
 

 

 

Descriptive Diwali Information:- 

   1) अश्विन िद्य एकादशी. (रमा एकादशी) 

   दिपोत्सवाच्या प्रारंभी येणारी ही एकािशी म्हणजे रमा एकािशी. 
रमा म्हणजे लक्ष्मी. समुद्र मंथनातून पदहले रत्न ननघाले त ेम्हणजे 
लक्ष्मी. म्हणूनच आज कानतिक स्नानानंतर लक्ष्मीची पूजा करुन 
उपवास केला जातो. आज ववषणंुना वप्रय अशा तुळशीला प्रिक्षिणा 
घालतात.या एकािशी पूजनाने सुखाच्या आड येणाऱ्या भावना 
ववनाशासाठी प्राथिना केली जात.े पापिालन करणारी इच्छा पूती 
करणारी ही रमा एकािशी म्हणजे श्रीववषणु आणण लक्ष्मीच्या पूजेच े

व्रत.  

२)िसबुारस (गोित्सद्िादशी) 

समुद्र मंथनातून नंिा नावाची कामधेनू गाय ननघाली. यादिवशी वासरू असलेली गाय 
(सवत्स गाय) यांची पूजा करून नैवेद्य िेतात. 

 

३)धनत्रयोदशी 

      धनत्रयोिशीननममत्त सायंकाळी 
िागिागगने, द्रव्य, गणेश, ववषणू , लक्ष्मी, कुबेर, 

योगगनी, नाग, आणण द्रव्यननधी आिींच ेपूजन करून नैवेद्य िाखववण्याची 
पद्धत आहे. वसुबारस मागोमाग येणारा दिवाळी सप्ताहातील महत्त्वाचा सण 
म्हणजे धनत्रयोिशी. 

     *या दिवशी सायंकाळी घरोघरीं धनलक्ष्मीच ेपूजन करतात. िेविेवतांच े
पूजन झाल्यावर पायसचा (खीर) नैवेद्य िाखववण्यात येतो. या दिवशी 
'यमिीपिान' करण्याची पद्धत आहे. अवेळी येणाऱ्या संकटांपासून सूटका 

व्हावी, यासाठी 'िीपिान' करण्याची श्रद्धा आहे. व्यापारीवगाित 'धनतरेस' या नावाने धनत्रयोिशी साजरी केली जात.े 
पुढील आगथिक वर्ि ननवेध उलाढालींच ेव्हावे या उद्देशाने बाजारपेठांत कुबेरपूजन करण्यात येत,े अशी पद्धत आहे.       



 

  ४) नरकचतदुदशी (कारीट फोडणे) अभ्यगं स्नान   

अश्ववन मदहन्यातील कृषण पिातील चतुििशी नतथीला नरक चतुििशी म्हणतात. 
दिवाळीच्या एक दिवस आधी हा सण साजरा केला जातो म्हणून याला नरक 
चौिस, रूप चतुििशी आणण छोटी दिवाळी असेही म्हणतात. या दिवशी मतृ्यूची 
िेवता यमराजाची पूजा केली जात.े या दिवशी यमराजाची पजूा केली जात े
आणण िक्षिण दिशेला यम नावाचा दिवाही लावला जातो. धाममिक ग्रंथानुसार 
छोटी दिवाळीच्या दिवशी भगवान श्रीकृषणाने नरकासुर या रािसाचा वध केला 
होता. ज्योनतर् शास्त्रामध्ये या दिवसाच ेमहत्व सांगून काही उपाय िेखील 
सांगण्यात आले आहेत, हे उपाय केल्याने जीवनात धन समदृ्धी तर येतेच पण भय सोबतच पाप-िुुःखापासून 
मुक्ती ममळत.े 
            

५)लक्ष्मीपजून (अमािस्या) 

लक्ष्मी पूजनाच ेधाममिक, आध्याश्त्मक व व्यावहाररक मुल्य शब्िातीत आहे. इथे लक्ष्मी ही केवळ पैसा, धनप्राप्ती 
ककंवा श्रीमंती याच अथािने अपेक्षित नसुन ती "श्री" या संकल्पनेवर आधाररत आहे. श्री म्हणजे धनधान्य, ऐववयि, 
संपश्त्त, सत्ता, आरोग्य, समवृद्ध, यश, प्रनतषठा, मानसन्मान, लोकवप्रयता, िीघाियुषय या सविगुणसंपन्न अथािने येणे 
ककंवा नतच ेआगमन होणे अपेक्षित आहे.  

या काळात शुगचभूितपणे श्रीमहालक्ष्मीच्या तसबबरीची ककंवा 
मुतीची उत्तम चौरंगावर सुशोमभत मांडणी करुन पूजन करावे. 
सोबत धन, सुवणि, बॅन्केची पासबुके, सदटिकिकेट, नाणी यांचीही 
पूजा करावी. पूजा पंचोपचार केली तरी चालेल (म्हणजे स्नान, 

धुप, िीप, गंध आणण नैवेद्य) मनातील भाव हा कृतज्ञतेचा, 
श्रध्िेचा असावा. बरेचिा श्रीलक्ष्मीपुजन करताना अनवधानाने 
श्रीववषणंूच ेस्मरण-प्राथिना करणे राहुन जात े(श्रीमहालक्ष्मी तत्वाचं 
वैमशष्य म्हणजे श्जथे ववषणंूचे स्मरण-प्राथिना होत ेत्या दठकाणी 
नतचा ननवास रहातो. कारण ती ववषणंुमशवाय रहात नाही. त्यामुळे 
नतची पुजा अचिना करण्याआधी ववषणूिेवांच ेस्मरण करणे 
क्रमप्राप्त आहे हे ववसरु नका. नुसत ेमानमसक स्मरण केले ककंवा    
॥ ॐ नमो भगवत ेवासुिेवाय ॥  

                घरांतील वातावरण सुगंगधत व प्रसन्न असावे.पुजनाच ेउपचार हे तुम्ही तुमच्या इच्छेने व मनापासुन 
करावेत. पण लक्ष्मीपुजनासाठी काही प्रभावी मंत्र पुढीलप्रमाणे आहेत. त्यांचा जप प्रत्येक मंत्राचा ककमान १०८ 
वेळा तरी पुजनप्रसंगी करावा. काही मंत्र तंत्रोक्त आहेत तर काही पुराणॊक्त ककंवा स्तोत्रातील आहेत. मंत्रजप हा 
शक्यतो पुजन झाल्यानंतर करावा. खाली दिलेल्या सविच मंत्राचंा जप करणं जमेल असं नाही पण ननिान 
त्यातील िोन मंत्रांचा जप तरी प्रत्येकी १०८ वेळा करावा.जप झाल्यानंतर प्राथिना करावी. आधीच्या पॅरेग्रािमधे जे 
गुण मलदहले आहेत त्यांची (धनधान्य, ऐववयि, संपश्त्त, सत्ता, आरोग्य, समवृद्ध, यश, प्रनतषठा, मानसन्मान, 

लोकवप्रयता, िीघाियुषय) प्राप्ती व्हावी अशी प्राथिना करावी. नैवेद्य िाखवुन प्रसाि घरातील मंडळींना वाटावा.ज्यांना 
जमत असेल, येत असेल त्यांनी मंत्रजपानंतर "#श्रीसुक्त" ककंवा "#महालक्ष्मी_अषटक" यांचेही पाठ करावेत. 



 

६) बलीप्रततपदा दीपािली पाडिा (साडतेीन महूुताांपकैी अधाद महूुतद) गोिधदन पजूा (गोठा करणे) 

दिपावलीचा चौथा दिवस म्हणजे बमलप्रनतपिा… पाडवा! साड ेनतन 
मुहूताांपैकी अधाि मुहूति. कोणत्याही शुभकायािची सुरूवात या 
दिवसापासुन करावी.हा दिवस बळीराजाचा स्मरणदिन म्हणुन 
िेखील पाळला जातो. बळीराजा रािस कुळात जन्माला आला 
असला तरी तो अनतशय िानशुर होता. त्याची िानी वतृ्ती एवढी 
ववकोपाला पोहोचली होती की िेवांना िेखील या गोषटीची काळजी 
वाटु लागली. सामान्य माणसं िेवाच्या आधी िेखील बळीराजाच े
नाव घेउ लागली आणण त्यामुळे िेवांच्या गचतंेत भर पडली. हे जर असेच सुरू राहीले तर िेवाच्या अश्स्तत्वालाच 
धक्का पोहोचले अशी काळजी िेवांना वाटु लागल्याने बळीराजाचा बंिोबस्त करण्याची जवाबिारी सवि िेवांनी 
भगवान ववषणूवर सोपवली. 

7) भाऊबीज (यमद्वितीया)  

भाऊबीज हा दहिंधुमीय भाऊ बहीण साजरा करीत असलेला एक सण आहे हा सण कानतिक शुद्ध द्ववतीया या 
दिवशी असतो हा महाराषरीयन पद्धतीचा दिवाळीतला हा सहावा दिवस असतो या सणास दहिंीत भाई िजू असे 

म्हणतात. तसेही दिवाळी हा सण आला म्हणजे आपल्या बदहणीला 
ककंवा सासरी गेलेल्या मुलीला आपल्या घरी दिवाळीला आणण्याची 
प्रथा असत ेम्हणून बदहण भाऊ यांचा सण म्हणजेच भाऊबीज. 

    दिवाळीच ेदिवस सवित्र आनंि व उत्साह चैतन्य भरभराट घेऊन 
येणारे असतात नैरावयाच ेमळभ िरू सारून सवित्र चैतन्याचा सडा 
मशपंणारा हा सण प्रत्येकाला हवाहवासा वाटतो आणण म्हणूनच या 

सणाच्या आपण वर्िभर आतुरतनेे वाट िेखील पाहत असतो या सणाची जवळपास 15 दिवस शाळांना सुट्टी 
असल्याने बच्च ेकपनीची तर मजाच असत ेत्यामुळे त्यांना या सणाची आगळीवेगळी गोड असत ेशाळांना सुट्टय्ा, 
िटाक्यांची आनतर्बाजी, िराळावर मारता येणार ताव त्यामुळे 15 दिवस नुसतं धुडगूस असत.े 

 

 

https://www.majhimarathi.com/diwali-information-in-marathi/

