी �तला खीर-कानव�याचा( करंजीचा
�कार मरुड घालुन करतात, गौर मरुडून परत यावी

�हणून) नवै�े दाखवनु �तची पाठवणी (�वसज�न)
करतात.

अ�या�कारे ही माहरेवाशीण येत,े राहात,े आ�ण

डो�यात पाणी आठवण �हणून ठेवते पणं परत

ये�याचे वचन मा� देऊन जात.े

��ीचं मन नहेमी �वत:�या कुटंुबाशी जोडलेलं असत.ं
घराची भरभराट �हावी घरात नहेमी सखुसम�ृ�

नांदावी, आप�या माणसांचा उ�कष� �हावा व �यांना

चांगले आरो�य �ा�त �हावे ही इ�छा �त�या मनात

सदैव असते �यामळेुच हे सणवार, �तवकै�ये ती



मो�ा उ�साहान,े ��ेने व मनोभावे करत.े

---------

गणपती व गौरीची पजूा �वधी

(पजूमे�ये एखाद� व�तू उपल�ध नस�यास ‘मनसा
प�रक��य समप�या�म’ �हणावे । जस,े आभषूण

क�रता ‘आभषूणं मनसा प�रक��य समप�या�म’ ।

हातात अ�ता घऊेन गणपतीचे �यान करावे

गजाननं भतूगणा�दस�ेवतं

क�प�थज�बफूलचा�भ�णम् ।

उमासतुं शोक�वनाशकारकं नमा�म

�व�न�ेरपादपड्कजम् ॥

भगवती गौरीचे �यान

नमो दे�ै महादे�ै �शवायै सततं नम: ।



नम: �कृ�यै भ�ायै �नयता: �णता: �म ताम् ॥

�ीगणेशा��बका�यां नम:, �यानं समप�या�म ।

भगवान् गणेशाचे आवाहन

ॐ गणानां �वा गणप�त हवामहे ��याणां �वा ��यप�त

हवामहे �नधीनां �वा �न�धप�त हवामहे वसो मम ।

आहमजा�न गभ�धमा �वमजा�स गभ�धम् ॥ (यजवु�द
२३।१९)

ए�े�ह हरे�ब महशेप�ु सम�त�व�नौघ�वनाशद� ।

माड्ग�यपजूा�थम�धान गहृाण पजूां भगवन् नम�ते

॥

ॐ भभू�व: �व: �स��ब�ु�स�हताय गणपतये नम:,
गणप�तमावाहया�म, �थापया�म, पजूया�म च ।

हातातील अ�ता गणपतीला वाह�ात , परत अ�ता

घऊेन गौरी आवाहन करावे .



भगवती गौरी आवाहन

ॐ अ�बे अ��बकेऽ�बा�लके न मा नय�त क�न ।

सस��य�क: सभु��कां का�पीलवा�सनीम् ॥

हमेा��तनयां देव� वरदां शड्कर��याम् ।

ल�बोदर�य जनन� गौरीमावाहया�यहम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गौय� नम:, गौरीमावाहया�म, �थापया�म,
पजूया�म च ।

��त�ा-

ॐ मनो ज�ूतजु�षतामा�य�य बहृ�प�तय���ममं

तनो�व�र�ं य� स�ममं दधातु । �व�े देवास इह

मादय�तामो ���त� ॥

(यजवु�द २।१३)

अ�यै �ाणा: ��त��तु अ�यै �ाणा: �र�तु च ।



अ�यै देव�वमचा�यै मामह�ेत च क�न ॥

गणेशा��बके ! स�ु�त��ते वरदे भवतेाम् ।

��त�ापवू�कम् आसनाथ� अ�तान् समप�या�म

गणेशा��बका�यां नम: ।

(आसनक�रता अ�ता �हा�ात )

पा�, अ�य�, आचमनीय, �नानीय, पनुराचमनीय

ॐ देव�य �वा स�वत:ु �सवऽे��नोबा���यां प�ूणो
ह�ता�याम् ॥ (यजु १।१०)

एता�न पा�ा�या�चमनीय�नानीपनुराचमनीया�न

समप�या�म गणेशा��बका�यां नम: । हे �हणून जल

वहावे

��ध�नान

ॐ पय: प�ृथ�ां पय ओषधीषु पयो �द��त�र�े पयो

धा: ।



पय�वती: ��दश: स�तु म�म् ॥ (यजवु�द १८।३६)

कामधेनसुम�ुतूं सव�षां जीवनं परम् ।

पावनं य�हते�ु पय: �नानाथ�म�प�तम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, पय:�नानं
समप�या�म ।

�धाने �नान घालावे

द�ध�नान

ॐ द�ध�ा�णो अका�रषं �ज�णोर��य वा�जन: ।

सरु�भ नो मखुा कर�� ण आयू �ष ता�रषत् ॥

(यज०ु २३।३२)

पयस�तु सम�ुतूं मधुरा�लं श�श�भम् ।

द�यानीतं मया देव �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, द�ध�नानं
समप�या�म ।



(द�ाने �नान घालावे )

घतृ�नान

ॐ घतृं �म�म�े घतृम�य यो�नघृ�ते ��तो घतृ�व�य धाम्

।

अन�ुवधमा वह मादय�व �वाहाकृतं वषृभ व�� ह�म्

॥ (यज०ु १७।८८)

नवनीतसम�ुप�ं सव�सतंोषकारकम् ।

घतृं त�ुयं �दा�या�म �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, घतृ�नानं
समप�या�म ।

(घतृ�नान घालावे )

मधु�नान



ॐ मधु वाता ऋतायते मधु �र��त �स�धव: । मा�वीन�:
स��वोषधी: ॥

न�मतुोषसो मधुम�पा�थ�व रज: । मधु �ौर�तु न:
�पता ॥

(यजु १३।२७-२८)

प�ुपरेणुसम�ुतूं स�ुवा� मधुरं मधु ।

तजे: प�ु�करं �द�ं �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, मधु�नानं
समप�या�म ।

शक� रा�नान

ॐ अपा रसम�ुयस सयू� स�त समा�हतम् ।

अपा रस�य यो रस�तं वो

ग�ृा�यु�ममपुयामगहृीतोऽसी��ाय �वा ज�ंु ग�ृा�येष

ते यो�न�र��ाय �वा ज�ुताम् ॥

(यज०ु९।३)



इ�रुससम�ुतूां शक� रां प�ु�दां शुभाम् ।

मलापहा�रकां �द�ां �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, शक� रा�नानं
समप�या�म ।

प�चामतृ�नान

ॐ प�च न�: सर�वतीम�प य��त स��ोतस: ।

सर�वती तु प�चधा सो देशेऽभव�स�रत् ॥

(यज०ु३४।११)

प�चामतृं मयानीतं पयो द�ध घतृं मधु ।

शक� रया समायु�ं �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, प�चामतृ�नानं
समप�या�म । (प�चामतृ �नान घालाव)े

ग�धोदक�नान



ॐअ शुना ते अ शु: प�ृयतां प�षा प�: ।

ग�ध�ते सोममवतु मदाय रसो अ�युत: ॥
(यज०ु२०।२७)

मलयाचलस�भतूच�दनने �व�न:सतृम् ।

इदं ग�धोदक�नानं कुडकुमा�ं च ग�ृताम् ॥

ॐ भभूू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:,ग�धोदक�नानं
समप�या�म । (ग�धोदक �नान घालाव)े

शु�ोदक�नान

ॐ शु�वाल: सव�शु�वालो म�णवाल�त आ��ना:

�येत: �येता�ोऽ�ण�ते ��ाय पशुपतये कणा� यामा

अव�ल�ता रौ�ा नभो�पा: पाज��या: ॥

(यज०ु२४।३)

गड्गा च यमनुा चवै गोदावरी सर�वती ।



नम�दा �स�धुकावरेी �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, शु�ोदक�नानं

समप�या�म । (शु� जल �नान घालावे )

आचमन

शु�ोदक�नाना�ते आचमनीयं जलं समप�या�म ।

व��-

ॐ युवा सवुासा: प�रवीत आगात् स उ �येान् भव�त

जायमान: ।

तं धीरास: कवय उ�य�त �वा�यो३ मनसा देवय�त: ॥

(ऋग०्३।८।४)

शीतवातो�णस�ंाणं ल�जाया र�णं परम् ।

देहालड्करणं व��मत: शा��तं �य�छ मे ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, व��ं समप�या�म

।



आचमन

व��ा�ते आचमनीयं जलं समप�या�म ।

उपव��

ॐ सजुातो �यो�तषा सह शम� व�थमाऽसद��व: ।

वासो अ�ने �व��प सं �य�व �वभावसो ॥

(यज०ु११।४०)

य�याभावने शा��ो�ं कम� �क��च� �स�य�त ।

उपव��ं �य�छा�म सव�कम�पकारकम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, उपव��ं
(उपव��ाभावे र�स�ूम् समप�या�म) ।

(उपव�� सम�प�त कराव)े



आचमन

उपव��ा�ते आचमनीयं जलं समप�या�म । (आचमन

क�रता पाणी सोडाव)े

य�ोपवीत

ॐ य�ोपवीतं परमं प�व�ं �जापतये��सहजं परु�तात् ।

आयु�यम�यं ��तम�ुच शु�ं य�ोपवीतं बलम�तु तजे:
॥

य�ोपवीतम�स य��य �वा य�ोपवीतनेोपन�ा�म ।

नव�भ�त�त�ुभयु��ं ��गणंु देवतामयम् ।

उपवीतं मया द�ं गहृाण परम�ेर ॥

ॐ भभूू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, य�ोपवीतं
समप�या�म ।

(य�ोपवीत सम�प�त कराव)े



आचमन-य�ोपवीता�ते आचमनीयं जलं समप�या�म ।

च�दन

ॐ �वां ग�धवा� अखन�ँ�वा�म���वां बहृ�प�त: ।

�वामोषधे सोमो राजा �व�ान् य�मादम�ुयत ॥

(यज०ु१२।९८)

�ीख�डं च�दनं �द�ं ग�धाढयं समुनोहरम् ।

�वलेपनं सरु��े ! च�दनं ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, च�दनानलुेपनं
समप�या�म । (च�दन लावावे )

अ�त

ॐ अ��मीमद�त �व ��या अधूषत ।

अ�तोषत �वभानवो �व�ा न�व�या मती योजा ��व��ते



हरी ॥

(यज०ु३।५१)

अ�ता� सरु��े कंुकुमा�ा: सशुो�भता: ।

मया �नव�ेदता भ��या गहृाण परम�ेर ॥

ॐ भभू�व �व: गणेशा��बका�यां नम:, अ�तान्
समप�या�म । (अ�ता वाह�ात)

प�ुपमाला

ॐऔषधी: ��त मोद�वं प�ुपवती: �सवूरी: ।

अ�ा इव स�ज�वरीव��ध: पार�य�णव: ॥
(यज०ु१२।७७)

मा�याद��न सगु�धी�न माल�याद��न वै �भो ।

मयाहता�न प�ुपा�ण पजूाथ� ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, प�ुपमालां
समप�या�म ।



(प�ुपमाला अप�ण करावी)

�वा�

ॐ का�डा�का�डा��रोह�ती प�ष: प�ष�प�र ।

एवा नो �व� � तनु सह��ेण शतने च ॥ (यज०ु१३।२०)

�वा�कुरान् सहु�रतानमतृान् मगंल�दान् ।

आनीतां�तव पजूाथ� गहृाण गणनायक ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, �वा�ड्कुरान्
समप�या�म ।

�स��र

ॐ �स�धो�रव �ा�वने शूघनासो वात��मय: पतय��त
य�ा: ।

घतृ�य धारा अ�षो न वाजी का�ा �भ�द�ू�म��भ:



�प�वमान: ॥ (यज०ु१७।९५)

�स��रं शोभनं र�ं सौभा�यं सखुवध�नम् ।

शुभदं कामदं चवै �स��रं ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, �स��रं
समप�या�म ।

अबीर-गलुाल आ�द नाना प�रमल ��

ॐ अ�ह�रव भोग:ै पय��त बा�ं �याया ह�ेत� प�रबाधमान:
।

ह�त�नो �व�ा वयुना�न �व�ान् पमुान् पमुा सं प�र पातु

�व�त: ॥ (यज०ु२९।५१)

अबीरं च गलुालं च ह�र�ा�दसम��वतम् ।

नाना प�रमलं ��ं गहृाण परम�ेर ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:,
नानाप�रमल��ा�ण समप�या�म ।



सगु��ध��

ॐ अ�ह�रव --------- �व�त: ॥

�द�ग�धसमायु�ं महाप�रमला�तुम् ।

ग�ध���मदं भ��या द�ं वै प�रग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, सगु��ध��ं

समप�या�म । (सगु��धत �� अप�ण करावे )

धूप

ॐ धूर�स धूव� धूव��तं धूव� तं योऽ�मान् धूव��त तं धूव� यं

वयं धूवा�म: ।

देवानाम�स व��तम स��नतमं प��तमं ज�ुतमं

देव�तमम् ॥ (यज०ु१।८)

वन�प�तरसो�तूो ग�धा�ो उ�म: ।



आ�ये: सव�देवानां धूपोऽयं ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, धूपमा�ापया�म
। (धूप दाखवावा)

द�प

ॐ अ��न�य��त�य��तर��न: �वाहा सयू� �यो�त�य��त:
सयू�: �वाहा ।

अ��नव�च� �यो�तव�च�: �वाहा सयू� वच� �यो�तव�च�:
�वाहा ॥

�यो�त: सयू�: सयू� �यो�त: �वाहा ॥ (यज०ु ३।९)

सा�यं च व�त�सयुं�ं व��ना यो�जतं मया ।

द�पं गहृाण देवशे �ैलो�य�त�मरापहम् ॥

भ��या द�पं �य�छा�म देवाय परमा�मने ।

�ा�ह मां �नरयाद् घोराद् द�प�यो�तन�मोऽ�तु ते ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, द�पं दश�या�म ।



(द�वा ओवाळाव)े

ह�त��ालन

‘ॐ �षीकेशाय नम:’ �हणून हात ओले करावते

नवै�े

नवै�े दाखवावा

ॐ ना�या आसीद�त�र� शी�ण� �ौ: समवत�त ।

पद�्यां भ�ूम�द�श: �ो�ा�था लोकाँ२ अक�पयन् ॥

(यज०ु ३१।१३)

ॐअमतृोप�तरणम�स �वाहा । ॐ �ाणाय �वाहा ।

ॐ अपानाय �वाहा । ॐ समानाय �वाहा । ॐ

उदानाय �वाहा ।

ॐ �ानाय �वाहा । ॐ अमतृा�पधानम�स �वाहा ।



शक� राख�डखा�ा�न द�ध�ीरघतृा�न च ।

आहारं भ�यभो�यं च नवै�ंे ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, नवै�ंे
�नवदेया�म ।

नवै�ेा�ते आचमनीयं जलं समप�या�म । पाणी सोडावे

ऋतफुल

ॐ या: फ�लनीया� अफला अप�ुपा या� प�ु�पणी: ।

बहृ�प�त�सतूा�ता नो म�ुच��व हस: ॥ (यज०ु
१२।८९)

इदं फलं मया देव �था�पतं परुत�तव ।

तने मे सफलावा��तभ�व�ेज�म�न ज�म�न ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, ऋतफुला�न

समप�या�म । (ऋतफुल अ�प�त करावते )

फला�ते आचमनीयं जलं समप�या�म ।



उ�रापोऽशन-उ�रापोऽशनाथ� जलं समप�या�म ।

गणेशा��बका�यां नम: ।

करो�त�न

ॐ अ शुना ते अ शु: प�ृयतां प�षा प�: ।

ग�ध�ते सोममवतु मदाय रसो अ�युत: ॥

(यज०ु २०।२७)

च�दनं मलयो�तूं क�तयूा��दसम��वतम् ।

करो�त�नकं देव गहृाण परम�ेर ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, करो�त�नकं
च�दनं समप�या�म ।

ता�बलू

ॐ य�पु�षेण ह�वषा देवा य�मत�वत ।



वस�तोऽ�यासीदा�यं �ी�म इ�म: शर��व: ॥ (यज०ु
३१।१४)

पगूीफलं मह���ं नागव�लीदलैयु�तम् ।

एला�दचणू�सयुं�ं ता�बलूं ��तग�ृताम् ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, मखुवासाथ�म्

एलालवगंपगूीफलस�हतं ता�बलूं समप�या�म ।

द��णा

ॐ �हर�यगभ�: समवत�ता�े भतू�य जात: प�तरेक
आसीत् ।

स दाधार प�ृथव� �ामतुमेां क�मै देवाय ह�वषा �वधेम

॥ (यज०ु १३।४)

�हर�यगभ�गभ��थं हमेबीजं �वभावसो: ।

अन�तप�ुयफलदमत: शा��तं �य�छ मे ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, कृताया: पजूाया:



सा�ग�ुयाथ� ��द��णां समप�या�म । (�� द��णा

अप�ण करावी )

आरती

ॐ इद ह�व: �जननं मे अ�तु दशवीर सव�गण �व�तये

।

आ�मस�न �जास�न पशुस�न लोकस�यभयस�न ।

अ��न: �जां ब�लां मे करो�व�ं पयो रेतो अ�मासु ध�

॥ (यज०ु १९।४८)

ॐआ रा�� पा�थ�व रज: �पतरु�ा�य धाम�भ: ।

�दव: सदा �स बहृती �व �त�स आ �वेषं वत�ते तम: ॥
(यज०ु ३४।३२)

कदलीगभ�स�भतूं कपू�रं तु �द��पतम् ।

आरा�त�कमहं कुव� प�य मे वरदो भव ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, आरा�त�कं



समप�या�म ।

नतंर आरती करावी

प�ुपा��ल

ॐ य�ने य�मयज�त देवा�ता�न धमा��ण �थमा�यासन्

।

ते ह नाकं म�हमान: सच�त य� पवू� सा�या: स��त देवा :
॥

(यज०ु ३१।१६)

ॐ गणानां �वा ............ ॥

ॐ अ�बे अ��बके ..........॥

नानासगु��धप�ुपा�ण यथाकालो�वा�न च ।

प�ुपा��लम�या द�ो गहृाण परम�ेर ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, प�ुपा��ल�

समप�या�म ।



�द��णा

ॐ ये तीथा��न �चर��त सकृाह�ता �नषं�गण: ।

तषेा सह��योजनऽेव ध�वा�न त�म�स । (यज)ु १६।६१)

या�न का�न च पापा�न ज�मा�तरकृता�न च ।

ता�न सवा��ण न�य�तु �द��णपदे पद ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, �द��णां
समप�या�म ॥

(�द��णा घालावी )

�वशेषा�य�

तां�या�या पा�ात जल, च�दन, अ�त, फल, फूल, �वा�
आ�ण द��णा ठेऊन अ�य�पा� हातात घऊेन पढु�ल

�ाथ�ना �हणावी



र� र� गणा�य� र� �ैलो�यर�क ।

भ�ानामभयं कता� �ाता भव भवाण�वात् ॥

�ैमातरु कृपा�स�धो षा�मातरुा�ज �भो ।

वरद��वं वरं दे�ह वा��छतं वा��छताथ�द ॥

अनने सफला�य�ण वरदोऽ�तु सदा मम ।

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, �वशेषा�य�
समप�या�म ।

(�वशेषा�य� अप�ण करावे )

�ाथ�ना

�व�न�ेराय वरदाय सरु��याय

ल�बोदराय सकलाय जग��ताय ।

नागाननाय ��ुतय��वभ�ूषताय

गौरीसतुाय गणनाथ नमो नम�ते ॥

भ�ा�त�नाशनपराय गणे�राय



सव��राय शुभदाय सरेु�राय ।

�व�ाधराय �वकटाय च वामनाय

भ�ा�त�नाशनपराय गणे�राय

सव��राय शुभदाय सरेु�राय ।

�व�ाधराय �वकटाय च वामनाय

भ��स�वरदाय नमो नम�ते ॥

नम�ते ���पाय �व�णु�पाय ते नम:

नम�ते ���पाय क�र�पाय ते नम: ।

�व��प�व�पाय नम�ते ��चा�रणे

भ���याय देवाय नम�त�ुयं �वनायक ॥

�वां �व�नश�ुदलन�ेत च स�ुदरे�त

भ���ये�त सखुदे�त फल�दे�त ।

�व�ा�दे�यघहरे�त च ये �तवु��त

त�ेयो गणेश वरदो भव �न�यमवे ॥

�वं व�ैणवी श��रन�तवीया�

�व��य बीजं परमा�स माया ।



स�मो�हतं दे�व सम�तमतेत्

�वं वै �स�ा भ�ुव म�ु�हते:ु ॥

ॐ भभू�व: �व: गणेशा��बका�यां नम:, �ाथ�नापवू�कं
नम�कारान् समप�या�म ।

(सा�ांग नम�कार करावा)

गणेशपजूने कम� य�यूनम�धकं कृतम् ।

तने सव�ण सवा��मा �स�ोऽ�तु सदा मम ॥

अनया पजूया गणेशा��बके �ीयेताम,् न मम ।

प�ुहा नम�कार करावा

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

�य�ेागौरीची कहाणी

आटपाट नगर होत,े �तथं एक गरीब �ा�ण राहात

होता. पढंु एके �दवशी काय झालं? भा�पद म�हना

आला. घरोघर लोकांन� गौरी आण�या. र�तोर�त�
बायका ��ीला पडंू लाग�या. घटंा वाजूं लाग�या. ह�



�या �ा�णा�या मलुांन� पा�हलं. मलुं घरी आल�.
आईला सां�गतलं, “आई, आई, आप�या घरी गौरी

आण.”

आई �हणाली, “बाळांनो गौर आणून काय क�ं? �तची

पजुाप�ी केली पा�हज,े घावन-घाट�याचा नवै�े
दाखवला पा�हजे आ�ण आप�या घरांत तर कांह�

नाह�. त�ुह� बाबांजवळ जा, बाजारांतलं सामान
आणायला सांगा. सामान आणलं �हणजे गौर

आणीन.” मलु� �तथनू उठल�, बापाकडे आल� “बाबा,
बाबा, बाजारांत जा. घावन-घाट�याचं सामान आणा.
�हणजे आई गौर आणील.” बाबानं घरांत चौकशी

केली. मलुांचा नाद ऐकला. मनांत फार �ःखी झाला

सो�यासारखी मलुं आहते, पण �यांच ह� परुवत नाह�.
ग�रबीपढंु उपाय नाह�. मागायला जावं तर �मळत
नाह�. �याप�ेा मरण बरं. �हणून उठला, देवाचा धंवा
केला. त�या�या पाळ� गलेा. जीव �ावा �हणून �न�य

केला, अ�या� वाटेवर गलेा. इत�यांत स�ंयाकाळ झाली.
जवळच एक �हातारी सवाशीणं भटेली. �तनं �याची



चा�ल ऐकली. कोण �हणून �वचारलं. �ा�णानं

हक�कत सां�गतली. �हातारीनं समाधान केलं.
बोधा�या चार गो�ी सां�गत�या.

�ा�णानं �हातारीला घर� आणलं. बायकोनं �दवा
लावला, चौकशी केली. पा��याबाई कोण आण�या

�हणून �वचारलं. नवया�नं आजी �हणून सां�गतलं.
बायको घरांत गलेी. आ�ंबलीक�रतां क�या पा�ं

लागली, तो मडकं आपलं क�यांन� भरलेलं ��ीस

पडलं. �तला मोठं नवल वाटलं. ही गो� �तनं आप�या

नवया�ला सां�गतली. �याला मोठा आनदं झाला. पढंु
प�ुकळ पजे केली, सग�यांन� पोटभर खा�ली.
सगळ�जणं आनदंानं �नजल�.

सकाळ झाली, तशी �हातारीनं �ा�णास हांक मारली,
“मलुा मलुा, मला �हाऊ घालायला सांग.” �हणून
�हणाली, “घावनघाटलं देवाला कर नाह� कांह� �हणंू
नको. रड काही गाऊ नको.” �ा�हण तसाच

उठला,घरात गलेा. बायकोला हांक मारली, “अग अग

ऐकलसं का? आजीबाईला �हाऊं घाल” असं सां�गतलं.



आपण उठून �भ�लेा गलेा. �भ�ा प�ुकळ �मळाली.
सपाटून गळू �मळाला. सगळं सामान आणलं.
�ा�णाला आनदं झाला.

बायकोनं सव� �वयंपाक केला. मलुांबाळांस�ुां पोटभर

जवेल�. �हातारीनं �ा�णाला हांक मारली. “उ�ां
जवेायला खीर कर” �हणून सां�गतलं, �ा�ण �हणाला,
“आजी, आजी, �ध कोठून आणू?” तशी �हातारी
�हणाल�, “तूं कांह� काळजी क�ं नको. आतां उठ,
आ�ण तलुा �जत�या गाई �हशी पा�हजे असतील

�ततके खुटें परू. �तत�यांना दाव� बांध. स�ंयाकाळ�
गोरज म�ुता�वर गाई-�हश�ची नांवं घऊेन हांकां मार,
�हणजे �या येतील तझुा गोठा भरेल. �यांचं �ध काढ.”
�ा�णानं तसं केलं.

गाई�हश�ना हांका मार�या �या वांसरांस�ुां धांवत

आ�या. �ा�णाचा गोठा गाई�हश�न� भ�न गलेा.
�ा�णानं �यांचं �ध काढलं, �सया� �दवश� खीर केली.
स�ंयाकाळ झाली, तशी �हातारी �हणाली,“ मलुा मलुा,
मला आतां प�चती कर.” �ा�ण �हणंू लागला, “आजी



आजी, तमु�या कृपनें मला सगळ �ा�त झालं, आतां

त�ुहांला प�च�या कशा क�ं? त�ुही गलेां �हणजे ह�

सव� नाहीसं होईल.”

�हातारी �हणाली. “तूं कांह� घाब�ं नको, मा�या
आशीवा�दानं तलुा कांह� कमी पडणार नाह�. �ये�ागौर
�हणतात ती मीच. आज मला प�चती कर.” �ा�ण

�हणाला, “ह� �दलेलं असचं वाढावं असा कांह� उपाय

सांगा.” गौरीनं सां�गतल�, “तलुा येतांना वाळू देईन. ती
साया� घरभर टाक. हां�ावर टाक, मड�यावर टांक,
पटे�त टाक, फडताळांत टाक, गो�ांत टाक. असं
केलं �हणजे कध� कमी होणार नाह�” �ा�णानं बरं

�हटलं. �तची पजूा केली.

गौर आपली �स� झाली. �तनं आपलं �त सां�गतलं,
भाद�ा�या म�ह�यात त�या�या पाळ� जाव,ं दोन खडे

घर� आणाव.े ऊन पा�यानं धुवाव.े �ये�ागौर व
क�न�ागौर �हणून �यांची �थापना करावी. �यांची पजूा
करावी. �सरे �दवश� घावनगोडं, �तसरे �दवशी खीर

पोळ�चा नवै�े दाखवावा. सवा�णीची ओट� भरावी.



जवेूं घालाव.ं स�ंयाकाळ� हळदकंुकू वा�न बोळवण

करावी. �हणजे �याला अ�य सखु �मळेल. सतंत
सपंत �मळेल.

ही सांठां उ�रांची कहाणी, पांचां उ�र�, देवा�या दार�,
गाई�या गोठ�, �प�पळा�या पार�, सफुळ सपंणू�.

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

महाल�मीची लोककथा

परुाणात उ�लेख आढळत नसला तरी महाल�मीची

लोककथा ��स�आह.े एका राजाला दोन रा�या

असतात. एकआवडती आ�ण �सरी नावडती. अथा�त,
आवडती राणी राजासोबत राजवाडयात राहत असत,े
तर नावडती गावाबाहरे राहत असत.े एके �दवशी �या

राजा�या दोन माव�या �याला भटे�यासाठ� येतात.
अथा�त, प�ह�यांदा �या राजवाडयात जातात. मा�
आवडती राणी �यांना आप�या घरात घते नाही. �या



दोघी प�ुहा नावड�या राणीकडे जातात. �तची ग�रबी
असते तरी ती �या दोघ�चहंी ती छान �कारे

आदरा�त�य करत.े �या दोघीही �त�यावर खशू होतात

आ�ण �तला महाल�मीचं �त करायला सांगतात.
नावडती राणी महाल�मीचं �त करते आ�ण �यातनू

�त�या घरी ऐ�य� येत.ं तर आवडती�या घरी दा�र�य

येत.ं पढेु राजाही �या नावड�या राणीकडे येतो. सम�ृ�

आ�ण सखु देणारं असं हे �त �हणून महाल�मीचं

पजून केलं जात.ं

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

गौरीपजू�ेया बाबत�त परुाणाम�य� अशी एक गो�

सांपडते

गणपतीची आई जी गौरीमाता , पाव�ती , �तची पजूा�ह
झालीच पा�हजे . �हणून गणपती आ�यापासनू

�तसया� �दवश� गौरी�ह येते . गणप�त हा शंकर -
पाव�तीचा मलुगा . �यामळु� तो घर� आ�यानतंर �याची

आई गौरी हे देखील माहरे� येण� �वाभा�वक आहे . या
गौरीमात�ेया पजूमेागचा हतेु ही क� , भरपरू धनधा�य



आ�ण �वा�थ याच� वरदान �त�याकडून �मळाव� .

�याच�माण� भरपरू आयु�य�ह �त�याजवळ मागाव�

या�ह हतेनू� भा�वक मग �तची पजुा करत� .

या गौरीपजू�ेया बाबत�त परुाणाम�य� अशी एक गो�

सांपडते क� , पवू��या काळ� दै�यांन� देवांना अ�तशय
�ास �दला . �यामळु� देवां�या ���यांना आपल� सौभा�य

कस� सरु��त राहील याब�ल धा�ती वाटली . काळजी
वाटली . �या कारणान� सग�याजण�न� एक� जमनू

या सकंटामधून आपली म�ुता कर�यासाठ�

महाल�मीस �वन�व�याच� ठर�वल� . आ�ण तस�

झा�यावर व महाल�मीची �यांनी पजूा बांध�यावर ती

�यांना �स� झाली . �तन� दै�यांचा सहंार केला .
आप�या भ�मडंळ�ना अडचण�तनू म�ु केल� .
सखुाची �यां�यावर खरैात केली . �यामळु� या
उपकाराची आठवण �हणून दरवष� गौरीपजूचेा हा

उ�सव बायका साजरा करतात . �या मागची �मखु
भावना ही क� , आपणांस अखडं सौभा�य लाभाव� .

परंतु खडेोपाड��या सामा�य बायका या सणामागच�

कारण �वचारतांना ही गो� न सांगतां एवढ�च �हणतात



क� , "या कारणान� पाव�तीला माहरे� यायला �मळत� .
पाव�ती �हणजे आपलीच पोर . माहरेवाशीण वषा�तनू

एकदां येणारी . �तन� कौतकु करायच� . �तला माहरे
करायच� . �तला सखुांत ठेवायची ." आ�ण �या ��ीन�च

सव�� हा सण पार पडतांना �दसतो .

सयूा� समकू माजं घर ग बाई मी लोट�त� घरदार

पाय� साक�या तगंभार ग बोट� जोडव� �झनकार

कमर� दाबाला चारी कुलपं ग गळ� पतुबी�याची माळ

वर �चताक न�ीदार ग डाळ� डोरलं पांच फेर

नथ नाकांत डौलदार ग काप कानांत गजबार

डोक� केवडा मारी ��ार ग चोळ� अंगांत �हरवीगार

नशेी �पवळा �पतांबर ग हात� सो�याच �बलवर

मी ग �नगाल� �हवयीना ग लेक बाबांची तालीवार

अशा �कारचे सगळे दा�गने -ज�ुया काळचे असे -
एक� गुफूंन तयार झालेल� गीत गात घरोघर��या

पोरीबाळ� �हवणाला जातात . गौर आणायला �हणून

जातात . हातांत पानाफुलांनी सजवलेला तां�या घऊेन



नद�वर नाह�तर आडावर अगर �व�हरीवर जावयाच� .
�यावळे� जातांना केलेला साज�शणगार असा बोलून

दाखवायचा . घो�याम�ेयान� जमनू ठे�यांत पावल�

टाक�त जातांना एकमके�चा �दमाख एकमखुान� असा

�हणावयाचा . मग खरोखर घरांत तस� वभैव नांदत

नसल� तरी �फक�र नाह� . मनाच� ऐ�य� कायम .
क�पनचेी भरारी दांडगी .

पाणव�ावर जाऊन ही गौर आणावयाची �हणजे

तां�यांतील पा�यांत पांच खडे घऊेन यावयाचे . बरोबर
नलेेल� तरे�ाच� पान व फूल �यास वहावयाच�

क�कणाम�य� गगंवेर तरेडा नऊेन ठेवतात . �यावळे�
नारळ व कोर� सपू नऊेन तो तरेडा व सात खडे माघारी

आणतात . तरे�ावर मखुवटा बसवतात . �यावरच
सव� साज�शणगार चढवतात . देशावर फ� पांच खडे

आणतात . ते घऊेन घरी आले�या मलुी�या पायावर

गरम पाणी ओतनू , �तला हळदकंुकू लावनू आ�ण

ओवाळून घरांत घतेात . आ�ण मग ते पांच खडे

एका�ा गाड�यांत नाह�तर �पतळे�या भां�ांत ठेवनू

गौरी बसवतात . �या स�ंयेन� दोन असतात . आ�ण



�यांची मांडणी�ह मोठ� अ�भनव असते . �हणजे
गाड�यावर गाडग� उतरंडीसारख� रचावयाच� आ�ण

वर�या त�डाला हळद�कंुकवान� माणसाचा चहेरा

काढले�या लहान �ट�गणीचा मखुवटा ठेवायचा .
�यावर खण घालावयाचा . कुण� कुण� भां�ावर भांड�

अगर ड�यावर डबे ठेवनू �यावर मातीचा अगर वाट�वर

काजळ�न� काढलेला मखुवटा ठेवनू उंची लुगड�

नसेवतात . �व�चत् �सगं� �पतळेचे मखुवटे�ह �दसनू

येतात . मा� या सग�या गो��साठ� वापर�यांत

येणाया� गाड�यांत अगर भां�ांत सवा�णीची ओट�

असते . तां�ळ अगर ग�ं , पानसपुारी , लेकुरवाळ�
हळकंुड , खोबया�ची वाट� वगरेै वगरेै सव� या गौरीला

लागते . �याच�माणे मखुवटा असले �या बतेान�

नाकांत व कानांत डाग घालतात . आ�ण एर�ह� सरा�स

सव� गौर�ना ग�यांतील ठळक दा�गने घाल�याची �था

आहे . उंची लुगड� आ�ण दागदा�गने यामळु� ही गौर

न��ासरखी �दसते . �त�या पढु� घरांतील सुदंर

व�तूचंी मांडणी क�न दो�ही बांजनूा दोन समया तवेत

ठेवाय�या . आ�ण खणनारळ समोर मांडले �हणून



�यांना हळदकंुकंू वहायच� . या वळे� ही सगळ� शोभा
बघनू डो�याच� पारण� �फट�यासारख� वाटत� .

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

आरती ( गौरी ) महाल�मीची

भा�पद शु� स�तमीस ��त�ा

अनरुाधा न�� �ये�ा ��ेा

गणेशा स�हत गौरी ध�न�ा

बसैली येउ�न सक�ळया �न�ा II१||

जयदेव जयदेव जय महाल�मी, �ीमहाल�मी,

कृपा क�नी आली तू महाल�मी जयदेव जयदेव ।।

धृ।।

�ये�ा न�� पजुचेा म�हमा

षडरस प�वा�े होती सखुधामा

सवुा�सनी �ा�ण अपु�नी �नजनमेा

तझुे आशीवा�दे सकलही धामा ।।२।।



जयदेव जयदेव जय महाल�मी, �ीमहाल�मी,

कृपा क�नी आली तू महाल�मी जयदेव जयदेव ।।

धृ।।

उ�थापन मळूावर होता अगजाई

वर देती झाली देवी �व�ाचे गहृी

�� �व�नाथ भ�ाचे ठायी

वर देती झाली देवी सकळांचे गहृी ।।३।।

जयदेव जयदेव जय महाल�मी, �ीमहाल�मी,

कृपा क�नी आली तू महाल�मी जयदेव जयदेव ।।

धृ।।

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

गौरीदशकम् �ीशंकराचाय�कृत

लीलाल�ध�था�पतलु�ता�खललोकां

लॊकातीतयै��ग�भर�त��रम�ृयाम् ।

बाला�द�य��ॆणसमान�ु�तप�ुां



गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥१॥

अशापाश�लेश�वनाशं �वदधानां

पादांभोज�यानपराणां प�ुषाणाम् ।

ईशामीशाधा��हरां ताम�भरामां

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडॆ ॥२॥

नानाकारै�श��कद�बभैु�वाना�न

�ा�य �वरंै ��ड�त येयं �वयमकेा ।

क�याण� तां क�पलतामान�तभाजां

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥३॥

मलूाधारा���थतरी�या �व�धर��ं

सौरं चा��ं �ा�य �वहार�व�लतांगीम् ।

येयं स�ूमात् स�ूमतन�ुतां सखु�पां

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥४॥

य�यामोतं �ोतमशेषं म�णमाला-

स�ेू य�त् �वा�प चरं चा�यचरं च ।

ताम�या�म�ानपद�ा गमनीयां



गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥५॥

��याहार�यानसमा�ध��थ�तभाजां

�न�यं �च�े �नवृ��तका�ां कलय�तीम् ।

स�य�ानान�दमय� तां तनमु�यां

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥६॥

च��ापीडान��दतम�द��मतव��ां

च��ापीडालंकृतनीलालकभाराम् ।

इ��ोप�ॆ�ा�च�तपादांबजुयु�मां

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥७॥

आ�द�ा�ताम�रम�ूया� �वलस�त�

भतूे भतूे भतूकद�ब�स�व�ीम् ।

श

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥८॥

य�याः कु�ौ लीनमख�डं जगद�डं

भयूॊ भयूः �ा�रभ�ू��थतमवे ।

प�या साध� राजतशैले �वहर�त�



गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥९॥

�न�यः शु�ो �न�कल एको जगद�शः

सा�ी य�याः सग��वधौ सहंरेण च ।

�व��ाण��डनलोलां �शवप�न�

गौरीम�बाम�ब�ुहा�ीमहमीडे ॥१०॥

�ातःकाले भाव�वशु��� �वदधानो

भ��या �न�यं ज�प�त गौरीदशकं यः ।

वाचां �स��� सपंदम�ुच�ै�शवभ���

त�याव�यं पव�तप�ुी �वदधा�त ॥११॥

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

गौय��ो�रशत नामाव�लः

ॐ महामनो�मणीश��यै नमः ॥

ॐ �शवश��यै नमः ॥



ॐ �शवकंय� नमः ॥

ॐ इ�छाश�� ��याश�� �ानश�� �व��प�यै नमः

॥

ॐ शा��यतीत कलान�दायै नमः ॥

ॐ �शवमायायै नमः ॥

ॐ �शव��यायै नमः ॥

ॐ सव��ायै नमः ॥

ॐ स�ुदय� नमः ॥

ॐ सौ�यायै नमः ॥

ॐ स��चदान�द��प�यै नमः ॥

ॐ परापराम�यै नमः ॥

ॐ बालायै नमः ॥

ॐ ��परुायै नमः ॥

ॐ कु�ड�यै नमः ॥

ॐ �शवायै नमः ॥

ॐ ��ा�यै नमः ॥



ॐ �वजयायै नमः ॥

ॐ सवा�यै नमः ॥

ॐ शवा��यै नमः ॥

ॐ भवुन�ेय� नमः ॥

ॐ क�या�यै नमः ॥

ॐ शू�ल�यै नमः ॥

ॐ का�तायै नमः ॥

ॐ महा��परुस�ुदय� नमः ॥

ॐ मा�ल�यै नमः ॥

ॐ मा�न�यै नमः ॥

ॐ मदनो�लास मो�ह�यै नमः ॥

ॐ मह�ेय� नमः ॥

ॐ मातङ्�यै नमः ॥

ॐ �शवका�यै नमः ॥

ॐ �चदा��मकायै नमः ॥

ॐ कामा�यै नमः ॥



ॐकमला�यै नमः ॥

ॐ मीना�यै नमः ॥

ॐ सव�सा���यै नमः ॥

ॐ उमादे�ै नमः ॥

ॐ महाका�यै नमः ॥

ॐ सामायै नमः ॥

ॐ सव�जन��यायै नमः ॥

ॐ �च�पुरायै नमः ॥

ॐ �च�नान�दायै नमः ॥

ॐ �च�म�यै नमः ॥

ॐ �च��व��प�यै नमः ॥

ॐ महासर�व�यै नमः ॥

ॐ �गा�यै नमः ॥

ॐ �वाला�गा��दमो�ह�यै नमः ॥

ॐ नकु�यै नमः ॥

ॐ शु��व�ायै नमः ॥



ॐ स��चदान�द�व�हायै नमः ॥

ॐ स�ुभायै नमः ॥

ॐ स�ुभा�वालायै नमः ॥

ॐ इ��ा��ै नमः ॥

ॐ सव�मो�ह�यै नमः ॥

ॐ मह�े�जालम�य�थायै नमः ॥

ॐ मायायै नमः ॥

ॐ माया�वनो�द�यै नमः ॥

ॐ �व�े�य� नमः ॥

ॐ वषृा�ढायै नमः ॥

ॐ �व�ाजाल�वनो�द�यै नमः ॥

ॐ म��े�य� नमः ॥

ॐ महाल��यै नमः ॥

ॐ महाकालीफल�दायै नमः ॥

ॐ चतवु�द�वशेष�ायै नमः ॥

ॐ सा�व�यै नमः ॥



ॐ सव�देवतायै नमः ॥

ॐ मह�े�ा�यै नमः ॥

ॐ गणा�य�ायै नमः ॥

ॐ महाभरैवप�ूजतायै नमः ॥

ॐ महामायायै नमः ॥

ॐ महाघोरायै नमः ॥

ॐ महादे�ै नमः ॥

ॐ मलापहायै नमः ॥

ॐ म�हषासरुसहंाय� नमः ॥

ॐ च�डम�ुडकुला�तकायै नमः ॥

ॐ च�े�य� नमः ॥

ॐ चतवु��ै नमः ॥

ॐ सव�दायै नमः ॥

ॐ सरुना�य�यै नमः ॥

ॐ षट्शा���नपणुायै नमः ॥

ॐ �न�यायै नमः ॥



ॐ षड्दश�न�वच�णायै नमः ॥

ॐ कालरा�यै नमः ॥

ॐ कलातीतायै नमः ॥

ॐ क�वराजमनोहरायै नमः ॥

ॐ शारदा�तलकाकारायै नमः ॥

ॐ धीरायै नमः ॥

ॐ धीरजन��यायै नमः ॥

ॐ उ�भाय� नमः ॥

ॐ महाभाय� नमः ॥

ॐ ���माय� नमः ॥

ॐ रण��यायै नमः ॥

ॐ अ�पणू��य� नमः ॥

ॐ मा�े नमः ॥

ॐ �वणा�कारत�ट��भायै नमः ॥

ॐ �वर�जंनवण�दयायै नमः ॥

ॐ ग�प�ा�दकारणायै नमः ॥



ॐ पदवा�याथ��नलयायै नमः ॥

ॐ �ब��नादा�दकारणायै नमः ॥

ॐ मो�शेम�ह�यै नमः ॥

ॐ स�यायै नमः ॥

ॐ भ�ु�म�ु�फल�दायै नमः ॥

ॐ �व�ानदा�य�यै नमः ॥

ॐ ��ायै नमः ॥

ॐ ��ानफलदा�य�यै नमः ॥

ॐ अहकंारकलातीतायै नमः ॥

ॐ पराश��यै नमः ॥

ॐ परा�परायै नमः ॥

॥ इ�त गौय��ो�रशत नामाव�लः ॥

-----------

काही शंका

अशौच असले, तर गौरी आवाहन आ�ण पजून क�



नये

भा�पदातील महाल�मी�या (गौरी�या) वळे� अशौच
असले, तर गौरी आवाहन आ�ण पजून क� नये.
अशौचामळेु त�ेहा गौरीपजून न करता आ�याने काही

जण पढेु आ��न मासात (म�ह�यात) गौरीपजून
करतात, पण तसे क� नये. अशा �सगंी �याचा लोप
करणे (�हणजे ते न करणे) यु� होय.

�ये�ा गौरीपजून हा एक कुळाचार आह.े �यामळेु
कोश (�मळकतीचे साधन) आ�ण चलुी (�वयंपाकघर)
�नराळे होताच ��येक �वत�ं कुटंुबात हे �त करणे

अ�याव�यक असत.े’

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

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�

पाचगेावकर
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