
पाचवी व ष�ीदेवीची पूजा

बाळंत झा�यापासनू पांच�ा अथ�ा सहा�ा

�दवश� �क�वा सहा�ाच �दवश� रा�ी�या �हरी �पता

इ�या�दकांन� आचमन क�न देश आ�ण काल �ांच�

�मरण क�न �ा मातसेह बालकाच� आयु�य आ�ण

आरो�य �ां�या �ा��त�ारा सकल अ�र�ांचा नाश

हो�याक�रतां �ीपरम�ेर �ीतीसाठ� �व�नशे

गणपतीच�, ज�म देणाया� ष�ीदेवीच�, जीव�ंतकेच�
आ�ण श��गभा�च� पजून यथा श�� �मळ�वले�या

उपचारांन� मी करीन. असा सकं�प करावा. तस�च
शां�तस�ूाचा जप कर�याच� कामी आचाया�चे वरण,
�न�व��नतसेाठ� गणप�त पजून करीन. असा सकं�प
के�यावर तश� त� सव� करावी.

अ�तांचे ढ�गांवर �व�नशे, ज�म देणारी ष�ीदेवी

आ�ण जीव�ंतका हयांच� आवाहन क�न



�व�नशेायनम: ज�मदा�योनम: ष�ीदे�ौनम:
जीव�ंतकायै नम:

हया नाम म�ंांनी षोडश उपचारांन� पथृक् अथवा

त�ंान� पजून कराव�.

“ आया�ह० ” ह� �हणून ष�ीदेवीच� आवाहन कराव�.
“ श����वं० ” ह� �हणून उपचार अप�ण कराव�.
�क�येक �ठकाणी �शवा, सभं�ूत, �ी�त, सतं�त
अनुसयूा आ�ण �मा हयांच� पजून क�रतात.
आचाया�न� आ�ण �सया�नी शां�तस�ूचा पाठ करावा.
“ लंबोदर० नम: ” �हणून �ाथ�ना करावी. नतंर
�ा�णांना तांबलू, खा�पदाथ� पढेे वगरेै आ�ण

द��णा इ�या�द �ाव�.

जननशौचाम�य� �हणजे सोयराम�य� प�हला, पांचवा,
सहावा आणी दहावा इत�या �दवसांम�य� दान आ�ण

��त�ह कर�यास �हणजे देण� व घणे� कर�यास दोष

नाह�; परंतु अ� खा�याचा मा� �नषेध आह.े हया
रा�ीस सवा�नी जागरण कराव.े



पाचवी

काही �ठकाणी थोडा वगेळा पण �वधी करतात :-

पाचवी �दवशी ज�मदानामक

देवता(�जवती/जीव��तका)पजूा करणे.

ज�माला आले�या बालकाला कुठलीही बाधा होऊ

नये व �याला आयुरारो�य लाभावे या हतेनूे शा��ाने

ष�ीपजून कर�यास सां�गतले आह.ेबालका�या
ग�यात �क�वा मनगटात का�या दो�यात सातवीची

��तमा ओऊन ती बांधतात.पाचवी पजून
कुलाचारा�माणे केले जात.ेकाहीजण पाचवी

सपुाम�ये तर काही पा�ावर पजूतात. सपुात
तांदळावर कलश ठेवतात.कलश-तां�या�या तां�या
�यावर हळद-�प��ाची बोटे ओढणे,कलशात पाणी



सपुारी,स�वा �पया ठेवणे.�यावर नारळ ठेवणे.�यावर
नाल ठेवणे.�ा कलशावर केळ��या पानाची खोर

क�न उभी क�न ठेवणे. �तला देवी�माणे
सजवणे(कपाळाला कंुकू.काजळाची दोन बोटे

�हणजे दोन डोळे,नाका�या �ठकाणी नथ,ग�यात
एकसर व वणेी घालणे).समोर पानाचे पाच �वडे

मांडणे ��येक �व�ावर

सपुारी,बदाम.खारीक,अ�ोड,हळकंुड , ��येक� एक
एक ठेवणे.तसचे घगुया� ,उकडी�या पीठाचे
मटुके,�पठाचा �दवा व द��णा ठेवणे.सपुात का�या

दोरात वखेडंाचे तकुडे बांधून ठेवणे ,ब�ासे �क�वा पढेे
��येक �व�ावर ठेवतात.(देवीजवळ �ाथ�ना क�न

गा�हाणे घालून नारळ मानवायाचा असतो.) खाटे�या

चार पायाजवळ चार पीठाचे �दवे व एक �दवा

मोरीजवळ ठेवतात .उपरो� तयारी झा�यावर भ��

भावाने देवतचेे पजून करावे व नवे�े

दाखवावे .भातावर दही वाढणे ,शेव�याची भाजी
पानावर वाढणे )देवीला दाखवलेला नवै�े

सवुास�नीला �ावा �क�वा गाईला �ावा कोणा�या



मखुी लागणे चांगले असत,ेका�या दो�यातील सातवी

बाळा�या ग�यात �क�वा मनगटात बांधावी.

पा�ावरील पाचवी पजून:

पा�ावर वरवटंा ठेवनू सात �व�ाची पाने देठ

खाली क�न वरव�ंला टेकून ठेवावीत .पाना�या
टोकांना श��र लावतात.काजळाची दोन बोटे ��येक

पानाला दोन डोळे �हणून लावतात. स�तमातकृा
पजून सो�याची सातवी ओवनू ती देवत�ेया ग�यात

घालावी.वणेी घालावी,समोर पीठाचे सात �दवे व

पाटया�या चार कोप�यांना चार पीठाचे �दवे

लावतात.�ाचीन परंपरेची जपणूक करणारा दगडी

�दवा पा�ा�या म�यभागी लावतात.(पणती �ह
चालत)े पा�ासभोवती रांगोळ� घालावी.अशा रीतीने
तयारी झा�यावर भ��भावाने देवत�चे पजून करावे व

नवै�ै दाखवावा.



नवै�ै-ताटात मदुभात,भातावर दही,भातासभोवती
पाच उकडी मटुके व काळ� �मरी पडू , ही
पा�ावरील पाचवी व ष�ी �हणून दोन �दवस

पजूतात.

ष�ी पजूनासाठ�:

पाचवी पजूनाचे �सरे �दवशी �या �ठकाणी पाचवी

पजून केलेले असत.े�याच �ठकाणी एक पाट

ठेवतात.पाटावर एक नारळ,कोरा
कागद,लेखणी,(मलुगा असले तर हातोडा व मलुगी

असले तर कोयती)असे एक श��ही ठेवतात.व �यांचे

पजून करतात.

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

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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