
॥ �ी वरदल�मी पजून ॥

इतर सव� �ता�ंमाण �ेी वरदल�मी �त आह.े �ी
वरदल�मी ही दवेता ऎ�या�ची आह.े या �तान धेन,
सपं�ी वभैव �ा�त होत.े परुाणाम�य आे�दश�� ,
जगदबंचे �प ल� वधेनू घणेार अेस वेण�न आह.े
�व�वध अवतार जगदबंने धेारण केल �ेयातील एक
�प �हणज ले�मी . आप�या भ�ानंा वर दऊेन,
सखुसम�ृ�, वभैव म�ुह�त �ेदान करत.े दवेा�दकानंी
आ�ण ऋ�षम�ुन�नी स�ुा “�ी वरदल�मी” �हणनू �तची
�ततुी केली आह.े या वरदल�मीची म�नभाव भे��
करणाया��या घराम�य धेनधा�य याचंी सम�ृ� होऊन
सतंती भा�यशाली बनले अस �ेी वरदल�मी दवेीचे
वचन आह.े �यावळे� �ावण म�ह�यात पौ�ण�मलेा
श�ुवार यतेो �या पौ�ण�मपेासनू या �ताला �ारभं
करावा. �ी वरदल�मीची पजूा एक�ाही क�
शकतात. एका चौरगंावरती कापड पस�न �यावर
ता�ंळ घालनू �यावर कलश �थापना केली जात.े



�यावर ता�हन ठेऊन ता�हणा�या म�यभागी चतभुु�ज
वरदल�मी दवेीची ��तमा �क�वा मतू� ठेऊन �तची
सोळा उपचारानंी पजूा केली जात.े दवेीला एकवीस
�कारची प�ी अप�ण क�न एकवीस अनारस,े
अकवीस वड,े घारग �ेक�वा मोदक इ. पदाथा�च नेवै�े
दाखवल जेातात. आरती म�ंप�ुप �हणनू प�ुय �ा�त
क�न दणेारी अशी कथा भ��भावान �ेवण करावी.
सवुा�सनीची खणानारळान ओेट� भरावी.
�सया��दवशी सकाळ� दही-भाताचा नवै�े दाखवावा.
नतंर �वसज�न कराव.े

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

�ीवरदल�मी साथ�कथा

सतूउवाच ॥ कैलास�शखररे�यनेानागण�नष�ेवत ॥े
मदंारपीठे �व�ातंनेानाम�ण�वभ�ूषत ॥े१॥
र�नपीठेसखुासीनशंकंरलंोकशकंर ॥ं
प��छगौरीसतं�ुापरान�ुहका�यया ॥२॥
पाव��यवुाच ॥ भगवान स्व�लोकेशसव�भतू�हतरेत ॥



य�ह�य�मदपं�ुयतंदाच�वममानघ ॥३॥
वरदल�मी�तचंा��तत�म�े�ूहजग��भो ॥ शकंर उवाच
॥ �तानाम�ुमनंामसव�सौभा�यदायकं ॥
सव�सपं�करशंी�पं�ुपौ� �वध�न ॥ं४॥
श�ुल�ेावणकेमासपेौण�मा�यातंभुाग�व ॥े
तदार�य�तनंाया�महाल�म� चपजूयते ॥्५॥
�ीगणशेाय नमः ॥ सतू शौनकाद� ऋष�ना सागंतात -
" पवू� नाना �कार�या म�णगणानंी शोभायमान,
सभोवती वीरभ�ाद� गणानंी सवे�त, अ�त रमणीय
अशा कैलास पव�ता�या �शखरावर ॥१॥
र�नजडीत �स�हासनावर सव� लोकाचं नेहेमी क�याण
करणार �ेीशकंर �वराजमान झाल आेहते; ह पेा�न,
सव� लोकावंर अन�ुह कर�याक�रता �यानंा पाव�ती
�� करत के�, ॥२॥
ह भेगवन श्कंरा, आपण सव� लोकाचं �ेवामी आहात
व �ा�णमा�ा�ंया क�याणाथ� रा��ंदवस झटत आहात.
आपण सवा�म�य���े असनू आपल �ेठकाणी
पातकाचा लशेस�ुा नाही, तरी आपणाला मी



प�ुयकारक अ�यतं ग�ुत गो� �वचारत;े ती मला
आपण कृपा क�न सागंावी ॥३॥
ती गो� ही क�, ह जेग��भो, एक वरदल�मी नावाचे
�त मी ऐकल आेह.े �याचा �वधी आ�ण म�हमा काय
त मेला स�व�तर सागंाव.े " पाव�तीचा हा �� ऐकून
शकंर �हणतात, " ह पेाव�ती, वरदल�मी�त ह सेव�
�तामं�य उे�म �त असनू अ�यतं सौभा�य दणेार अेसे
आह.े �ा �ताच आेचरण केल अेसता त�काळ सव�
�कारची सपं�ी �ा�त होत.े प�ुपौ�ा�द सतंतीची व�ृ�
होत.े ॥४॥
ह पेाव�ती, �यावळे� �ावणातील प�ूण�मसे श�ुवार
यतेो �या प�ूण�मपेासनू ���यानंी या महाल�मीचे
( वरदल�मीच )े पजूलेा आरभं करावा ॥५॥
पाव��यवुाच ॥ �व�धनाकेनकत��तं�कानामदवे ता ॥
कथमारा�धतापवू�साभ�ूसतं�ुमानसा ॥६॥
ई�रउवाच ॥ वरदल�मी�तपं�ुयवं�या�म�णृपुाव��त ॥
कथ�ंवचंच कोरा��तदधीनाभ�व�य�स ॥७॥
क��ड�यनामनगरसेव�मडंनम�ंडत ॥े



हमे�ाकारस�हतचेामीकरगहृो��वल ॥े८॥
त�च�ा�णीका�च�चा�नाम �ेत�व�तुा ॥
प�तभ��रतासा�वी���ूशरुयोम�ता ॥ कला�न�धसमा
�पसेततमंजंभुा�षणी ॥९॥
त�याः�स��च�नेल�मीः �व�गंतातदा ॥
ए�हक�या�णभ�तंवेरल�मी �सादतः ॥१०॥
ह ऐेकून पाव�ती प�ुहा �वचारत,े " दवेा, �या �ताचा
�वधी काय, दवेता कोण आह वे पवू� कोणी, कोण�या
�कार येाच आेचरण केल ते सेव� सागंाव.े " ॥६॥
शकंर �हणतात, " ह पेाव�ती, अ�यतं प�ुयकारक
वरदल�मी�ताचा इ�तहास मी तलुा सागंतो. ह सेुंदरी,
तहूी �या दवेी�या आराधनते कोण�या �कार ते�पर
होशील तहेी कथन करतो. ॥७॥
क��ड�य नावाच एेक नगर असनू �या नगरात �या�या
सभोवताली सवुणा�चा कोटा आह आे�ण अ�नी�माणे
तजेःपुंज अस एेक म�ंदर होत.े ॥८॥
�या म�ंदरात चा�मती नावाची एक सव� लोकातं
��यात अशी �ा�ण ��ी राहात अस.े ही



�ा�णप�नी सतत प�तभ���वषयी त�पर,
महाप�त�ता, साससूासया�वर अ�यतं �मे करणारी
होती. �तची कातंी च�ंा�माण अेसनू �तच भेाषण फार
मजंळु होत.े ॥९॥
�तच सेदासव�काळ �स� �च� व प�व� आचरण
पा�न ��य� ल�मी �त�या �व�ात आली आ�ण
�हणाली, " ह चेा�मती, इकड ये.े वरदल�मी�या
�सादान तेझु के�याण असो ॥१०॥
नभोमासपेौण�मा�यानंा�त�ातंभेगृो�द�न ॥े
आर�ध��ंततं�महाल��यायता�म�भः ॥११॥
सवुण���तमाकुया��चतभुु�ज सम��वताम ॥्
पवू�गहृमलकंृ�यतोरणरैगंव��लकैः ॥१२॥
त��नभेाग�ववेारनेवभाडंसम��वतम ॥्
गहृचंपवू��द�भागईेशा�यावंा�वशषेतः ॥१३॥
गोधमूा���थस�ंयाका�भमूौ�न���यपजूयते ॥े
स�ंथा�यकलशतं�त�ं लवैा�समाभरते ॥्१४॥
प�ुपा�णच�व�न���यसवुण����प�ेतः ॥
प�लवा�ं�व�न���यव��णेा�छा�ाय�नतः ॥१५॥



तलुा मी एक गो� सागंत तेी ऐक. �या वळे�
�ावणा�या पौ�ण�मलेा श�ुवार यईेल �या वळे� तो
�दवस �थ� न घाल�वता �ढ अतंःकरणान वेरदल�मी
नावा�या �तास त आूरभं कर. ॥११॥
चतभुु�ज अशी सो�याची ल�मीची ��तमा करावी.
आपल घेर �व�छ कराव वे सगळ�कड तेोरण बेाधंावी.
तशाच �व�वध रगंा�ंया रागंोळया काढा�ात. ॥१२॥
�या �दवशी पजूके�रता नवी भाडंी �यावीत. पजूचेी
जागा पवू� �दशलेा �क�वा ईशा�य �दशलेा असावी.
॥१३॥
भमूीवर �व��तक काढून �यावर एक शरे ग�हाची राशी
करावी व �यावर नवा कलश ठेवनू �यात ता�ंळ
भरावते आ�ण कलशाभोवती व�� गेुंडाळा�वत.
॥१४॥
�या कलशावर अनके �कारची फुल वेाहावी. �यावर
सोन वेाहाव वे अनके �कारची प�ी वा�न �यावर
ठेवल�ेया पणू�पा�ावर व�� पसराव ॥े१५॥
��तमा�ंथापय�े�पजूय�ेच यथा�व�ध ॥



पचंामतृनेप�ननकंारये�ेम�ंतःसधुीः ॥१६॥
श�ु�नान तंतःकृ�वादवेीस�ूेनवतैतः ॥
अ�ग्धंःैसम�य�य�प�लवा�ंसमय�यते ॥्१७॥
अ��थवट�ब�वा�दचतूदा�डमम��लकाः ॥
तलुसीकरवीर�ैकेतकै�पंकै �तथा ॥१८॥
ऐतषेापं�मादायएक�व�श�तस�ंयया ॥ नाना�वधा�न
प�ुपा�णमाल�याद��नवतैतः ॥१९॥
धपूद�पमै�हाल�म�पजूय�ेसव�कामदा ॥ं
पायससंव�म�चंसव�भ�य�ैसयंतुम ॥्२०॥
ह सेबु�ु चेा�मती, �या पणू�पा�ावर सो�याची
चतभुु�जल�मीची ��तमा सम�ंक �थापन करावी व
�तची पजूा करावी. पचंामतृ�नान घालाव.े ॥१६॥
दवेीस�ूान शे�ु पा�याचा महा�भषके करावा.
व��ादं� उपचार अपा�वते. दवेीला अ�गधं, चदंन
( हळद, कुंकू, सौभा�य�� सेवुा�सक वगरै )े अप�ण
करावीत. �व�वध �कारची प�ी अप�ण करावी. ॥१७॥
ती यणे�ेमाण -े �प�पळ, वड, बले, आबंा, डा�ळ�बी,
मोगरी, तलुसी, क�हरे, केवडा, चाफा आद� एकवीस



जात�ची पान �े�यके� एकवीस�माण वेाहावीत. मोगरी
इ�याद� नाना�कारची सवुा�सक फुल सेमप�ण
करावीत. ॥१८॥ ॥१९॥
तसचे सवुा�सक धपू, द�प आद�क�न इ�क्ाम पणू�
करणाया� ��्ानंी महाल�मीच पेजून कराव.े नतंर
नवै�ेाक�रता उ�म �कारचा पायस, भोजनाच भे�य,
भो�य, चो�य, ल�े आद� य�ु ॥२०॥
एक�व�श�तस�ंयाकैरपपू�ै�यवदेयते ॥
पनुःपचंवैतते�ल��यथ�त�ुव�न��पते ॥्२१॥
उपचारबै���वधनैा�नास�मानकै�तथा ॥
द�ेसैव�सम�या�थवर�म�चंयाचयते ॥्२२॥
न�ृयगीता�दस�हतदंवे�स�ंाथ�य�े��य ॥ं
उमासर�वतीधा�ी शचीच��यवा�दनी ॥२३॥
एता�भ�कृतसं�य��तसंव�सम�ृ�द ॥ं म�पू
जात�कत��ावर दंा�मा�मका�ं�त ॥ं२४॥
चा�म�त�वाच ॥
नमा�मवरल��म�वामागतापंरम�ेरीम ॥्
नम�तसेव�लोकानाजंन�मपै�ुय मतू�य ॥े२५॥



तसचे एकवीस अनारस,े वड,े घारग वेा मोदक
इ�याद�चा नवै�े तयार क�न दवेीला समप�ण करावा.
नवै�ेास जो पदाथ� समप�ण केललेा असले �यातनू
पाच दवे��या पढुे ठेवावते आ�ण बाक� �साद �हणनू
आपण �यावा ॥२१॥
यथाश�� राजोपचार, नाना�कारच शेषेोपचार दवेीला
स�मान - पवू�क समप�ण क�न शरण जाव आे�ण इ�
वरहतेचूी दवेी पाशी �ाथ�ना करावी. ॥२२॥
श�यनसुार न�ृय, गायनवादन कराव.े ल�मीची गाणी
�हणनू �ाथ�ना करावी ॥२३॥
ह �े�यभा�षणी चा�मती, पवू� उमा, सर�वती, सा�व�ी,
इ�ंाणी इ�याद� ह सेम�ृ� दणेार �ेत यथासागं केल वे
�यामळु �ेया मोठया अ�धकारास पोहोच�या,
�याच�माण ते मूाझ पेजून केल अेसता मी तझु सेव�
मनोरथ पणू� करीन, पा�हज तेो वर दईेन. ॥२४॥
या�माण वेरल�मीन चेा�मतीस �व���ातं �दला
असता ती चा�मती �हणाली, " ह वेरल�मी परम�ेरी,
त सूव� जनाचंी जननी आहते. त पू�ुयमतू� इथ �ेगट



झाली आहसे, तलुा मी नम�कार करत.े ॥२५॥
शर�य�े�जग��ंो�व�णवु��थल��थत ॥े
�वया�वलो�कता�ी�याम�ुासा सकंटा��णात ॥्२६॥
ज�मातंरसह��षे�ुक�मयासकुृतकंृत ॥ं यत��व�पा
दयगुलुपं�या�मह�रव�लभ ॥े२७॥
एव�ंततुासाकमला�ह�यचब��वरान ॥्
द�वाचा�म�त�त��व�ा��थायसा�णात ॥२८॥
त�सव�कथयामासबधूंनापंरुत�तथ ॥
��ुवातबेधंवःसव�साधसुा��व�तचा �वुन ॥्२९॥
तथवैकरवाम�ेततदागमनका�ं�णी ॥
भा�योदयनेस�ंा�तवंरल�मी�दनतंदा ॥३०॥
ह शेरणागताच रे�ण करणाया�, ह जेग�प�ूय,े हे
�ी�व�ण�ूया व��थलावर �नरतंर वास करणार,े �जला
तूंएकवार कृपा��ीन अेवलोकन केलसे ती त�काळ
सव� सकंटापंासनू म�ु झालीच यात शकंा नाही.
॥२६॥
मी पवू��या सह��ावधी ज�मातं काहीतरी प�ुयाचा
सचंय केला असले तो अस के�, �यामळु हे हे�रव�लभ,े



आज मी तझु चेरणकमल पाहात आह.े " ॥२७॥
या�माण चेा�मतीन गेौरवपवू�क �ततुी केली असता
जगदबंा वरल�मी हा�य क�न अनतं वर दतेी झाली.
अस �ेव� पा�न चा�मती त�काळ मोठया गडबडीने
जागी झाली ॥२८॥
आ�ण आप�या सव� आ�तवगा�ला ह आेनदंदायक �व�
कथन केल.े त ऐेकताच " छान छान, फार उ�म " असे
सव� �हणाल ॥े२९॥
नतंर वरल�मीन सेा�ंगत�या�माण हे �ेत कर�याचा
�या सवा�नी सकं�प केला आ�ण �ावणातील प�ूण�मा
श�ुवारी के�हा यईेल याची माग��ती�ा करीत बसली.
�या�या सदुवैान लेवकरच �ावणाची प�ूण�मा श�ुवारी
आली ॥३०॥
���यः �स�वदना�नम�ला���वाससः ॥
नतूनने�ंलःैपणू�कुंभसेपं�ूयच��य ॥ं३१॥
प�ासनपे�करसेव�लोकैकप�ूजत ॥े
नारायण��यदे�ेवस�ुीताभवसव�दा ॥३२॥
म�ंणेाननेकलशउेपचारानन�ुममःै ॥



�य��वाचद��णहे�तवेरस �ूदं�ः��याः ॥३३॥
अ�दानरता�न�यबंधंपुोषणत�परा ॥ प�ुपौ�ःै
प�रवतृाधनधा�यसम��वता ॥३४॥
ततोदवेीसमीपते�ुत�तंीकृतमगंला ॥ �शवद�ेाः
�सादनेम�ुाहार�वभ�ूषता ॥३५॥
मग �या �दवशी चा�मतीसह �त�या आ�तवगा�तील
सव� ���या �स� म�ुने �ेव�छ, सुंदर, �व�वध उचंी व��े
धारण क�न ( �तन पेवू� सा�ंगत�या�माण घेर �व�छ
सारवनू, तोरण बेाधंनू उ�म रागंोळ� काढून ) ग�हा�या
राशीवर तादंळानंी भरललेा कलश �थापन क�न
�यावर सवुण���तमा माडंनू यथा�वधी वर - ल�मीची
पजूा क�न �ाथ�ना करतात - ॥३१॥
" ह केमलासन,े ह हेातात कमळ धारण करणार,े हे
सव�लोकाप�ूय,े ह नेारायण ��य,े ह देवेी, त �ूनरतंर
आम�यावर �ीती करणारी अशी हो " ॥३२॥
( प�ासन )े या म�ंान पेजू�ेया उपचारातील ��यके
व�त अून�ुमान केलशात टाकून वरल�मीची पजूा
क�न �यानंी उज�ा हातात वरस�ू �दल ॥े३३॥



�ा वरल�मी�या �सादान चेा�मती �स� अतंःकरण
होऊन ��ुधतानंा अ�दान कर�या�वषयी व
आ�तकुटुंबीवगा��या पोषणा�वषयी त�पर झाली.
॥३४॥
नतंर ती �या �दवसापासनू �न�य मगंलवषे धारण क�न
दवेी�या स��ध बस लूागली. या�माण वेरल�मीचे
�ठकाणी �तची भ�� जड�यामळु �ेतला मोठमोठाले
मो�याचं हेार व जवा�हराच अेलकंार अगंावर धारण
कर�यासारख वेभैव �ा�त झाल.े ॥३५॥
�वपदसंमयाज�महु�स�य�वरथसकंुला ॥
अ�यो�यकंथयामास�ी�याचा�म �त�तदा ॥३६॥
इदगं�ु�मदसं�यनंरोभ�ा�णप�य�त ॥ �वयचंा�म�तम�
�यानपल�धामनोरथान ॥्३७॥
प�ूयाचा�म�त�वैभ�ूवाभा�यवती�चर ॥ं
एषाचा�म�तःसा�वी��ासा�म�यो�षता ॥ं३८॥
इहमानषुलोके�ह�तकंाय�स�ुव�तर ॥ं
�तपं�ुयकरचंवैकुया����परुःसर ॥ं३९॥
भ��याकरो�त�वपलुा�भोगा��ा�य��य�ंजते ॥्४०॥



�ता नाम�ुमपं�ुयवंरल�मी�तशंभु ॥ं
त�कृतनेनरोनारीप�या�ंवग�ग�म�य�त ॥४१॥
य इद�ंणृयुा���यवंाचय�ेासमा�हतः ॥
धनधा�यसंमा�ो�तवरल�मी�सादतः ॥४२॥
इ�त�ीभ�व�यो�रपरुाणईे�रपाव�तीसवंादवेर
ल�मी�तकथासमा�ता ॥ �ीर�त ॥ु
शवेट� �तच वेभैव इतके वाढल के� �तला �या �या
�ठकाणी जा�याच अेसले तथे तेथे तेी सोबत ह�ी,
घोड,े रथ यानंी य�ु अशा मोठया थाटान जेाऊ
लागली. नतंर �त�या �या �नर�नराळया म�ै�णी, तलुा
एवढे वभैव कस �ेा�त झाल �ेहणनू �वचारीत, �या
वळे� चा�मती �यानंा मोठया �मेान हे वेरल�मीच �ेत
सागंत अस.े ॥३६॥
सतू सागंतात, याव�न ह �ेत खरोखर अ�यतं ग�ु
आह.े याच जेो कोणी मानव आचरण करील तो
आपल अे�यतं क�याण झालले पेाहील. चा�मती तर
या �तान सेव� �ल�भ मनोरथानंा पणू� झाली ॥३७॥
नतंर या वरल�मी�या पजूने तेी सव� लोकातं प�ूय



होऊन �चरकालपय�त मोठे वभैव पावली. आ�ण �तने
�या �या म�ै�ण�कडनू ह �ेत कर�वल �ेयाही
आप�या�माण �ेीमान झ्ा�या अस �ेतन पेा�हले
॥३८॥
याक�रता ह पे�ुयकारक �त सव� ���यानंी स�व�तर
भ��पवू�क कराव.े ॥३९॥
ज हे भे��न आेचरण करतील �यानंा �वपलु भोग व
अखडं ल�मीची �ा�ती होईल ॥४०॥
ह सेव� �तामं�य �े�े अस पे�ुयकारक शभु वरल�मीचे
�त ज नेरनारी करतील त आेप�या पायानंी �वगा�स
जातील. ॥४१॥
ज केोणी �न�य �व�थ अतंःकरणान हे वेरल�मीचे
च�र� मखुावाट गेातील �क�वा �वण�ारा ऐकतील
�याचं घेरी वरल�मी�या �सादान धेनधा�याचंी सम�ृ�
होईल ॥४२॥
ही भ�व�यो�रपरुाणातंग�त वरल�मीची साथ�कथा
सपंणू� झाली ॥ �ीर�त ॥ु
�ीवरदल�मी साथ�कथा समा�त
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