
दवेीच नेवरा�

ह �ेत आ��न श.ु ��तपदपेासनू नवमीपय�त करतात.
�ताला आरभं कर�यास अमाय�ु ��तपदा व�य�
समजावी. ���तयाय�ु ��तपदा शभु समजावी.
�ता�या नऊ रा�ी पणू� होतील त�ेहा �त पणू� झाले
अस जेाणाव.े �तथी�या �यव�ृ�न �ेदवसस�ंयते
�यनूा�ध�य होत नाही. आरभं�दवशी �च�ा न��
आ�ण वधैतृी योग असले तर दो�ही सपं�यावर
�तारभं करावा. परतं दुवेीच आेवाहन, �थापन आ�ण
�वसज�न या �त�ही गो�ी �ात:काळ� करतात. �हणनू
�च�ाद� व�य� गो�ी अ�धक काल राहात असतील तर
�याच �दवशी अ�भ�जत म्�ुता�वर आरभं करावा. तसे
पा�हल तेर, वास�ंतक नवरा�ाम�य शे��ची उपासना
�धान गणली जात.े परतं युा दो�ही उपासना �ापक
अस�यामळु देो�ही नवरा�ातं दो�ही करतात.
याबाबतीत वण�भदे, �वधान�भ�ता अगर दवेताद� भदे



नाही. सव� वणा�च लेोक आपाप�या अ�भ� दवेतचेी
उपासना करतात.

काही अप�रहाय� कारणामळु (े अशौच असले तर )
जर सपंणू� नवरा�भर �त करण अेश�य असले तर
* पचंमी , स�तमी , नवमी पासनू �त �ारभं करता
यतेो .

* ��तपदपेासनू स�तमीपय�त स�त-रा��क �त कराव.े

* पचंमीला एकभ�ु रा�न, ष�ीला न��त क�न
(तारकादश�नोपरा�त भोजन क�न), स�तमीस
अया�चत सवेन क�न, अ�मीला व नवमीला पारणे
क�न पचंरा��क �त कराव;े

* स�तमी, अ�मी व नवमीला एकभ�ु रा�न
��रा��क �त कराव;े

* आरभं�दनी व समा��त�दनी ��रा��क �त करावे
�क�वा
* आरभं�दनी अगर समा��त�दनी एकरा��क �त
कराव.े



�त कोण�याही �कार केेल तेरी अ�भ�-�स�� होत.े
स�ुवातीस म�ृ�का पस�न एक वदे� (चौक) तयार
करावी. �यासाठ� प�व� �थान �नवडाव.े �या वदे�वर
जव, ग� आद� धा�य पेरेावीत. �यावर श��नसुार
सवुणा�द�चा कलश �था�पत करावा. कलशावर सोन,े
चादं�, ताबं,े म�ृ�का, पाषाण याची मतू� �क�वा �च�
याची �थापना करावी. जर मतू� मातीची, कागदाची
(�च���पणी ) �क�वा श��रा�दकाची असले व
�नानाद� �वध�नी ती �व�पू हो�याची वा �व�न
जा�याची श�यता असले तर �त�यावर काच बसवावी
आ�ण खडग्ाद� आयधु आेतीला बाजसू ठेवावी. मतू�
उपल�ध हो�यासारखी नसले तर कलशा�या मागील
बाजसू (�भ�तीवर) �व��तक व �या�यामाग देो�ही
बाजूंस ��शळू काढाव आे�ण �गा�च �ेच�, प�ुतक
�क�वा शा�ळ�ाम वगरै ठेेवनू �व�णचु पेजून कराव.े
पजूचे सेा��वक�, राजसी आ�ण तामसी अस तेीन
�कार आहते. यापंकै� सा��वक� पजूा अ�धक



�च�लत आह.े नवरा�-�ताचा आरभं करताना
सव��थम गणपती, मातकृा, लोकपाल, नव�ह आ�ण
व�ण याचं पेजून, �व��तवाचन आ�ण मधपुक� - �हण
क�न म�ुय मतू�ची वदे�वधीनसुार, प��त�मानसुार
�क�वा आप�या सा�ंदा�यक प�तीनसुार पजूा करावी.
ही म�ुय मतू� राम-कृ�ण, ल�मीनारायण �क�वा श��,
भगवती, दवेी इ. कोण�याही अ�भ� दवेतचेॊ असावी.
दवेी�या नवरा�ात महाकाली, महाल�मी आ�ण
महासर�वतीची पजूा अ�ण स�तशतीचा पाठ या
गो��ना �ाधा�य आह.े पाठ करायचा असले तर
पा�प�ुतक दवेतात�ुय माननू �याच पेजून कराव.े १,
३, ५ अशा �वषम स�ंया�मक स�तशतीची पारायणे
करावी. पाठासाठ� �वशषे �ा�ण �नम�ं�त करणे
असतील तर �याचंी स�ंयाही १, ३, ५ अशी �वषम
असावी. स�तशतीच पेाठ (पारायणस�ंया) आप�या
उ���ा�या �व�पानसुार पढु�ल�माण केराव.े

* फल�स�� १,

* उप�व-शातंीसाठ� ३,



* सामा�यत: सव� �कारा�या शातंीसाठ� ५,

* भयम�ु�साठ� ७,

* य�-फला�या �ा�तीसाठ� ९,

रा�य�ा�तीसाठ� ११,

* काय��स��साठ� १२,

* एखा�ाला वश कर�यासाठ� १४,

* सखुसपं�ी�या �ा�तीसाठ� १५,

* धनप�ु�ा�तीसाठ� १६,

* श�,ू रोग आ�ण राजा यापासनू�या
भय�नवारणासाठ� १७,

* ��य�ा�तीसाठ� १८,

* अ�न� �हा�ंया दोष �नवारणासाठ� २०,

* बधंम�ु�साठ� २५,

आ�ण म�ृयभुय, �ापक उप�व, तसचे दशे�वनाश
इ�याद�पासनू बचाव �हावा आ�ण असा�य गो�ी�या
�स���तव, तसचे लोको�र लाभा�तव,



आव�यकतनेसुार १००; १०००; दहाहजार, व एक
लाखपय�त स�तशतीपाठ कराव.े दवेी�तामं�ये
'कुमारीपजून' परमाव�यक मानल गेले आेह.े श�य
तर नवरा� सपंपेय�त, नाही तर समा�ती�या �दवशी
कुमारीच पेाय धऊुन �तची गधंप�ुपाद�नी पजूा करावी.
�तला �म�ा� भोजन वाढाव.े

* एका कुमा�रकेच पेजून केल अेसता ऎ�य��ा�ती
होत;े

* दोघ�च पेजून केल अेसता भोग व मो��ा�ती होत;े

* �तघ�च पेजून के�यान धेम�-अथ�-काम याचंी �ा�ती
होत;े

* चौघ��या पजूनान रेा�यपद�ा�ती;
* पाच जण�च पेजून के�यान �ेव�ा�ा�ती;
* सहा�ंया पजूनान षेटक्म��स��;
* साता�ंया पजूनान रेा�य�ा�ती;
* आठजण��या पजूने सेपं�ी आ�ण



* नऊ कुमार�ची पजूा केली असता प�ृवीच रेा�य
�मळत.े

दोन वषा�ची मलुगी कुमारी, तीन वषा�ची ��म�ूत�नी,
चार वषा�ची क�याणी, पाच वषा�ची रो�हणी, सहा
वषा�ची काली, सात वषा�ची च��डका, आठ वषा�ची
शाभंवी, नऊ वषा�ची �गा� आ�ण दहा वषा�ची सभु�ा-
�व��पणी सबंो�धली जात.े कुमारीपजूनासाठ� या�न
मोठ� मलुगी अ�ा� होय. �गा�पजूमे�य �े�तपदलेा
केसानंा लाव�याची ��-ेआवळा, सगुधंी तले, इ.
वहावीत, ��तीयलेा केस बाधं�यासाठ� रशेमी दोरा
वहावा, ततृीयलेा �स��र व आरसा अप�ण करावा,
चतथु�ला मधपुक� , �तलकआ�ण न�ेाजंन, पचंमीला
उटण,े चदंनाद� अगंराग व अलकंार आ�ण ष�ीला
फुल अेप�ण करावीत. स�तमीला गहृम�यपजूा,
अ�मीला उपवासपवू�क पजून, नवमीला महापजूा व
कुमारीपजून आ�ण दशमीला आरती आ�ण �वसज�न
कराव.े याच�माण रेामकृ�णाद��या
नवरा�महो�सवात �तो�पाठ �क�वा लीला�दश�नाचा
काय��म करावा. या�माण नेऊ �दवसपय�त



नवरा��त क�न दहा�ा �दवशी दशाशं हवन,
�ा�णभोजन आ�ण �तो�ापन ( �वसज�न ) कराव.े
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