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तथे ेएक राजा रा� करीत होता� �ाच ेभ���वा� तो शूर होता, दयाळू होता �जाद��
होता� चार वदे, सहा शा�,े अठरा परुाण ेयांच े�ान �ाला होत�े अशा �ा राजा�या
राणीच ेनाव होत ेसरुतचंि�का�

राणी �पान ेसुं दर होती, सलु��णी होती आ�ण पितिन� होती� �ांना एकून आठ
अप� ेहोती� सात प�ु आ�ण �ां�यानंतर झाललेी एक क�या� राजा�राणीन ेक�यचेे
नाव शामबाला ठेवल ेहोत�े एकदा देवी�या मनात आल,े आपण राजा�या राज�ासाद�
राहाव�े

�ान ेराजा आणखी सखुी होईल; �जलेाही तो आणखी सखु देईल� ग�रबाकडे
रािहल,े तर सग�या संप�ीचा तो एकटाच उपभोग घईेल�

�हणून देवीन ेएका �हातारीच े�प घतेल,े फाटक� व� े�याली, आ�धारासाठ� काठ�
घतेली आ�ण काठ� टेकत�टेकत ती राणी�या महाला�या दाराशी आली� ितला
पाहताच एक दासी पढेु आली�

ितन े�हातारीला िवचारल,े “कोण गं बाई तू? कुठून आलीस? काय काम काढलंस?
तझंु नाव काय? गाव काय ? काय हवं तलुा? �हातारीच े�प घतेललेी �ीमहाल��ी
�हणाली, “माझं नाव कमलाबाई� �ारकेला राहत ेमी� त�ुया राणीला भटेायला
आलये� कुठे आह ेती?

दासी �हणाली, “राणीसाहबे महालात आहते� �ांना सांगायला गले,े तर �ा
मा�यावरच रागावतील� तलुा �ा कशा भटेतील? तझुा अवतार पा�न तलुा �ा
हाकलूनच देतील� तू इ�थेच थोडा वळे आडोशाला थांब�”
�हातारीला राग आला� ती संतापून �हणाली� “तझुी राणी ग�ेया ज�ी एका व�ैयाची
प� नी होती� तो व�ैय फार गरीब होता� �ाव�न �ा दोघांची नहेमी भांडण ेहोत�
नवरा ितला मारहाण करी�

|| महाल��ी ग�ुवारची माग�शीष� �त क�था ||

https://panotbook.com/


Panotbook.com

�ा �ासाला कंटाळून एक िदवस ती घर सोडून गलेी आ�ण जंगलात उपाशी�तापाशी
भटकू लागली� ितची ती अव�था पा�न मला ितची दया आली� मी ितला ऐ��य�, सखु
आ�ण संप�ी देणा� या �ीमहाल��ी��ताची मािहती सां�गतली�

�ा�माण ेितन ेत े�त केल�े ित�या �तान ेमहाल��ी �स� झाली� ितच ेदा�र�
संपल�े ितच ेघर संप�ी, समृ��न ेभरल�े ित�या जीवनात आनंद भरला�

मृ�ूनंतर ल��ी�त के�यामळेु ती दोघ ेपती�प� नी ल��ी�लोकात वभैवात रािहली�
या ज�ी �ांचा ज� राजकुळात झाला आह�े देवी�या कृपने ेती आता राणीपदावर
बसली आह�े”

�हातारीच ेबोलण ेऐकून दासी�या मनात �ज�ासा िनमा�ण झाली� ितन े�हातारीला
पाणी िदल,े नम�कार केला आ�ण �हणाली, ” मला सांगाल त े�त? मी करीन ते
नमेान�े उतणार नाही, मातणार नाही; घतेला वसा टाकणार नाही�”

�हातारीन ेदासीला ल��ी�ताची मािहती सां�गतली� मग ती उठली व काठ� टेक�त
िनघणार, तवे�ात राणी तरातरा महालातून बाहरे आली�

फाट�ा व�ातील �हातारीला पाहताच ती संतापली आ�ण उम�टपण े�हणाली,
“कोण गं तू थरेडे? इ�थे कशाला आलीस ? जा इ�थून�” ितन ेपढेु होऊन �हातारीला
घालवून िदल�े

ती �हातारी �हणज े���� महाल��ीच होती, ह ेराणीला कळल ेनाही� राणीचा तो
उम�टपणा पा�न महाल��ीन ेित�थे न थांबता �व�थानी जा�याच ेठरवल�े

राणीचा महाल सोडून �हातारी िनघणार, तोच एक मलुगी लगबगीन ेबाहरे आली� ती
मलुगी होती राजक�या शामबाला� ितन ेयऊेन �हातारीला नम�कार केला िन
कळवळून �हणाली, “आजी, रागावू नका� माझी आई चकुली�

ित�यासाठ� मला �मा करा� मी तमु�या पाया पडत�े” राजक�यचे ेत ेबोलण ेऐकून
�ीमहाल��ीला ितची दया आली� ितन ेशामबालाला ल��ी�ताची मािहती
सां�गतली� तो िदवस माग�शीष� मिह�यातला पिहला ग�ुवार होता�
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पढेु �ा दासीन ेल��ी�त केल�े ितची ��थती सु�धारली� दासीपण सोडून ती संसार
सखुान ेक� लागली� राजक�या शामबालानहेी भ��तभावान ेसां�गत�या�माणे
महाल��ी�त केल�े सगळे नमे�धम� पाळून दर ग�ुवारी ितन ेत े�त केल�े शवेट�या
ग�ुवारी उ�ापन केल�े

लवकरच शामबालाचा िववाह �स�े�र नावा�या राजा�या माला�धर नावा�या
राजप�ुाशी झाला� ितला राजवभैव �मळाल�े ल��ी�ता�या �भावान ेितचा संसार
सखुा�समा�धानाचा चालू लागला�

पण इकडे भ���वा व राणी चंि�का यांना हळूहळू वाईट िदवस िदसायला लागल�े
�ांच ेरा� गले�े �ांच ेसगळे वभैव, ऐ��य� लयाला गले�े चंि�का राणी होती; ती
��थती आता बदलली�

अ��पा�यालाही ती महाग झाली� भ���वाला फार वाईट वाटे; पण तो तरी काय
करणार? एकेक िदवस � �च�तने ेउगवत होता, तसाच मावळत होता�

एक िदवस भ���वाला वाटल,े मलुीकडे जाव,े ितला पहाव ेआ�ण चार�आठ िदवस
ित�याकडे राहाव�े �ा�माण ेतो जावया�या रा�ात आला� 

चालून�चालून तो खूप दमला होता; �हणून थोडा वळे िव��ांती घ�ेयासाठ� तो एका
नद��या काठ� बसला�
राणीची दासी नद�वर यते होती� ितन ेभ���वाला ओळखल�े दासी धावत महालात
गलेी� राजाला बातमी सां�गतली� शामबालालाही त ेसमजल�े

शामबाला आ�ण माला�धरान ेर�थ पाठवून भ���वाला मो�ा मान�स�ानाने
राजवा�ात आणल ेआ�ण �ाचा आदर स�कार केला�

काही िदवस जावयाचा आ�ण मलुीचा पा�णचार घते भ���वा राजवा�ात रािहला�
आता परत जायच ेिवचार �ा�या मनात घोळू लागल�े जावयाला �ान ेतसे
सां�गतल�े
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जावयान ेसंमती िदली भ���वा परत जायला िनघाला, त�ेा शामबालान ेएक हंडा
भ�न धन िप�ाला िदल�े तो हंडा घऊेन भ���वा घरी आला� मलुीन ेधनान ेभरललेा
हंडा िदला आह,े ह ेऐकून सरुतचंि�केचा आनंद गगनात मावनेा�

घाईघाईन ेितन ेहं�ावरच ेझाकण काढल�े आत पाहत ेतर काय? हं�ात धन
न�तचे� होत ेफ�त कोळस े! महाल��ी�या अवकृपने ेहं�ात�या धनाच ेकोळसे
झाल ेहोत�े

चंि�केन ेकपाळावर हात मा�न घतेला� भ�्��वा हा चम�कार पा�न चिकत झाला
होता� �ःखाच ेिदवस संपत न�त�े दा�र�ाच ेभोग सटुत न�त�े सरुतचंि�केला
एक�एक िदवस काढताना जीव मटेाकुटीला यते होता�

एक िदवस सरुतचंि�के�या मनातही लके�ला भटेायची इ�ा िनमा�ण झाली�
�ा�माण ेती लके��या घरी जा�यासाठ� िनघाली� तो िदवस माग�शीष� मिह�यातला
शवेटचा ग�ुवार होता�

सरुतचंि�का लके��या घरी पोहोचली� त�ेा शामबाला �ताच ेउ�ापन करीत होती�
शामबालान ेआईकडूनही महाल��ी��त करवून घतेल�े

चार िदवस मलुीकडे रा�न सरुतचंि�का परत आप�या गावात आली� ल��ी�त
के�यामळेु काही िदवसांतच �ांना �ांच ेपूव�च ेवभैव परत �मळाल�े रा��ा�ती
झाली�

पढेु काही िदवसांनी आई�विडलांना भटे�यासाठ� �हणनु शामबाला माहरेी आली�
पण ‘बाप’ भटेायला गलेा असताना �ाला शामबालने ेकोळसा भरललेा हंडा तरी
िदला होता; पण आप�याला मा� काहीच िदलं नाही,’ हा राग राणी�या मनात होता�

�ामळेु शामबालचे े�ाव ेतस े�वागत कुणी केल ेनाही� राणीन ेएक �कारे ितचा
अपमानच केला होता� पण शामबाललेा आईचा राग आला नाही�

ती प�ुहा आप�या घरी जा�यासाठ� िनघाली� िनघताना ितन ेपूव� बापाला िदललेा
हंडा परत घतेला� �ात मीठ भरल ेव तो हंडा घऊेन ती आप�या सासरी आली�
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�वगहृी आ�यावर माला�धरान ेशामबाललेा िवचारल,े ” माहरेा�न काय आणलंस?”
शामबालने ेबरोबर आणल�ेया हं�ाकडे बोट दाखवल�े

माला�धरान ेझाकण काढून आत पािहल,े तर हं�ात �मठाच ेखडे ! माला�धराने
चिकत होत प� नीला िवचारल,े “ह ेकाय? या �मठाचा काय उपयोग? शामबाला
�हणाली, “थोडं थांबा, �हणज ेकळेलच�”

�ा िदवशी शामबालान ेकुठ�याच पदा�था�त मीठ घातल ेनाही� सगळेच पदा�थ�
अळणी� माला�धर जवेायला बस�यावर ितन े�ाला सगळे पदा�थ� वाढल�े

सगळे जवेण �ाला अळणी लागल�े मग शामबालने ेपानात थोडे मीठ वाढल�े अ��
पदा�था�त त े�मसळताच बचेव अ�ाला चव आली�

“हा �मठाचा उपयोग!’ शामबाला पतीला �हणाली� माला�धरलाही ितच े�हणण ेपटले
थोड�ात, ज ेकुणी महाल��ी��त ��ेन ेआ�ण मनोभाव ेकरतील, �ांना
�ीमहाल��ी �स� होऊन �ां�यावर ितची कृपा होईल�

पण �ीमंती आ�यावरस�ुा माणसान ेउतू नय,े िन� नमेान े�ीमहाल��ी �त कराव,े
देवीच ेमनन�� �च�तन कराव;े �हणज ेदेवी सदैव तमु�या पाठ�शी उभी राहील; तमुची
कामना पूण� करील�

महाल��ीची ही क�था, कहाणी ग�ुवारची सफुळ संपूण� ॥
ॐ महाल��ी नमः । ॐ शांितः शांितः शांितः शांितः ।
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जय देवी जय देवी जय महाल��ी।
वससी �यापक�प ेतू �थूलसू��ी॥
करवीरपरुवा�सनी सरुवरमिुनमाता।
परुहरवरदा�यनी मरुहरि�यका�ता।
कमलाकार� जठरी ज�िवला धाता।
सह�वदनी भू�धर न परेु गणु गातां॥

जय देवी जय देवी…॥
 

मात�ु �ल�ग गदा खटेक रिविकरणीं।
झळके हाटकवाटी पीयषुरसपाणी।

मा�णकरसना सरंुगवसना मगृनयनी।
श�शकरवदना राजस मदनाची जननी॥

जय देवी जय देवी…॥
 

तारा श��त अग�या �शवभजका�  गौरी।
सां�य �हणती �कृती िनगु�ण िन�धा�री।
गाय�ी िनजबीजा िनगमागम सारी।

�गटे प�ावती िनज�धमा�चारी॥
जय देवी जय देवी…॥

 
अमृतभ�रत ेस�रत ेअघ��रत� वारीं।
मारी �घ�ट असरुां भव��तर तारीं।
वारी मायापटल �णमत प�रवारी।

ह� �प �च� �प दावी िन�धा�री॥
जय देवी जय देवी…॥

 
चतरुानन� कु���त कमा��या ओळ�।

�लिह�या असितल मात ेमाझ ेिनजभाळ�।
पसुोिन चरणातळ� पदसमुन े�ाळ�।

म�ुत�ेर नागर �ीरसागरबाळ�॥
जय देवी जय देवी…॥

॥ �ी महाल��ीची आरती ॥
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पूजा कर�यापूव� जागा �व� क�न रांगोळ� काढावी�
रांगोळ�न े�व��तक मांडून �ावर चौरंग ठेवावा�
चारीबाजूला रांगोळ� काढावी�चौरंगावर लाल कपडा घालून �ावर तां�ळ ि �क�वा
ग�ान ेच�ाकार कराव�े
�ावर हळद�कंुकू वाहाव�ेपा�या�या तां�यात �वा�, सपुारी आ�ण �श�का
सोडावा�
कलशाला बाह�ेन हळद�कंुकवाच ेबोटं लावाव�े
तां�या�या नंतर आजूबाजूला िवडे ि �क�वा आं�याची पान ेसजवून म�धोम�ध नारळ
ठेवावा�
कलश च�ाकारावर ठेवावा�समोर ल��ी �ीयं� ठेवाव�ेल��ीसमोर िदवा
लावावा�
ल��ीची षोडशोपचार पूजा करावी�फळं, �मठाई, ��धाचा नवै�े दाखवावा�
देवील◌ा कमळाच ेफूल अि �प�त कराव�ेल��ी पूजनानंतर कुटंुबासोबत आरती
करावी��ी ल��ी नमना�क वाचाव�े
�त क�था वाचावी�मनातील इ�ा �कट क�न �ा�थ�ना करावी�
सं�याकाळ� प�ुहा देवीची आरा�धना क�न नवै�े दाखवाव�े गायीसाठ� एक पान
वगेळं काढाव�े
नंतर कुटंुबासह आनंदान ेभोजन कराव�े�स� या िदवशी कलशाम�धील पाणी
घरात � �श�पडाव ेआ�ण नंतर पाणी नद� ि �क�वा तलावात वा�न �ाव,े ि �क�वा
तळुशी�य झाडाला घालाव�े
पान ेघरातील च◌ोर बाजूला ठेवून �ाव ेनंतर िनमा��यात टाकाव�े
शवेट�या ग�ुवारी पाच कुमा�रका ि �क�वा पाच सवा�णींना बोलावून हळद�कंुकू,
फळं, द���णा आ�ण महाल��ी �त क�था प�ुतक देऊन �ांचा स�कार करावा�
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धा�म�क तथा अ�य �कताब� इस
वेबसाइट स ेडाउनलोड करे
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