
 

 

 

 

 

 



कहाणी हरतालिकेची 
एके दिवशी शंकरपाववती कैिास पववतावर बसिी होती. पाववतीनं शंकरािा ववचारिं, महाराज सवव 

व्रतात चांगिं असं व्रत कोणत?े श्रम थोडे आणण फळ पषु्कळ असं एखािं व्रत असिं तर मिा सांगा. 

मी कोणत्या पणु्याईनं आपि ेपिरी पडि ेहेही मिा सांगा. तवे्हा शंकर म्हणाि,े जसा नक्षत्रांत चंद्र 

श्रषे्ठ, ग्रहात सरू्व श्रषे्ठ, चार वणात ब्राह्मण श्रषे्ठ, िेवात ववष्ण ूश्रषे्ठ, नद्यांत गंगा श्रषे्ठ त्याप्रमाण े

हररतालिका हे व्रत सवांत श्रषे्ठ आहे. त ेतिुा सांगतो. तचे त ूपवूवजन्मी दहमािर् पववतावर केिंस आणण 

त्याच पणु्यानं त ूमिा प्राप्त झािीस, त ेव्रत ऐक. 

 

हे व्रत भाद्रपि मदहन्यातीि पदहल्या ततृीर्िेा करावं. त ेपवूी त ूकसं केिंस त ेमी तिुा आता सांगतो. 

त ूिहानपणी मी तिुा प्राप्त व्हावं म्हणनू मोठं तप केिंस. चौसष्ट वर्ष ंतर झाडाची पपकिी पानं खाऊन 

होतीस. थडंी, पाऊस, ऊन ही वतन्ही ि:ुख सहन केिीस. हे तझु ेश्रम पाहून तझु्या बापािा फार ि:ुख 

झािं व अशी कन्या कोणािा द्यावी? अशी त्यािा चचतंा पडिी. इतक्यात वतथं नारिमनुी आि.े  
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दहमािर्ानं त्यांची पजूा केिी व र्णे्याचं कारण ववचारि.ं तवे्हा नारि म्हणािे, तझुी कन्या उपवर 

झािी आहेत ती ववष्णिूा द्यावी, तो वतचा र्ोग्य नवरा आहे. त्यांनीच मिा तजुकडे मागणी करण्यास 

पाठवविं आहे म्हणनू इथं मी आिो आहे. दहमािर्ािा मोठा आनंि झािा. त्यांन ेही गोष्ट कबिू केिी. 

नंतर नारि तथेनू ववष्णकूडे गिे.े नारि गले्यावर तझु्या बापानं ही गोष्ट तिुा सांगगतिी, ती गोष्ट तिुा 

रुचिी नाही. त ूरागाविीस असं पाहून तझु्या सखीनं रागावण्याचं कारण ववचारिं, तवे्हा त ू

सांगगतिंस, महािेवावाचनू मिा िसुरा पती करार्चा नाही, असा माझा वनश्चर् आहे, असं असनू 

माझ्या बापानं मिा ववष्णिूा िेण्याचं कबिू केिं आहे, ह्यािा कार् उपार् करावा? मग तिुा तझु्या 

सखीनं एका घोर अरण्यात निें. वतथं गले्यावर एक निी दृष्टीस पडिी. जवळच एक गहुा आढळिी. 

त्या गहेुत जाऊन त ूउपास केिास. वतथं माझं लिगं पाववतीसह स्थापपिस. त्याची पजूा केिीस. तो 

दिवस भाद्रपि शदु्ध तवृतर् ेचा होता. रात्री जागरण केिंस. त्या पणु्यानं इथिं माझ ंआसन हाििं. 

नंतर मी वतथं आिो, तिुा िशवन दििं. आणण वर मागण्यास सांगगतिं त ूम्हणािी, तमु्ही माझ ेपती 

व्हावं, र्ालशवार् िसुरी इच्छा नाही! नंतर ती गोष्ट मी मान्य केिी. मी गपु्त झािो. 

 

पढेु िसुर्र्ा दिवशी ती व्रतपजूा ववसजवन केिीस. मपैत्रणीसह त्याचं पारणं केिंस. इतक्यात तझुा बाप 

वतथं आिा: त्यांन तिुा इकडं पळून र्णे्याचं कारण ववचारिं. मग त ूसवव हकीकत सांगगतिीस. पढंु 

त्यानं तिुा मिाच िेण्याचं वचन दििं. तिुा घऊेन घरी गिेा. मग काही दिवसांनी चांगिा महूुतव पाहून 
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मिा अपवण केिी. अशी र्ा व्रतानं तझुी इच्छा पणूव झािी. र्ािा हरतालिका व्रत असं म्हणतात. र्ाचा 

ववधी असा आहे. 

 

ज्या दठकाणी हे व्रत करावर्ाचं असिे, त्या दठकाणी तोरण बांधावं, केळीच ेखांब िावनू त ेस्थळ 

सशुोभभत करावं. पढंु रांगोळी घािनू पाववतीसह महािेवाचं लिगं स्थापन करावं. र्षोडशोपचारांनी त्याची 

पजूा करावी, मनोभाव ेत्याची प्राथवना करावी. नंतर ही कहाणी करावी व रात्री जागरण करावं. र्ा 

व्रतानं प्राणी पापापासनू मकु्त होतो. साता जन्मांचं पातक नाहीसं होत.ं राज्य वमळतं. स्त्रिर्ांचं सौभाग्य 

वाढतं ह्या दिवशी बार्कांनी जर काही खाल्लं तर सात जन्म वधं्या होतात. िचळदं्र र्तें व पतु्रशोक 

होतो. कहाणी ऐकल्यावर सवुालसनींना र्थाशगक्त वाण द्यावं. िसुरे दिवशी उत्तरपजूा करावी आणण 

व्रताचं ववसजवन करावं. ही साठ उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी िेवाब्राह्मणांच ेद्वारी, गाईच ेगोठी, 

पपपंळाच ेपारी सफुळ संपणूव. 

 

हररतालिका पजूाववधी 

हररतालिका व्रत कुमाररका आणण वववादहत स्त्रिर्ांनी करावर्ाच ेव्रत आहे. िेशातीि अनके भागांत 

सखी आणण पाववती र्ांची लशवलिगंासदहत मतूी आणनू त्यांची पजूा करण्याची पद्धती प्रचलित आहे. 

सकाळी वनत्योपचार उरकल्यांतर हररतालिका व्रतपजूनाचा संकल्प करावा. पाववती आणण वतची सखी 
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र्ांच्या मातीच्या मतूी सशुोभभत केिले्या चौरंगावर स्थापना कराव्यात. र्ा दिवशी वाळूच ेलशवलिगं 

करून त्याची पजूा केिी जात.े र्षोडशोपचार पजूा करून हरतालिकेसाठी दहरव्या बांगड्या वादहल्या 

जातात आणण ववववध प्रकारच्या झाडांची पत्री म्हणज ेपान ेवादहिी जातात. र्ा दिवशी संपणूव दिवसभर 

कडक उपास केिा जातो.फळांचा नवैदे्य िाखवनू िेवीची आरती केिी जात.े व्रतराज र्ा ग्रंथात र्ा 

व्रताच ेवणवन आढळत.े 

 

हररतालिका व्रत सांगता 

हररतालिका व्रताच्या दिवशी संपणूव दिवस उपास करण्याची प्रथा आहे. काही मदहिा वनजवळी उपास 

करतात. कुमाररका चांगिा पती वमळावा; तसचे वववादहत स्त्रिर्ा पतीिा िीघार्षु्य िाभाव,े संसार 

सखुाचा व्हावा, र्ासाठी हे व्रताचरण करतात. रात्री ववववध खळे खळूेन रात्र जागवविी जात.े िसुरे 

दिवशी सकाळी पनु्हा आरती करून नवैदे्य िाखवविा जातो. र्ानंतर र्ा मतूींच ेपाण्यात ववसजवन केि े

जात.े त्यानतंरच उपास सोडिा जातो. र्ािा पारण ेअस ेम्हणतात. 
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हररतालिकेची आरती 

जर् िेवी हररतालिके। सखी पाववती अंवबके ॥ आरती ओवाळीत े। ज्ञानिीप कचळके ॥ ध ृ॥ 

हर अधांगी वससी । जासी र्ज्ञा माहेरासी ॥ तथे ेअपमान पावसी । र्ज्ञकंुडी गपु्त होसी ॥ जर्. १ ॥ 

ररघसी दहमादद्रच्या पोटी । कन्या होसी तूं गोमटी ॥ उग्र तपश्चर्ा मोठी। आचरसी उठाउठी ॥ जर्.॥ २ 

॥ 

तपपंचागिसाधन े। धमु्रपान ेअघोविन े। केिी बहु उपोर्षण े॥ शुंभ भ्रताराकारणें ॥जर्. ॥ ३ ॥ 

िीिा िाखववसी दृष्टी । हे व्रत कररसी िोकांसाठी ॥ पनु्हा वररसी धजूवटी । मज रक्षाव ेसंकटी ॥ जर्. 

॥ ४ ॥ 

कार् वणूव तव गणु । अल्पमती नारार्ण ॥ मात ेिाखवी चरण । चकुवाव ेजन्म मरण ॥ जर् िेवी ॥ ५ 

॥ IN
ST

APDF.I
N



ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

ॐ

https://instapdf.in/
https://instapdf.in/
https://instapdf.in/disclaimer/
https://instapdf.in

	kahani-hartalika-vrit-katha-marathi.pdf
	last-page-instapdf



