
�शवामठू (�शवम�ुी�त)

�शवम�ुी �त (�शवामठू) :

ल�न झा�यानतंर सलग प�हली पाच वष�महारा�ात
���या ह �ेशवाम�ुी वाह�याच �ेत करतात. �ा �तात
�ावणातील सव� सोमवारी उपवास करावा.
�शव�ल�गाची पजूा क�न �यावर ��यके सोमवारी
�मान तेा�ंळ,तीळ,मगू,जवस �ापकै� एकेका
धा�याची एक मठू वाहावी. �हणज पे�ह�या �ावणी
सोमवारी तादंळाची एक मठू, �स�या �ावणी
सोमवारी �तळाची एक मठू असा हा �म असावा. ही
मठू वाहताना
‘नम: �शवाय शा�ताय पचंव��ाय श�ूलन ।े
शकृ��भ�ृ�-महाकालणय�ुाय श�भव ।े। ‘

हा म�ं �हणावा. पाच वषा�नतंर �ताच उे�ापन कराव.े
यथा�वधी �शव�ल�गाची पजूा क�न �ा�णानंा तसचे
आ�त�ेानंा यथाश�� भोजन, भटेव�त,ू द��णा दऊेन



�ा �ताची समा�ती करावी.
आप�याकड जे अेसले तचे भ��ष�क �मेान देवेाला
�दल तेर दवे त आेनदंान �ेवीकारतो. द�ेयाची व�ृी
मा� हवी. आधीच भगवान �शवशकंर भोळ,े �यात ते
आशतुोष �हणज लेहान मलुा�माण लेगचे �स�
होणार !े �यात प�ुहा पाव�तीमातचे पे�तराज , �शव-
पाव�ती �ा�ंयाकड आेपण सखुी दा�प�य जीवनाचा
अ�तमनोरम असा आदश� �हणनू बघतो.
�ववाह�सगंीदखेील नववध लू�नाला उभी
राहा�यापवू� ‘गौरीहर’ पजूत.े �यामळु तेो आदश�
नव�ववा�हतासंमोर सतत यावा, �या�ंया मनावर
सहजीवनाच सेसु�ंकार �हाव �ेासाठ� ही
�शवामठु�ची क�पना �तानषुगान येो�जली गलेी
सोमवार �त प�त १ :

�ावणातील सव� सोमवारी पणू� �दवस उपवास करावा.
तो �स�या �दवशी भोजन क�न सोडावा. मा� जे
आजारी अथवा अश� असतील �यानंी रा�ी भोजन
कराव.े



ब�तके क�न �नरोगी मडंळ�ही �ावणातील
सोमवारचा उपवास स�ंयाकाळ� �क�वा रा�ीच भोजन
क�न सोडतात. आज�या धकाधक��या काळात ते
यो�यही आह.े �पारी फलाहार आ�ण रा�ौ सा��वक
भोजन हा शरीर�वा��या�या ��ीन उे�चत �नयम
ठरावा.
सोमवार �त प�त २ :

आणखी एका वगे�या �कार सेोमवार �त केल जेात.े
ह �ेत �ावणा�माणचे च�ै, वशैाख, का�त�कआ�ण
माग�शीष� �ा म�ह�यामं�यहेी केल जेात.े मा�
�ावणातील सोमवारी के�यास त �ेवशषे मानल जेात.े
पजूआेधी �ताचा सकं�प करावा. नतंर �शवशकंराचंे
�यान कराव.े त�प�चात’ओम नम: �शवाय’ �ा
म�ंो�चारासह �शवशकंराचंी तर ‘ओम नम: �शवाय:’
या म�ंो�चारासह पाव�तीमातचेी यथो�चत
षोडशोपचारी पजूा करावी. �ा �दवशी एकभ�ु
राहाव.े श�य अस�यास घराजवळ�या एखा�ा
उ�ानात थोडा वळे जाऊन याव.े अशात�हने हे �ेत



एकूण चौदा वष�क�न मग �याच येथासागं उ�ापन
कराव.े

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

सोमवारची [ �शवामठु�ची ] कहाणी

आटपाट नगर होत.ं �तथ एंक राजा होता. �या
राजाला चार सनुा हो�या. तीन आवड�या हो�या, एक
नावडती होती. आवड�या सनुाचंा तो चागंला
��तपाळ करी. नावडतीला जवेायला उ�,ं नसेायला
जाडभंरड.ं राहायला गरुाचं बंडे �ंदल.ं गरुा�याच कंाम
�दल.ं पढुं �ावणमास आला. प�हला सोमवार आला.
ही रान� गलेी. नागक�या-दवेक�याचंी भटे झाली.
�यानंा �वचारल,ं "बाई बाई, कुठं जाता?ं" "
महादवेा�या दवेळ� जात�, �शवामठू वाहत�." "यानं
काय होत?ं" "�ताराची भ�� होत.े इ��छत काय�
�स��स जात.ं मलुबंाळ हंोतात. नावडत� माणसं
आवडत� होतात. वडील मन�ुयापंासनू सखु�ा��त
होत.े" मग �यान� �हला �वचारल,ं "तूंकोणाची कोण?"



"मी राजाची सनू, तमु�याबरोबर यते.े" �याचंबेरोबर
दवेळातं गलेी. नागक�या-दवेक�या वसा वस लूाग�या.
नावडती �हणाली, "काय ग बायानंो वसा वसता?ं" "
आ�ही �शवामठु�चा वसा वसत�." "�या वशाला काय
कराव?ं" "मठू �चमटु ता�ंळ �याव,े �शवराई सपुारी
�यावी, गधं फूल �याव,ं दोन बलेाच� पान �ंयाव�.
मनोभाव पेजूा करावी. हाती ता�ंळ �याव आे�ण
त�डान "ं�शवा �शवा महादवेा, माझी �शवामठू ई�रा
दवेा. साससूासया�, �दराभावा, नणदंाजावा, �तारा,
नावडती आह तेी आवडती कर र देवेा." अस �ंहणनू
ता�ंळ वहावते. स�ंयाकाळपय�त उपवास करावा.
उ�मंा� खंाऊं नय.े �दवसा �नजूंनय.े उपास नाह�
�नभवला तर �ध �याव.ं स�ंयाकाळ� आघंोळ करावी.
दवेाला बले वहावा आ�ण मकुा�ान जंवेण कराव.ं हा
वसा पाच वष� करावा. प�ह�या सोमवारी ता�ंळ,
�सया�स तीळ, �तसया�स मगू, चव�यास जव आ�ण
पाचवा आला तर सात �ूशवामठू�क�रता घंते जाव.े"

प�ह�या सोमवारी सगळ संा�ह�य नागक�या-
दवेक�यानं� �दल आं�ण �स-या सोमवारी �हला घ�न



आणायला स�ंगतल.ं �या �दवश� �हन मंनोभाव पंजूा
केली. सारा �दवस उपास केला. जावानणदंानंी
उ�मंा� पंान �दल.ं त �ेतन गंाईला घातल.ं शकंराची
आराधना केली आ�ण �ध �पऊन �नजनू रा�हली.
पढुं �सरा सोमवार आला. नावडतीन घंरातंनू सव�
सामान मागनू घतेल.ं पढुं रानातं जाऊन
नागक�याबंरोबर मनोभाव�पजूा केली आ�ण "�शवा
�शवा महादवेा, माझी �शवामठू ई�रा दवेा.
साससूासया� , �दराभावा, नणदंाजावा, �तारा
नावडती आह�ती आवडती कर र देवेा." अस �ंहणनू
तीळ वा�हल.े सारा �दवस उपवास केला. शकंराला
बले वा�हला. �ध �पऊन �नजनू रा�हली. स�ंयाकाळ�
सास-यान �ंवचारल.ं "तझुा दवे कुठं आह?े नावडतीनं
जबाब �दला, "माझा दवे फार लाबं आह.े वाटा कठ�ण
आहते, काटकेुट आेहते. साप-वाघ आहते, �तथ मंाझा
दवे आह.े"

पढुं �तसरा सोमवार आला. पजूचे संामान घतेल.ं
दवेाला जाऊ लागली. घरची माणस मंाग चंालल�.



"नावडत,े तझुा दवे दाखव," �हणनू �हणूंलागल�.
नावडतीला रोजचा सराव होता. �तला काहंी वाटलं
नाह�. �ानंा काटकेुट पे�ुकळ लागल.े नावडतीची दया
आली. आजपय�त रानातं
कशी यते असले कोण जाण.े नावडतीला �च�ता
पडली. दवेाची �ाथ�ना केली. दवेाला �तची क�णा
आली. नागक�या, दवेक�या �ासंह वत�मान दऊेळ
सवुणा�च झंाल.ं र�नज�डताच खेाबं झाल,े �वयभंू
महादवेाची �प�डी झाली. सग�यानं� दवेाच दंश�न
घतेल.ं

नावडाती पजूा क�ं लागली. गधंफूल वा� लागली.
नतंर मगू घऊेन "�शवा �शवा महादवेा, माझी �शवामठू
ई�रा दवेा. साससूासया� , �दराभावा, नणदंाजावा,
�तारा, नावडती आह�ती आवडती कर र देवेा." असं
�हणनू �शवाला वा�हल�. राजाला मोठा आनदं झाला.
नावडतीवर �मे वाढल.ं दा�गन �ेयायला �दल.े
खुंट�वर पागोट ठंेवनू तळ पंहायला गलेा. नावडतीची
पजूा झाली.



पजूा झा�यावर सगळ� माणस बंाहरे आल�. इकडे
दऊेळ अ��य झाल.ं राजा परत आला. माझ पंागोटं
दवेळ� रा�हल दंवेळाकड आेणायला गलेा. तो �तथं
एक लहान दऊेळ आह,े �तथ एंक �प�डी आह.े वर
आपण केललेी पजूा आह,े जवळ खुंट�वर पागोटं
आह.े त�ेहा �ंयानं सेनुलेा �वचारल,ं " ह अेस कंसं
झाल?ं" "माझा ग�रबाचा हाच दवे. म� दवेाची �ाथ�ना
केली, �यान तं�ुहाला दश�न �दल.ं" सनुमेळु दंवे भटेला
�हणनू �तला पालख�त घालनू घर� आणल.ं नावडती
होती ती आवडती झाली.
जसा �तला शकंर �स� झाला, तसा त�ुहा आं�हां
होवो. ही साठा उं�राचंी कहाणी. पाचंा उं�री सफुळ
सपंणू�.

सोमवारची [ फसक�ची ] कहाणी

ऐका महादवेा, तमुची कहाणी. आटपाट नगर होत.ं



�यातं एक गरीब सवा�ण बाई रहात अस.े �तन आंपलं
�ावणास आला �हणज केाय कराव ?ं आपल दंर
सोमवार� पहाटसे उठाव,ं �नान कराव,ं पजूा �यावी,
एक उपडा, �सरा उताणा, पसाभर ता�ंळ �याव वे
महादवेा�या दवेळ� जाऊन मनोभाव�पजूा करावी.
नतंर �ाथ�न�ेया वळे�, ‘जय महादवेा, घ फेसक� व दे
ल�मी’ अस �ंहणनू महादवेा�या म�तक� ता�ंळ अप�ण
कराव.े उरल तेा�ंळ नदं��या पाठ�वर वा�न आपण
घरी याव.ं अस चंारी सोमवार� �तन कंेल.ं शकंर �तला
�स� झाला. �दवस��दवस ती �ीमतं झाली. मनाम�ये
समाधान पावली. पढुं उ�ापनाच वेळे� �तन दंवेी
अ�पणू�ला गजनीची चोळ� पाठवली,
काशी�व��ेराला �पया पाठवला आ�ण �ताची
समा��त केली. शकंरानं� �तला �नरोप पाठ�वला .
"अजनू तलुा, नदं��या सवेचे फंळ �मळाल नंाह�,
मा�या सवेचे तंर अ�ाप दणेचं आह.े" पढुं शकंरानं�
�तला अपार दणे �ंदल.ं तर जसा �तला �व��ेर �स�
झाला, तसा त�ुहा आं�हा हंोवो. ही साठा उं�राचंी
कहाणी पाचंा उ�र� सफुळ सपंणू�.
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