


OUR MOTTO…….. 



Association of Adolescent and Child Care in India.
Founded in 2007 - We are a group of Doctors - Pediatricians & Physicians of all 

specialties (including  mental health  professionals) 

We also have volunteers from all stake holders of child and adolescent health –
parents, teachers, lawyers , sports,  physiotherapists, research scientists….

Doing Mainly URBAN based work with parents, teachers and students

in school and college

Our MISSION is 

Holistic health in Children and  Adolescents & 
young Adults

Promotion of HEALTHY LIFE STYLE & 
Prevention of LIFE STYLE associated diseases 

We work through the two pillars - Teachers &  Parents
And now Grandparents since 2020 

We have presented many papers on Youth life style and behaviour at 
National and international forum and won awards 
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•AACCI PCB 
Grandparenting Forum

•Indian Festival Series



Special Thanks 
to

•Snehvardhini, Mumbai

•Rotary Club of Laxmi 
Road





Dr Shrikant 
Chorghade
MBBS, DCH, MA (Psychology)





Dr Surekha Joshi

• Research officer at Medical Research Centre, Bombay Hospital for 
33 years.

• Associated with AACCI from its inception for 14 years as research 
coordinator.

• 75 Research papers published in various journals and 
presentations in medical conferences as well as life skill conferences.

• Was part of liver foundation project for 4 years. Reader for blind 
student for 2 years 

• Office bearer of three elderly associations.

• Received awards for research presentations as well as elocution 
and essay competitions.



• यत्र नाययस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र
देवतााः।

• यत्रतैास्तु न पूज्यन्ते सवायस्तत्राफलााः
क्रियााः।।



गौरीपूजन वा
महालक्ष्मी पूजन हे
हहिंदू महहलािंचे भाद्रपपद
महहन्यातील एक
महत्त्वाचे व्रतआहे.
गौरीपूजन हा
महाराष्टातल्या
सणािंपैकी एक सणही
आहे. यास
महालक्ष्मीपूजन असेही
म्हणतात.



गौरी शब्दाचा अर्य

• सिंस्कृत शब्दकोशातील अर्ायनुसार 'गौरी' म्हणजे 
आठ वर्ायची, अनाघ्रात अशी पववत्र कन्या. 

• तसेच गौरी म्हणजे पावयती, पथृ्वी, वरुण पत्नी, 
तुळशीच ेझाड, मल्ल्लका उफय जाईची वेल हेही 
अर्य कोशात हदले आहेत

• या आधारेच तेरड्याच्या फुलाचीही गौरी म्हणून 
पूजा केली जाते

• गौरीला महालक्ष्मी म्हणतात व तो सवायर्ायने रुढ
शब्द सबिंध महाराष्रात पूवायपार वापरला जातो. 

• लक्ष्मी ही ववष्णूपत्नी तर महालक्ष्मी ही महादेव 
पत्नी पावयती होय. जी जेष्ठा गौरी म्हणून 
सिंबोधली जाते.



आख्याययका आणण इयतहास
• हहिंदू देवताशास्त्रात तसेच समाजजीवनात गौरी 

हे शशवाच्या शक्तीच ेआणण गणेशाच्या आईच ेरूप मानले गेले 
आहे.

• अपराल्जतपचृ्छा या ग्रिंर्ामध्ये द्वादशगौरीिंचा उल्लेख 
येतो. अल्ननपुराणामध्ये गौरी मूतीच ेसामूहहक पूजन केले जाई 
असे सािंगगतले आहे.

• लातूर येर्ील नीलकिं ठेश्वर मिंहदरात शशवाची आणण गौरीची एक 
सुिंदर कोरीव प्रयतमा आहे. त्यािंच्या पायाशी 
एक घोरपड दाखवली आहे. गौरीच्या डाव्या हातात बीजपूरक 
आहे, केसािंवर फुलािंची वेणी आहे.ही शशव पररवारातील देवता 
असून कनोज येरे् हहच ेमिंहदर आहे.

• एकदा असुरािंच्या त्रासाला किं टाळून सवय ल्स्त्रया महालक्ष्मी 
गौरीकड ेगेल्या आणण त्यािंनी आपले सौभानय अक्षय्य 
करण्याववर्यी यतची प्रार्यना केली.त्याला अनसुरून गौरीने 
असुरािंचा सिंहार केला व शरण आलेल्या ल्स्त्रयािंच्या पतीिंना व 
पथृ्वीवरील प्राण्यािंना सुखी केले.महालक्ष्मीच्या कृपाप्रसादाने 
आपापल्या सौभानय प्राप्त झाले म्हणून तेव्हापासून सवय ल्स्त्रया 
महालक्ष्मी गौरीची पूजा करू लागल्या.



• स्र्ळपरत्वे गौरीिंच्या पूजेंची पद्धत आणण 
परिंपरा बदलल्या आहेत. काही कुटुिंबात गौरीिंचे 
मुखवटे असतात, तर काही कुटुिंबात 
परिंपरेनुसार पाणवठ्यावर जाऊन पाच, सात 
क्रकिं वा अकरा खड ेआणून त्यािंची पूजा करतात. 

• काही हठकाणी पाच मडक्यािंच्या उतरिंडी करून 
त्यावर गौरीचे मुखवटे लावून त्या उतरिंडीिंनाच 
साडी चोळी नेसवतात आणण त्यािंची पूजा 
करतात. 

• काही घरािंत धान्यािंची रास म्हणजेच गहू, 
तािंदळू ,ज्वारी, हरभरा, डाळ इत्यादीिंपैकी 
एकदोन धान्याचे ढीग करून त्यावर मुखवटे 
ठेवतात. बाजारात पत्र्याच्या, लोखिंडी 
सळयािंच्या क्रकिं वा शसमेंटचे कोर्ळे शमळतात. 
त्यावर मुखवटे ठेवतात आणण कोर्ळयािंना 
साडी चोळी नेसवतात. सुपात धान्याची रास 
ठेवून त्यावर मुखवटा ठेवतात.क्रकिं वा गहू आणण 
तािंदळू यािंनी भरलेल्या तािंब्यािंवर मुखवटे ठेवून 
पूजा करतात.



ज्येष्ठा गौरी व्रतातील
खड्यािंच्या गौरी



ज्येष्ठा गौरी व्रतातील
खड्यािंच्या गौरी



• तेरड्याची रोपे मुळासकट आणतात. ही मुळे 
म्हणजेच गौरीिंची पावले, असा समज आहे. 
आधुयनक काळात गौरीपूजनाच्या व
मािंडणीच्या पद्धतीत व गौरीच्या रूपातही 
आधुयनकता हदसून येते. ववववध रूपािंत 
अनेक घरािंत गौरी/महालक्ष्मी येतात. 

• आगमनाच्या हदवशी सिंध्याकाळी क्रकिं वा 
पिंचािंगात शुभ वेळ बघून मुखवटयािंची आणण 
लक्ष्मीिंच्या हातािंची पूजा होते. त्याच रात्री 
गौरी उभ्या केल्या जातात. 

• या गौरी/महालक्ष्मी क्रकिं वा सखी-पावयतीिंसह 
त्यािंची मुलेही (एक मुलगा आणण एक 
मुलगी) मािंडतात. कोणी धातूची लक्ष्मीची 
प्रयतमा करून पूजतात, कोणी मातीची 
बनववतात तर कोणी कागदावर देवीचे गचत्र 
काढून त्याची पूजा करतात.



दोरकाची पूजा
• या यतसऱ्या हदवशी 

महाराष्टातील ग्रामीण 
बहुजनसमाजात गौरीिंच्या
पूजेबरोबरच सुताच्या गुिंड्याला 
सोळा गाठी देऊन त्याचीही पूजा 
करतात. 

• तो गुिंडा मग हळदीने रिंगवून
त्यातला दोरा घरातल्या 
सुवाशसनी आपल्या गळयाभोवती 
बािंधतात व नवीन पीक येईपयतं
गळयात ठेवतात.आल्श्वन वद्य
अष्टमीला तो गळयातून काढून 
त्याची पूजा करतात. 

• या दोऱ्यालाच महालक्ष्मी
समजतात.



• दक्षक्षण भारत-
– भाद्रपपद शुक्ल ततृीयेला गौरीचा 
सण सुरू होतो व तो बरेच हदवस 
चालतो. प्रत्येक गावात गौरीची 
एक वपठाची प्रयतमा करतात व 
यतला मखरात बसवून पूजतात. 
यतची रस्त्यातून शमरवणूकही 
काढतात.

• कोकण
– महाराष्रातील कोकण प्रािंतातील 
कोळी समाजगटातील,महहला या 
हदवशी तेरड्याची फािंदी आणून 
यतला लक्ष्मीस्वरूप मानून यतची 
पूजा करतात. या हदवशी देवीला 
माशाचा नैवेद्य दाखववला जातो.



आशय व महत्त्व

• महालक्ष्मीचा सण हा कुलाचार 
म्हणून सवय जाती-जमातीतनू 
श्रद्धापूवयक पाळला जातो.

• शतेी हा प्रमुख व्यवसाय असणाऱ्या 
घरािंतून मात्र ल्स्त्रया धान्याची राशी 
मािंडून पूजा करतात. 

• लक्ष्मी वा गौरीच्या मािंडणीत 
ववववधता असली तरी मूळ 
हेतू धान्य लक्ष्मीच्या पूजेचा, 
भूमीच्या सुफलीकरणाचा आहे.



व्रताचे स्वरूप

• भाद्रपपद महहन्यात शुद्ध पक्षात 
अनुराधा नक्षत्रावर आपापल्या
कुलाचाराप्रमाणे महालक्ष्मी/गौरीच्या 
प्रयतमा वा प्रतीके बसववतात. 

• ज्येष्ठा नक्षत्रावर महालक्ष्मीची पूजा 
करतात व महानैवेद्य दाखववतात. 

• यतसऱ्या हदवशी मूळ नक्षत्रावर
महालक्ष्मीचे ववसजयन करतात. 

• गौरीलाच महालक्ष्मी म्हणतात आणण 
यतची ज्येष्ठा नक्षत्रावर पूजा होते 
म्हणून यतला ज्येष्ठा गौरी म्हणतात.



गौरी आवाहन ददवस 
पदहला

• आपापल्या परिंपरेप्रमाणे घराच्या उिं बऱ्यातून आत 
आणताना, ल्जच्या हातात गौरी असतील त्या बाईचे 
पाय दधुाने व पाण्याने धुतात आणण त्यािंवर 
कुिं कवाचे स्वल्स्तक काढतात. 

• घराच्या दरवाज्यापासून ते ल्जरे् गौरी बसवायच्या 
त्या जागेपयतं लक्ष्मीच्या पायािंचे ठसे उमटवत 
उमटवत गौरीिंचे मुखवटे आणतात. 

• त्यावेळी ताट चमच्याने क्रकिं वा घिंटेने वाजवत आवाज 
केला जातो. यानिंतर त्यािंची स्र्ापना करण्यापूवी 
त्यािंना घरातील समदृ्धी, दधु-दभुत्याची जागा इ. 
गोष्टी दाखववण्याची प्रर्ा आहे. 



गौरी आवाहन ददवस 
पदहला

• तेरे् त्यािंचे आशीवायद शमळून ऐश्वयय नािंदो 
अशी प्रार्यना करतात.

• काही हठकाणी लोक तेरड्याची रोपे एकत्र 
बािंधून त्यािंची प्रयतमा बनववतात व 
यतच्यावर मातीचा मुखवटा चढववतात.निंतर 
त्या मूतीला साडी नेसवून दागदागगन्यािंनी 
सजववतात.

• पहहल्या हदवशी सिंध्याकाळी गौरीला भाजी-
भाकरीचा नैवैद्य दाखवण्याची पद्धत काही 
भागात ववशरे्ताः पल्श्चम महाराष्रात 
आहे.या प्रर्ेला गौरी आवाहन करणे असे 
सिंबोधतात.



गौरीपूजन ददवस दसुरा
• दसुऱ्या हदवशी म्हणजेच ज्येष्ठा नक्षत्रावर गौरीिंची पूजा 

होत.े सकाळी गौरीिंची/महालक्ष्मीची पूजा-आरती करून 
केलेल्या फराळाचा (रव्याचा लाडू, 
बेसनलाडू, करिंजी, चकली, शेव, गुळपापडीचा लाडू) 
नैवेद्य दाखवतात. 

• निंतर सिंध्याकाळी आरती करतात. पुरणपोळी,
ज्वारीच्या वपठाची आिंबील, अिंबाडीची भाजी, सोळा 
भाज्यािंची एकत्र भाजी, हदवेफळ वगैरे पदार्ांचा 
नैवेद्यात समावेश असतो.

• नैवेद्यात शेंगदाणा आणण डाळीची चटणी, पिंचामतृ, 
पडवळ घालून केलेली ताकाची कढी, कटाची आमटी, 
वेगवेगळया प्रकारची भजी, पापड, लोणचे इत्यादी. 
केलेले सवय पदार्य केळीच्या पानावर ठेवतात.

• महाराष्रात काही जागी याच सायिंकाळी महहलािंचा 
हळदीकुिं कवाचा काययिम केला जातो. दशयनाला आलेल्या 
महहला व मुलीिंचे आदरपूवयक स्वागत करण्याची 
पद्धती प्रचशलत आहे.



ववसजजन ददवस तिसरा
• यतसऱ्या हदवशी म्हणजेच मूळ नक्षत्रावर गौरीिंच/ेमहालक्ष्मीिंचे

ववसजयन करतात. त्या हदवशी सकाळी पोवत्याच्या/सुताच्या गाठी 
पाडतात. 

• त्या सुतात हळदीकुिं कू, सुकामेवा, बेलफळ, फुले, झेंडूची पाने, 
काशीफळाचे फूल, रेशमी धागा असे एक एक ल्जन्नस घालून गाठी 
पाडतात. यािंमध्ये हळदीकुिं कू, रेशमी सूत, झेंडूची पाने, काशीफळाचे
फूल हे महत्त्वाच्या वस्तू असतात. 

• निंतर गौरीिंची/ महालक्ष्मीिंची पूजा आणण आरती करतात. गोड 
शवेयाची खीर, उडीद डाळीचा भाजलेला पापड याचा नैवेद्य 
दाखवतात. 

• या यतसऱ्या हदवशी गौरीिंच्या/ महालक्ष्मीिंच्या चहेऱ्यावर एक 
प्रकारची उदासीनता हदसून येत.े गौरीिंची पूजा, आरती करून पुढील 
वर्ी येण्याच ेआमिंत्रण देऊन त्यािंचा यनरोप घेतला जातो, आणण 
त्यािंच ेववसजयन केले जात.े(धातूच्या क्रकिं वा कायम स्वरूपाच्या मूती
असतील तर त्यािंच ेववसजयन करत नाहीत.) 

• गौरीिंचे पाण्यात ववसजयन केल्यावर परत येताना र्ोडी वाळू घरी 
आणून ती सवय घरभर व परसातल्या झाडािंवर टाकतात. त्यायोगे 
घरात समदृ्धी नािंदते व झाडाझुडुपािंचे कीटकािंपासून सिंरक्षण होते 
अशी समजूत आहे.



महालक्ष्मी पूजन



लोकसाहहत्यातील उल्लेख
• लोकसाहहत्यात गौरीपूजन प्रसिंगी 

म्हटली जाणारी गीते आहेत 
• आली आली लक्ष्मी, आली तशी जाऊ 

नको
बाळाला सािंगत,े धरला हात सोडू नको.
मला आहे हौस, चािंदीच्या ताटाची
लक्ष्मीच्या नवैेद्याला मूद
साखरभाताची.

• लक्ष्मीबाई आली सोन्याच्या पावलािंनी
ज्येष्ठेच्या घरी कयनष्ठा आली
मालकाच्या घरी लक्ष्मी आली



लशलत साहहत्यातील उल्लेख
• गवराय आली गवराय आली

• कोणत्या पावलानिं ?
हळदी कुिं कवाच्या, हहऱ्या माणकाच्या

• रुणुझुणत्या पाखरा, जा रे माझ्या माहेरा

• आली गौराई अिंगणी, यतला शलिंबलोण करा (कवी - जगदीश 
खेबूडकर; सिंगीत - राम कदम; गाययका - उ़र्ा मिंगेशकर; 
गचत्रपट - हटळा लाववते मी रक्ताचा)

• गौरीला घागरी फुिं कण्याचीही पद्धत काही हठकाणी आहे. 
त्यामुळेच या गाण्याची सुरुवातही 'घागर घुमू दे' अशा 
शब्दािंनी होते. अनेक माहेरवाशशणी गौरीच्या सणाला आपल्या 
माहेरी जातात. अशीच एक माहेरवाशीण हे गाणे गाते आहे. 
ती म्हणत,े'पाखरा माझ्या माहेरी जा. यतरे् माझी गवराबाई
आली असेल यतचे स्वागत कर.'

• रुणझुणत्या पाखरा, तू जा माझ्या माहेरा (कवी - ग.हद. 
माडगुळकर, सिंगीत - सुधीर फडके; गचत्रपट - ल्जवाचा



काव्य प्रकार ... मधुशसिंधू
सौ. मयनर्ा पटवधयन

• गौरीिंचा सण    
कोकणात जोर    
मनात ववभोर
आनिंद क्षण ... १
• चाकरमानी
येती कोकणात    
उत्साह मनात
गातात गाणी ... २
• प्रत्येक घरी    
रोर्णाई असे    
झगमग वसे
आनिंद सरी ... ३

• त्या मखरात    
सजावट केली    
पाने फुले वेली
सजे जोशात ... ४
• बाल्यािंच ेनतृ्य    
आहेच प्रशसध्द    
नाचतािंना शसध्द
होती उत्स्फृतय ... ५
• कोणी आणती    
खड ेनदीतले    
देवत्व हदसले
त्यात पाहती ... ६



काव्य प्रकार ... मधुशसिंधू
सौ. मयनर्ा पटवधयन

• उभी गौराई
क्रकती सजववती
डाग मढववती
माता गौराई ... ७
• पारिंपाररक    
पध्दती असती    
त्याच जोपासती
ते सहाल्जक ... ८
• गौरी सणाला    
घावन घाटले    
गोडाधोडातलेत्या
नैवेद्याला ... ९

• कोणी करती    
तोच मािंसाहार    
करती सिंहार
गौरीच्या प्रती ... १०
• गणेशा सवे    
करू ववसजयन    
यनरोपाच ेक्षण
दाुःखाचे नवे ... ११
• यनरोप देतो    
वाजत गाजत    
देवा शमरवत
नदीत नेतो.. १२




