
गणशे चतथु� �त

�ीगणशे�ताचंी मा�हती
जीवनात, सव���ेातं भा�योदय हो�यासाठ� भा�वक
लोक वगेवगेळ� �त�करतात. �तातं थोडतेरी दहेक�
होतातच. �हणनूच �त �हणज तेप अस�मान�यात यते.े
कारण 'तप' या श�दाचा अथ� क� सहन करण�,
शारी�रक व मान�सक �लशे सहन क�न �नधा�रपवू�क
�य�न करण अेसा आह.े गणशे ह 'ेमळूारभं आरभं' अस�
��े दवैत असनू, वगेवगे�या अवतारानसुार �या�या
म�ुय तीन जय�ंया मानतात.

(१) वशैाखीपौ�ण�मा, (२) भा�पद श�ुल चतथु� (३)
माघ श�ुल चतथु�.
गणशे�त�अनके असल�, तरी काही �च�लत �ताचंी
उपय�ु मा�हती यथे�थोड�यात दते आह.े

(१) गणशे पा�थ�वपजूा �त :

ह �ेत �ावण श�ु चतथु�पासनू भा�पद श�ु चतथु�



पय�त करतात. का�या �चकणमाती�या मतू�ची रोज
पजूा क�न ऋषीपचंमीच �ेदवशी मतू�च �ेवसज�न
करतात.

(२) एकवीस �दवसाचं �ेत :

�ावण श�ु चतथु�पासनू �ावण व� दशमीपय�त ह �ेत
करतात. पजूसेाठ� फुल�, �वा�, मोदक वगरै वे�तू
एकवीस असा�ा लागतात.

(३) तीळचतथु� �त :

माघ श�ु चतथु��या �दवशी �दवस भर उपोषण क�न
गणपती पजून करतात. गणपती�या म�ंाचा जप
करतात. सफेत �तळा�ंया २१ लाडवाचंा नवै�े
दाखवतात. रा�� पारण�(भोजन) करतात.

(४) �वा�गणपती �त :

�वनायक चतथु� ज�ेहा रं�ववारी यईेल त�ेहा या �ताला
�ारभं क�न �या �दवसापासनू सतत सहा म�हन हे��त
करतात. ��यके �दवशी पजूा क�न ६ नम�कार, ६
�द��णा, ६ �वा� व ६ मोदक �कवा लाड अूप�ण करतात.
�या मदुत�त ��यके म�ह�या�या श�ु चतथु�ला पजूा



क�न २१ नम�कार व २१ �द��णा क�न २१
मोदकाचंा नवै�े दाखवतात.

(५) वट गणशे �त :

ह �ेत का�त�क श�ु चतथु�पासनू माघ श�ु चतथु�पय�त
करतात. ��यके �दवश� वडा�या झाडाखाली
गणपतीची पजूा व जप करतात.

(६) स�य �वनायक पजूा �त :

�म�ल�दमाधवकृत '�ीस�य�वनायक �तकथा' या पोथ�त
या �ताची सपंणू� मा�हती व कथा �दललेी आह.े ती
घऊेन �त कराव�.
(७) �वनायक� चतथु� :

��यके म�ह�या�या श�ु चतथु�ला ह �ेत करतात. रा�ी
च�ंदश�न घते�यावर उपवास सोडतात.

(८) महा�स���वनायक चतथु� �त :

(गणशे चतथु� ) भा�पद श�ु चतथु�. ह �ेत सवा�ना
ठाऊकचआह.े या �दवशी घरोघर गणशे उ�सव साजरा
करतात. आपला हा एक मोठा सण व आनदंाचा �दवस



आह.े

(९) सकं�ी व अगंारक� चतथु� :

'सकं� चतथु�' [अगंारक� सकं� चतथु�] �तकथा
(ताडदवे �काशन) या पोथ�त या �ताची सपंणू� मा�हती
�दली आह.े गणशे भ�ानंी ही पोथी सकं�ी�या �दवशी
अव�य वाचावी. अगंारक� चतथु�च �ेत शी�फलदायक
आह.े

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

सकं�ी चतथु� (अगंारक� सकं� चतथु�) �तकथा

सकं� चतथु� �त ��यके म�ह�यातं �सया� पधंरव�ात
व� चतथु��या �दवशी "सकं�ी चतथु�" असत.े हा
�ीगणपती�या उपासनचेा �दवस आह.े �दवसभर
उपोषण क�न, रा�ौ च�ंोदया�या वळे� �ीगणपतीची
पजूा क�न, च�ंदश�न घऊेन उपोषण सोडावयाच.े अशी
या �ताची थोड�्यातं पा�णकू आह.े

" �ीसकं�हरगणपती" ह येा �ता�या दवेतचे नेावं आह,े



ह �ेत करणाया� ��ी अगर प�ुषान,े �ताला स�ुवात
�ावण म�ह�यातील सकं�ी�या �दवशी करावी. सतत
२१ सकं��ा क�न �ताच उे�ापन कराव.े काहीजण
इ�छा पणू� होईपय�त तर ब�तकेजण सततच सकं�ीचा
उपवास करतात. सकं�ी करणाया�नी उपोषण
सोड�्यापवू� नहेमी, पढुे �दलले "ेसकं�ी चतथु�
महा��य" अव�य वाचाव.े

सकं�चतथु�च �ेत करणारान �ेया�दवशी पा�यात काळे
तीळ टाकून �या पा�यान आेघंोळ करावी. �दवसभर
गणशे �च�तन क�न उपवास करावा. आव�यकतनेसुार
उपवासास चालणार पेदाथ� खाव.े �दवसभर आपला
उ�ोग-धदंा करावा. स�ंयाकाळ� / रा�ो आव�यक
वाट�यास आघंोळ करावी.
नतंर �व�छ पाटावर अगर चौरगंावर ता�ंळ अगर
ग�हाची लहानशी रास करावी, �यावर �व�छ पा�याने
भरललेा कलश (ता�ंया) ठेवावा; कलशाभोवती दोन
व�� गेुंडाळावी, �यावर ता�हन ठेवनू �यात "�ीसकं�हर
गणपतीची" �थापना करावी. ( �ीगणपतीची सोन,े
चादं�,ताबं वेगरै धेातचूी मतू� अगर तसबीर) �याची



षोडोपचार पेजूा करावी. पजूा करणारान अेगंावर लाल
व�� �याव.े पजूते वाहायच "ेगधं-अ�ता-फ़ूल-व��"
ताबं�ा रगंाच अेसाव.ेपजूते उपचार अप�ण करताना,
लबंोदराय नम: �हणनू गधं,

काम�पाय नम:�हणनू अ�ता,
�स���दाय नम: �हणनू
प�ुपसवा�थ��स��दाय नम: �हणनू फ़ळ,

�शव��याय नम: �हणनू व��, गणा�धपाय नम: �हणनू
उपव��,

गजमखुाय नम: �हणनू धपू, मषूकवाहनाय नम: �हणनू
द�प,

�व�नाथाय नम: �हणनू नवै�े आ�ण धनदाय नम:
�हणनू द��णा अप�ण करावी. पजूा झा�यावर पढू�ल
�यानम�ं �हणनू "�ीसकं�हरगणपतीच"े �यान कराव.े

र�ागं र�व�� �ंसतकुसमुगण:ै प�ूजत रं�गधं:ै॥
�ीरा�धो र�नद�प सेरुत��वमल रे�न�स�हासन�थम ॥्
दो�भ�: पाशाकंुश�ेा भय��ुत��चर चं�ंमौ�ल���न�े ॥ं



�याय�ेछा�ंयथ�मीश गंणपतीममल �ंीसमते �ंस�म ॥्
नतरं आपल सेकंट �नवार�याची व मनोकामना पणू�
कर�याची �ाथ�ना करावी.
मम सम�त�व�न�नव�ृयथ� सकं�हरगणपती�ी�यथ�
चतथु��तागं�वने
यथा मीलोतोपचार ��:ै षोडोपचार पेजूा कं�र�य ॥े
अस �ेहणाव.े नतंर पढुे �दलले "े सकं� चतथु� महा��य "
वाचाव.े २१ मोदकाचंा नवे�ै दाखवनू आरती करावी.
आरती झा�यावर -

अश�ुम�त�र�ं वा ��ाहीन मंया कृतम ।्
तत सव� पणू�ता यंात �ुव��प गण�ेर ॥
अस �ेहणनू सा�ागं नम�कार घालावा. नतंर च��दश�न
क�न , च�ंाला अ�य� (पाणी) , गधं,अ�ता, फ़ूल वेा�न
�याची पजूा करावी. "रो�हणीनाथाय नम:" �हणनू
नम�कार करावा. नतंर उपोषण सोडाव.े जवेणातं
मोदक असाव,ेगोड पदाथ� असावते, खारट आबंट पदाथ�
नसावते. [ च�ंोदयाची वळे पचंागंातं �दललेी असत.े]
जवेण झा�यानतंर उ�र पजूा क�न मतू� अगर तसबीर



उचलनू ठेवावी. धा�य वापरात �याव.े पाणी तळुशीत
ओताव.े

एकदा गंणपती उदंरावर बसनू घाईघाईन जेात असताना
घसरला. त�ेहा �याला च�ं उपहासान हेासला. त�पा�न
गणपतीला च�ंाचा फ़ार राग आला. गणपतीन चे�ंाला
शाप �दला क� " आजपासनू तझु�कोणी त�ड पाहणार
नाही. जो कोणी पाहील �यावर खोटा आळ यईेल!"
शवेट� च�ंान मेोठे तप क�न �ीगणपतीला �स� क�न
घतेल.े च�ंा�या तपामळु वे सव� दवेानंी �ाथ�ना
के�यामळु गेणपतीन चे�ंाला शापातनू म�ु केल.े पण
वषा�तनू एक �दवश " भा�पद श�ुल चतथु��या �दवशी
�हणजचे गणशे चतथु��या �दवशी " तझु ते�ड कोणी
पाहणार नही आ�ण जो कोणी पाहील �यावर �या वष�
खोटा आळ यईेल अस सेा�ंगतल.े�यावर च�ंान �ेाथ�ना
केली क� जर कोणी चकुून गणशे चतथु��या �दवश�
माझ ते�ड पा�हल तेर खोटा आळ यऊे नय �ेहणनू �याने
काय कराव?े त�ेहा गंणपतीन सेा�ंगतल के� , �याने
सकं� चतथु� �त" कराव,े �हणज खेो�ा आळातनू
�याची म�ुता होईल.



गणशे चतथु��या �दवशी च�ं पा�ह�या मळु �ेीकृ�णावर
�यमतंक मणी चोर�याचा खॊटा आळआला होता. तो
आळ कृ�णान "ेसकं� चतथु� �त " के�यामळु गेलेा,
अशी कथा आह.े

आबालव�ृ ��ीप�ुषानंी सवा�नी करावयाच ,े ह एेक
साध ,े सोप पेण शी� फ़लदायी �त आह.े�ावण
म�ह�यातील सकं� चतथु� व मगंळवारी यणेारी
अगंारक� सकं� चतथु� �वशषे फ़लदयी व मह�वाची
मानतात.��यकेान �ेनदान वषा�तनू या दोन तरी अव�य
करा�ा.
----------------------------------------------------

सकं� चतथु� ( अगंारक� सकं� चतथु� ) माहा��य

�ीगणशेाय नम: ॥
जयजयाजी पचंवदना । दावी तव सतुा�या आनना ।
पाहताच परुती मनकामना। भवबधंना तोडीतस ॥े१॥
अगंी च�च�त �स��र । जो का कृपचेा सागर । भ�जनाचंे
माहरे। जो का साचार द�न बधं ॥ू२॥



मषूकवाहनी बसैनू। ह�ती ��शळुा�द धारण । करीत
�व�नाचं छेदेन । चरणी वदंन तया�या॥३॥
जो कं स�ग�ु चतै�यघन । दउेनी �ानाच देप�ण ।
�काश�वल आे�म�ान । केल सेमाधान जीवीच�॥४॥
तयाचं कें न धराव चेरण । कैसी न यावी आठवण ।
जग�ाथ भरला प�रपणू�। ह�रल भेान जगताच ॥े५॥
तया चरणी माझ मे�तक। जो का �ंलैो�याचा नायक ।
जथे�तो एक मी एक । प�ूयपजूक भाव अस॥े६॥
जो यादवकुळ� ज�मोनी �प�। गोकुळवासी जनाचं के�
। हरॊनी केल�सतं�ु। सहंा�रल �े� कंसाद� ॥७॥
जणे�केल केा�लयामद�न। श�ु केल येमनुा जीवन। तया
कृ�ण चरणी माझ नेमन । लागल �ेयान मनोभा ॥८॥
तया कृ�णाच के�रता �ंमरण । काळ जाय मनी दडपोन
। �मा दया शातंी यवेोन । पावती समाधान त ठेाय�
॥९॥
जसैा उदकावरी तरगं । पाहता पंाहता पंाव भेगं । तसैा
�व�नाचंा �सगं। �न�व��न सागं क�रतस ॥े१०॥
जसैी सागराची लहरीयते जात एक सरी । तसैी सकंते



नाना परी । यतेा �ंनवारी गजवदन ॥११॥
तया गणपतीच �ेत दखे। आधी �तथी�नण�य ऎक। जो
का होय सखुदायक। चालती सक�ळक जयारीती
॥१२॥
�ावण कृ�णामाझार� । ततृीयाय�ु चतथु� अवधारी ।
च�ं�ा�पनी असले जरी । तरी �तात केराव॥े१३॥
दो�ही �दवस च�ं �ा�पनी �तथी। असोनी पवू� �दनी
क�रती। मात�ृव�दा तयास �हणती । आह शेा�� मत
ऎसचेी ॥१४॥
�सया��दनी पचंमीय�ु । च�ं �ा�पनी चतथु� होत। तरी
त ने करावी �न��त । ऎस�शा��ात सा�ंगतल ॥े१५॥
तया �दनी काय कराव ।े पढुे सागंती �कंद भाव ।े ते
�ोत�जनी ऎकाव ।े �त आचराव तेयापरी ॥१६॥
ऋषी अवघ �ेमळोन ।�� क�रती �कंदालागनूी । द�र�
शोक क� नाशन। वरैीजन ��ताती ॥१७॥
�व�ा काही नस जेयासी । प�ु न होय ��ीयाशंी । ऎशा
�:ख पेीडा जनासंी । �र कैसी होय सागंा॥१८॥
ऎसा ऋष�चा ऎकुन �� । �कंद पावला समाधान ।



जनक�याण �हावया लागनू । तयासी वचन बोलतसे
॥१९॥
सखु �ा�ती �हावी सकळ�का ।ं ऎसा उपाय सागंतॊ ऎका
। सकं�ी �त गेणनायका । भजता हंोय �न�व��न॥२०॥
यथा�वधी तया �तासी। आच�रता भ�� भावसे� ।
सकळ मनोरथ �न�य�सी । पणू� होतील
त�कालीक॥२१॥
ह��त पवू� �ीकृ�ण सागंत। सकंटापासोनी �हाया म�ु।
गा�ंजल जे केा पंडंसुतु। तया अ�तु �नव�ेदल�॥२२॥
पाडंवासंी �तूी �ज�कून । कौरव�धा�डल�कानन�। त�
�:ख न साह �ेहणॊनी। सागं केान� धमा��या॥२३॥
धम�, भ�म, अजु�न,नकुळ। सहदवे, �ौपद� �मळोनी। �त
चाल�वल अेचळ। जणे�तळमळ �र होय॥२४॥
�ादश वष�अर�यवास। पढुे एक वष� अ�ातवास।
तथेील हराव सेकंटास। प�ुहा �व�पनास न याव�॥२५॥
हा हते धुरो�न मनी। क�रत झेाल �ेतालागनूी। �ावण
व� चतथु� �दन�। आरभं क�नी चाल�वल�॥२६॥
तया �त केरोनी जाण । �योदशअ�द पणू� नसोन।



पनु�पी अर�य सवेन। गजानन�जाण �र केल�॥२७॥
ऎसा �ताचा म�हमा जाण। कृ�ण सेा�ंगतला कोठून। त�
कराव �ेनवदेन। कर�वण �ेवण आ�हा आंधी॥२८॥
मग ऋष�चा �� ऎकोन। �कंद सागंती तयालागनु।
पाव�तीस हरेबं आपण। काय कारण सागंतस॥े२९॥
�ुतयगुी �हमनगबाळा। टाकोनी �नघाला �शवभोला।
�वयोगज�य �:ख �वाला। जाळ�ल कळ�काळा
वाटतस॥े३०॥
पाव�ती झाली उदास। सो�डला सव� �वलास। ��ढ ध�रले
वरैा�यास। �ल�हल �ेा�न काय ह॥े३१॥
पतीन केा केला कोप। काय अ�य ज�मीच पेाप। उभ�
रा�हल आेपोआप। मज मायबाप कोण तारी॥३२॥
काय मी चकु�य�प�त�ताधम�। �क�वा काय काढल वेम�।
�क�वा चकुल �ेवधम�। अवघा अधम� चाल�वला॥३३॥
वचनाचा केला अनादर। ��णा छ�ळल��नधा�र। घडला
होता अनाचार। �हणोनी मजवर कोप केला॥३४॥
काय भ�ालंागंी छ�ळल�।काय पजूते��व�व�ंसल।े काय
गगंते��न��दल�। न�ंदसी ता�डल�दडंान॥े३५॥



मखुान�नय रेामनाम। अगंी धडाडला काम। ई�र� नाह�
ठे�वल��मे। �हणोनी सखुधाम हरपल�॥३६॥
नाह� केली दवे पजूा। उ�छ�ेदल�दवे��जा।ं तणे�मनोभगं
झाला माझा। �हणोन� �:ख पाव�य�॥३७॥
काय �वधचूी केली �न�दा । प�गास� भोग�वली आपदा ।
�चताभ�म लपेन अगंी सदा । हसं�य केदा तयास� ॥ ३८
॥
�मशान� अस सेदा वास । गुंडा�ळल��ा�ाबंरास ।
जाळ�ुन टा�कल�मदनास । ध�रल�वरैा�यास �हणवनुी ॥
३९ ॥
�शरुगहृासी वास केला । त�ेहा मायबाप बो�लला ।
�हणोनी �च�� �ोध आला । जाऊ�न लपला कपाट� ॥
४० ॥
ऎस वेदो�न वारवंार । न�े� वाह �े:खनीर । अतंरामाजी
न �टके धीर । न सचु �ेवहार करावया ॥ ४१ ॥
आता संवेाव�अर�य । �क�वा कराव�दहेपतन । �क�वा
तपालाग� जाऊन । घाल�ून आसन बसाव�॥ ४२ ॥
पवन आ�ण चदंन । झ�ब अेगं� अ��नसमान । �वधु



तापवी दहेालागनु । चडं�करण मा�या�हीचा ॥ ४३ ॥
वाट मॆजला वरैी वसतं । समुन सवुास उ� भासत ।
को�कळा�वर कण� झ�बत । कक� श काकवत �:ख दतेी
॥ ४४ ॥
अ�नीमाजी होमावा काय । कोठ�पा� पं�तराय । काय
घडला न कळ अे�याय । काय उपाय करावा ॥ ४५ ॥
धरणीवर अगं टाक� । कोण य�ु� सागंले सखी । कैशी
धुंडूंचतदु�शलोक� । हसंती न क� मजलाग� ॥ ४६ ॥
ऎसी �वयोग�:ख�क�न । पोळली अतं:करणी जाण ।
वरैा�यसपं� तयालागनू । गलेी कानन सवेावया ॥ ४७ ॥
व�कल�क��न धारण । माथा जंटा गुंडाळनू । कुंकुम
मळवट भ�न । घालनू आसन� बसैली ॥ ४८ ॥
काहं� �दवस वाय भु�ण । काहं� �दवस फळ�सवेन ।
काहं� �दवस पण�जाण । सवेन �वा�च�॥ ४९ ॥
काहं� �दवस जलपान । काहं� �दवस कंदमळू भ�ण ।
काहं� �दवस �नराहार रा�न । काहं� सवेन करीना ॥ ५०
॥
काहं� काळ ऊ�व� बा� क�न । काहं� �दवस



पचंा��नसाधन।काहंी�दवसउभरेा�न।नाह�शयनब�काल
॥५१॥
��ाडं� �ाण नऊेन । केल�हटायोगाच�साधन ।
आकष�ण क��न मन । इ�ं�य दमन ब�काळ ॥५२॥
राजयोग साधन� । �नम�न राह �ेन�श�दन� । रामनामम�ं�
करोनी । काल वन� का�ढला ॥ ५३ ॥
अ�ागंयोगा�या साधन� । दहे �झज�वला तप�क�नी ।
परी �ाण�ेरालागनू� । दया मन� नय�ेच ॥५४॥
जो भ��चा भकुेला । भाव�करोनी बाधंला गलेा । तो
�हमनगजलेाग� �रावला । �हणोनी झाला खदे �च�� ॥
५५ ॥
आता कंाय करावा उपाय । कैसा भटेले प�तराय । �च�ता
करो�न �झजली काय ॥ झाली त�मय व�ृ� ती ॥५६॥
तप�क��न दहे तापला । ती�ही लोक� कंप सटुला । इ�ं
मनामाज� दचकला । काय वत�ला अनथ�॥५७॥
ऎस�ती� तप ��ीन�केल�। नाह� कोठ�आय�कल�। शकंर�
दश�न नाह� �दल�। तरी ख�चल�वाट �े�ाडं ॥५८॥
त� पा�हला नारदमनुी । पसुती झाली तयालागनुी ।



पजून केल��व�थमन� । लागली चरणी तया�या ॥ ५९
॥
इत�ुकयामाजी दवेऋषी । पसुता झाला पाव�तीसी ।
तझुी दशा का गं ऎेसी । आलीस वन� काय काज�॥
६०॥
शरीर झाल�जज�र । स�ेवल�कानन का कंठोर ।
पचंवदनाचा प�डला �वचार । सागं उे�र लवलाह� ॥ ६१
॥
मग बोल शेलैबाला । मी काहं� अपराध न केला । परी
पतीचा �वयोग झाला । उपाय मजला सागं आेता ॥ं
६२॥
द�र�य्ासी लाभता �ंच�ताम�ण । मग हष� न माय गगन� ।
तसै�झाल�माझ मेन� । तजु नयनी दखेता�ंच ॥ ६३ ॥
ब�काल स�ेवल केानन । तप केल�अन�ुदन । परी
मजला �वामी अजनू । भटे�ुन नयन �नवनीना ॥ ६४ ॥
आता यं�न काय क� । मज सागंा जी �नधा��ं ॥
को�या कम�परा�प� । होईल साचा� �ा�त मज ॥ ६५
॥



ऎस�बोलता जंग�जननी । सचुला �वचार एक मन� ।
�हण गेणपती�या �त के�नी । पावले सदन� शकंर ॥
६६ ॥
�हण�मात�ऎस बेोलता दंवेष� । जग�माता �हण सेागं
मजस� । तो बोल मेनु� �तयसे� । गजाननासी पजूाव�॥
६७ ॥
मग क�नी गणपती �तवन । आ�णल�मनामाज� �यान
। चतभुु�ज र�वण� । केल��च�तन तयाच�॥ ६८ ॥
�वशाल द�दाची शोभा । �मरता संकंटासरसा उभा ।
मा�ंा कद�ळ�चा गाभा । नयन शोभा प�ावरी ॥ ६९ ॥
माथा शं��र शोभत । र�नज�डत मगुटु झळकत । पाय�
घाग�रया वाजत । यते नाचत झडकरी ॥ ७० ॥
मग दउेन� आ�ल�गन । सतंोष�वल�तयाच�मन । का मंाते
स�ेवल केानन । सकंट कवण प�डयले�॥७१॥
काय काजा । कवण�गा�ंजला दहे तझुा । का कंेलासी
धावा माझा । सागं �ेहतगजुा मजपाश� ॥ ७२ ॥
ऎस�ऎकोनी वचनात�। सागं पेाव�ती तयात�। पतीन�
�या�गल�मात�। स�ेवल��व�पनात�तयालग� ॥ ७३ ॥



ब�त केल�तपाचरण । न सर मेाझ�पाप अजनु । �वयोग
�:ख�स�न । सखु सपंादन न होय ॥ ७४ ॥
भटे� न होय माझी । �हणोनी आस केली तझुी । आतां
�ाणपती होय राजी । ऎस�आजी �त सागं ॥े ७५ ॥
"माझ �ेत सपंादन। क�रता संकंट जाय �नरसनु । पवू�
सा�ंगतल��त�थ�माण । मास प�जाण स�य तो�च ॥
७६ ॥
तया �दन� �तारभं । क�रता भंटेले तजु साबं ।
पजूा�वधान हरेबं । कर� अबं सेतंोष�॥ ७७ ॥
�ात:काळ� दतंधावन । मग क��न माझ �ेमरण ।
सकं�प�मात��ाथू�न । �त�थ जाण असाव�॥ ७८ ॥
आजी च�ंोदयपय�त । मी राहो�न उपो�षत । पजून
करीन एक�च� । भोजन� रत होईन पढु�॥ ७९ ॥
ऎसी �ाथ�ना क�न । आगंास� काळ तेीळ लावनू ।
�नान �न�यनमे�सा�न । उपो�षत राह जेाण मग ॥८०॥
मोदक कराव एेक�व�शती । पाचं अपा�व देवेा�ती ।
पाचंाचं वेायन �ा�णाहात� । सवे� �न��ती शषे आपण
॥८१॥



धात,ु पाषाण, म�ृ�का जाण । तयाची ��तमा क�न ।
गणपती नाम�तयाच��थापन । करील पावन सकळात�॥
८२ ॥
मग कराव�आवाहन । मन� आणो�न कराव��यान ।
षोडशोपचार�पजून । सागं सपंादन कराव�॥ ८३ ॥
अथव�शीषा�च पेाठ । एक�व�श�त कराव नेीट । अ�र
व�टक �हणो�न �प� । करावा सतं�ु गजानन ॥ ८४॥
व�� उपव��ा�द सकळ । चदंन, �स��र प�रमळ । �ई-
मादंार प�ुप�सकळ । �वा� कोमळ अपा��ा ॥ ८५ ॥
मज �वा�ची अ�त�ीती । सह��नाम�अपा�व एेक�च�� ।
जयाची असले श�ुमती । तो�च भ�� क�र ऎशी ॥ ८६
॥
धपू-द�प-नवै�े जाण । मोदका�द क��न प�वा� ।
समपू��न, उ�रापोशन। क��न, अपा�वा ताबंलू ॥ ८७ ॥
मग ठेवी द��णा फळ । �द��णा म�ंप�ुप सकळ ।
चरण� ठेव� �शरकमळ । भाव�केवळ �ाथा�व ॥े ८८ ॥
च�ंोदय झा�लयावरी । मग �वधचूी पजूा करी । अ�य�
दउेनी ��वारी । �ाथ�ना करी �वधचूी ॥ ८९॥



मग पचंमोदक वायन । �ाव��ा�णालागनू । द��णा
ताबंलू समपू�न । कराव�वदंन ��जात�॥ ९० ॥
क��न �ा�ण सतंपण� । पा�ी बसैाव�आपण" । ऎस�
सागंो�न �वधान । गलेा गजानन �व�थाना ॥ ९१ ॥
�वनायक�सा�ंगतल�मातसेी । कृ�ण��व�दत केल�
पाडंवासं� । �कंद�सा�ंगतल�ऋषी�रासं� । पावती
क�याणास� सक�ळक ॥९२॥
पाव�तीन�केल��तासी । मन� धरोनी �न�यासी । क�रतां
पावली पतीस� । �कंद ऋष�स� सागंतस�॥ ९३ ॥
पाहता नंयन� पचंवदन । चरण� लागली जाऊन । �शव�
�ग�रजा उचलोन । वामाकं� बसैवनू तोष�वली ॥ ९४ ॥
ऎस��ताच�म�हमान । जाणती पडंनुदंन । �वय�
�हमनगजा आपण । पावली समाधान प�तसगं�॥ ९५ ॥
ह �ेत ज केोणी क�रती । द�र�, शोक, तयाचं�जाती ।
केल�क� फळ दतेी । वरैी सो�डती वरैभाव ॥ ९६ ॥
�व�ा �ा�त होईल जाणा । पणू� होईल मनकामना ।
�नप�ु�क पावले सतंाना । पी�डतजना सखु होय ॥ ९७
॥



धन धा�यव�ृ� अमपू । हरपोनी जाईल पापताप ।
क�रता नंामम�ंाचा जप । आप�आप मो� लाधले ॥९८॥
जयाचा शा��ावरी �व�ास । तो�च होईल �नद�ष । शातंी
दयने�भरले मानस । �मा �दयास उपजले ॥ ९९ ॥
असो आता हंा पा�हाळ । अगं� असाव�भ��बळ ।
कृपा करील �ग�रजाबाळ । �ोत� सकळ ऎकाव�॥ १००
॥
॥ �ीसकल�व�नहरणगजानानापण�म�त ॥ु
-----------------------------
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