
ग�ुपौ�ण�मा �ी ग�ुपजून

आषाढ पौ�ण�मा अथा�त �ासपजून �हणजचे
ग�ुपौ�ण�मा. इ��राच सेगणु �प असल�ेया ग�ुंचे
मनोभाव पेजून या �दवशी करतात.

ग�ुपजून

आचमन
पढु�ल ३ नाव उे�चार�यावर ��यके नावा�या शवेट�
डा�ा हातान पेळ�न पेाणी उज�ा हातावर घऊेन
�याव –े

�ी केशवाय नमः ।
�ी नारायणाय नमः ।
�ी माधवाय नमः ।
या नावान हेातावर पाणी घऊेन खाली ता�हणात



सोडाव –े

�ी गो�व�दाय नमः ।
�यानतंर पढु�ल नाव अेन�ुम उे�चारावी –

�व�णव नेमः । मधसुदूनाय नमः । ���व�माय नमः ।
वामनाय नमः । �ीधराय नमः । �षीकेशाय नमः ।
प�नाभाय नमः । दामोदराय नमः । सकंष�णाय नमः
। वासदुवेाय नमः । ���ुनाय नमः । अ�न��ाय नमः
। प�ुषो�माय नमः । अधो�जाय नमः । नार�स�हाय
नमः । अ�यतुाय नमः । जनाद�नाय नमः । उप�े�ाय
नमः । हरय नेमः । �ीकृ�णाय नमः ।
(हात जोडाव.े)

�ाथ�ना

�ीम�महागणा�धपतय नेमः ।
(गणाचंा नायक असल�ेया अशा �ी गणपतीला मी
नम�कार करतो.)
इ�दवेता�यो नमः ।



(मा�या आरा�य दवेतलेा मी नम�कार करतो.)
कुलदवेता�यो नमः ।
(कुलदवेतलेा मी नम�कार करतो.)
�ामदवेता�यो नमः ।
(�ामदवेतलेा मी नम�कार करतो.)
�थानदवेता�यो नमः ।
(यथेील �थानदवेतलेा मी नम�कार करतो.)
वा�तदुवेता�यो नमः ।
(यथेील वा�तदुवेतलेा मी नम�कार करतो.)
आ�द�या�दनव�हदवेता�यो नमः ।
(सयूा��द नऊ �हदवेतानंा मी नम�कार करतो.)
सव��यो दवे�ेयो नमः ।
(सव� दवेानंा मी नम�कार करतो.)
सव��यो �ा�ण�ेयो नमो नमः ।
(सव� �ा�णानंा (�� जाणणाया�ना) मी नम�कार
करतो.)



अ�व�नम�त ।ु
(सव� सकंटाचंा नाश होवो.)
समुखु�कैद�त� क�पलो गजकण�कः ।
ल�बोदर� �वकटो �व�ननाशो गणा�धपः ।।
ध�ूकेतगु�णा�य�ो भालच��ो गजाननः ।
�ादशतैा�न नामा�न यः पठे�छृणयुाद�प ।।
�व�ारभं �ेववाह चे �वशे �ेनग�म तेथा ।
स�ंाम सेकंटचेवै �व�न�त�य न जायत ।े।
(सुंदर मखु असललेा, एक दात असललेा, �फ�कट
करडा रगं असललेा, ह�ी�माण केान असललेा,
�वशाल पोट असललेा, (�ज�ना�ंया नाशासाठ�)
�व�ाळ �प असललेा, सकंटाचंा नाश करणारा,
गणाचंा नायक धरुकट रगंाचा, गणाचंा �मखु,
म�तकावर च�ं धारण करणारा आ�ण ह�ी�माणे
त�ड असललेा �ा �ी गणपती�या बारा नावाचंे
�ववाहा�या वळे�, �व�ा�यास चाल कूरतानंा, (घरात)
�वशे करतानंा अथवा (घरातनू) बाहरे पडतानंा,



य�ुावर जातानंा �क�वा सकंटकाळ� जो पठण करील
�क�वा ऐकेल �याला �व�न येणेार नाहीत.)

श�ुला�बरधर दंवे शं�शवण�चतभुु�जम ।्
�स�वदन �ंयायते स्व��व�नोपशा�तय ।े।
(सव� सकंटा�ंया नाशासाठ� श�ु व�� नसेल�ेया, श�ु
रगं असललेा, चार हात असल�ेया �स� मखु
असल�ेया अशा दवेाच (ेभगवान �ी�व�णूंच)े मी
�यान करतो.)
सव�म�लमा��य �ेशव सेवा�थ�सा�धके ।
शर�य �ेयबंके गौ�र नाराय�ण नमोऽ�ततु ।े।
(सव� मगंलाम�य मेगंल, प�व�, सवा�च के�याण
करणाया�, तीन डोळ अेसल�ेया, सवा�च शेरण �थान
असल�ेया, श�ु वण�असल�ेया ह नेारायणीदवेी, मी
तलुा नम�कार करतो.)
सव�दा सव�काय�ष नुा��त तषेामम�लम ।्
यषेा �ं�द�थो भगवा�म�लायतन हं�रः ।।
(मगंल अशा �नवासात (वकैंुठात) रहाणार भेगवान



�ी�व�ण �ुया�ंया �दयाम�य अेसतात, �याचंी सव�
काम नेहेमी मगंल होतात.)

तदवे ल�न सं�ुदन तंदवे ताराबल चं��बल तंदवे ।
�व�ाबल दंवैबल तंदवे ल�मीपत तेऽेङ्��यगु �ंमरा�म
।।
(ह ले�मीपती (�व�णो), त�ुया चरणकमलाचं जेे
�मरण तचे ल�न, तोच उ�म �दवस, तचे ताराबळ,
तचे च�ंबळ, तचे �व�ाबळ आ�ण तचे दवैबळ (होय.))

लाभ�तषेा जंय�तषेा कंुत�तषेा पंराजयः ।
यषेा�म�द�वर�यामो �दय�थो जनाद�नः ।।
(�नळसर काळा रगं असललेा सवा�च के�याण
करणारा असा (भगवान �व�ण)ु �या�ंया �दयाम�ये
वास करतो, �याचंा पराजय कसा होईल ! �याचंा
नहेमी �वजय होईल, �यानंा सव� (इ��छत) गो�ी �ा�त
होतील !)

य� योग�ेरः कृ�णो य� पाथ� धनधु�रः ।
त� �ी�व�जयो भ�ूत�ु�वा नी�तम��तम�म ।।



(जथे मेहान योगी असा (भगवान) �ीकृ�ण आ�ण
महान धनधुा�री अजु�न आहते, तथे ऐे�य� अन ज्य
�न��त असतो, अस मेाझ मेत आ�ण अनमुान आह.े)

�वनायकं ग�ुं भानुं���व�णमुह�ेरान ।्
सर�वत� �णौ�यादौ सव�काया�थ��स�य ।े।
(सव� काय��स��स जा�यासाठ� �थम गणप�त, ग�ु ,
सयू�, ��ा-�व�ण-ुमहशे आ�ण सर�वतीदवेी यानंा
नम�कार करतो.)
अभी��सताथ��स�यथ�प�ूजतो यः सरुासरुःै ।
सव��व�नहर�त�म गैणा�धपतय नेमः ।।
(इ��छत काय� �स��स जा�यासाठ� दवे आ�ण दानव
सवा�ना पजूनीय असल�ेया आ�ण सव� सकंटाचंा नाश
करणाया� अशा गणनायकाला मी नम�कार करतो.)
सव��वार�धकाय�ष �ुय���भवुन�ेराः ।
दवेा �दश�त नुः �स�����शेानजनाद�नाः ।।
(�त�ही लोकाचं �ेवामी असलले �े�ा-�व�ण-ुमहशे हे
��दवे (आ�हाला) स�ु केल�ेया सव� काया�म�य येश



दवेोत.)

दशेकाल

आप�या डो�यानंा पाणी लावनू पढु�ल दशेकाल
�हणावा.
�ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या �वत�मान�य
अ� ��णो ��तीय पेराध��व�णपुदे
�ी�तेवाराहक�प वेवै�वतम�व�तर अे�ा�व�श�ततमे
यगु येगुचत�ुके क�लयगु �ेथमचरण जे�ब�ु�पे
भरतवष�भरतख�ड दे�डकार�य देशे गेोदावया�ः
द��ण तेीर बेौ�ावतार रेाम��े अे��मन व्त�माने
शा�लवाहन शके �ावहा�रके म�मथनाम सवं�सरे
द��णायन �ेी�मऋतौ आषाढमास शे�ुलप�े
पौ�ण�माया �ंतथौ भानवुासर पेवूा�षाढा �दवसन��े
इ�ंयोग भेाव करण धेन �ु�थत वेत�मान �ेीच�ंे
�मथनु��थत वेत�मान �ेीसयू�क�या��थत वेत�माने
�ीदवेगरुौ व�ृ�क ��थत वेत�मान �ेीशन�ैरौ
एव�गणु�वशषेणे �व�श�ाया शंभुप�ुय�तथौ



महाप�ुष भगवान �ी�व�णूं�या आ�ने �े�ेरत
झाल�ेया या ��दवेा�या �सया� पराधा�मधील
�व�णपुदातील �ी�ते-वराह क�पामधील ववै�वत
म�वतंरातील अ�ा�वसा�ा यगुातील चतयुु�गातील
क�लयगुा�या प�ह�या चरणातील आया�वत� दशेातील
(ज�ब�ु�पावरील भरतवषा�म�य भेरत खडंाम�ये
दडंकार�य दशेाम�य गेोदावरी नद��या द��ण तटावर
बौ� अवतारात राम��ेात) स�या चाल अूसल�ेया
शा�लवाहन शकातील �ावहा�रक म�मथ नावा�या
सवं�सरातील (वषा�तील) द��णायनातील �ी�म
ऋततूील आषाढ म�ह�यातील श�ुल प�ातील
आज�या पौ�ण�मा �तथीला पवूा�षाढा न��ातील इ�ं
योगातील शभुघडीला, �हणज वेरील गणु�वशषेानंी
य�ु शभु आ�ण प�ुयकारक अशा �तथीला)
सकं�प
(उज�ा हातात अ�ता �या�ात आ�ण पढु�ल
सकं�प �हणावा.)
मम आ�मनः परम�ेर-आ�ा�प-सकल-शा��-
��ुत�म�ृत-परुाणो�-फल-�ा��त�ारा �ी परम�ेर-



�ी�यथ��ी स�ग�ुनाथदवेता-�ी�यथ�पजूनम अ्हं
क�र�य ।े त�ादौ �न�व��नता �स�थ�
महागणप�तपजून कं�र�य ।े शरीरश�ुथ�दशवारं
�व�ण�ुमरण कं�र�य ।े कलश-घ�टा-द�प-पजून चं
क�र�य ।े
(‘क�र�य’े �हट�यावर ��यके वळे� डा�ा हाताने
पळ�भर पाणी उज�ा हाताव�न खाली सोडाव.े)

(मला �वतःला परम�ेराची आ�ा�व�प असल�ेया
सव� शा��-��ुत-�म�ृत-परुाणातील फळ �मळवनू
परम�ेराला �स� कर�यासाठ� �ी स�ग�ुनाथदवेानंा
�स� कर�यासाठ� मी पजूा करत आह.े �याम�ये
प�ह�यादंा �व�ननाशनासाठ� महागणप�तपजून करत
आह.े श�ररा�या श�ु�साठ� दहा वळेा �व�ण�ुमरण
करत आह.े तसचे कलश, घटंा आ�ण �द�ाची पजूा
करत आह.े)

�ीगणप�तपजून
(ता�हणाम�य तेा�ंळ घऊेन �यावर �वडा आ�ण नारळ
ठेवावा. पढु�ल म�ं �हणनू नारळावर �ी गणपतीचे



आवाहन कराव आे�ण �याची पजूा करावी.)
व�त�ुड महाकाय को�टसयू�सम�भ ।
�न�व��न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ।।
(वळललेी स�ड, �वशाल शरीर, कोट� सयूा�चा �काश
असल�ेया ह (ेगणशे) दवेा, माझी सव� काम नेहेमी
�व�नर�हत कर.)

ऋ��-ब�ु�-श��-स�हत-महागणपतय नेमो नमः ।
(ऋ��, ब�ु� आ�ण श�� यासं�हत महागणपतीला
नम�कार करतो.)
महागणप�त�सा� संप�रवार संायधु संश��कम्
आवाहया�म ।
(महागणपतीला सवा�गानंी आप�या प�रवारासह
आप�या श��ासं�हत आ�ण सव�श���नशी य�ेयाचे
आवाहन करतो.)
महागणपतय नेमः । �याया�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न �यान करतो.)
महागणपतय नेमः । आवाहया�म ।



(महागणपतीला नम�कार क�नआवाहन करतो.)
(नारळावर अ�ता घाला�ा.)
महागणपतय नेमः । आसनाथ�अ�तान स्मप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�नआसना�ती अ�ता
अप�ण करतो.)
(अ�ता वाहा�ात.)

महागणपतय नेमः । पा� संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न पाय ध�ुयासाठ�
पाणी अप�ण करतो.)
(एक पळ�भर पाणी घालाव.े)

महागणपतय नेमः । अ�य�समप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न अ�या�साठ� पाणी
अप�ण करतो.)
(एक पळ�भर पाणी घऊेन �यात गधं आ�ण फूल
घालनू त पेाणी नारळावर घालाव.े)

महागणपतय नेमः । आचमनीय संमप�या�म ।



(महागणपतीला नम�कार क�नआचमनासाठ�
पाणी अप�ण करतो.)
(एक पळ�भर पाणी घालाव.े)

महागणपतय नेमः । �नान संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न �नानासाठ� पाणी
अप�ण करतो.)
(एक पळ�भर पाणी घालाव.े)

महागणपतय नेमः । कापा�सव�� संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न व�� अप�ण करतो.)
(कापसाच वे�� घालाव.े)

महागणपतय नेमः । उपवीताथ�(य�ोपवीत /ं
अ�तान)् समप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न उपवीत �हणनू
(जानव /े अ�ता) अप�ण करतो.)
(जानव �ेक�वा अ�ता वाहा�ात.)

महागणपतय नेमः । च�दन संमप�या�म ।



(महागणपतीला नम�कार क�न गधं अप�ण करतो.)
(नारळाला गधं लावाव.े)

ऋ���स���या नंमः । ह�र�ाकुङ्कुम संमप�या�म ।
(ऋ�� आ�ण �स�� यानंा नम�कार क�न हळद-
कुंकू अप�ण करतो.)
(हळद आ�ण �प�जर वाहावी.)
महागणपतय नेमः । �स��र संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न श��र अप�ण करतो.)
(श��र लावावा.)
महागणपतय नेमः । अलङ्काराथ�अ�तान्
समप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न अलकंार �हणनू
अ�ता अप�ण करतो.)
(अ�ता वाहा�ात.)

महागणपतय नेमः । पजूाथ�कालो�वप�ुपा�ण
समप�या�म ।



(महागणपतीला नम�कार क�न पजूसेाठ� स�या�या
काळात फुलणारी फुल अेप�ण करतो.)
(फुल वेाहावी.)
महागणपतय नेमः । �वा�ङ्कुरान स्मप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न �वा� अप�ण करतो.)
(�वा� वाहा�ात.)

महागणपतय नेमः । धपू संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न धपू अप�ण करतो.)
( उदब�ी ओवाळावी.)
महागणपतय नेमः । द�प संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न द�प दाखवतो.)
(�नराजंन ओवाळाव.े)

महागणपतय नेमः । नवै�ेाथ�गडुखा� (गळू-खोबर)े
नवै�े �ंनवदेया�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न नवै�ेासाठ� गळू-
खोबर �ेनवदेन करतो.)



(गळू-खोबया�चा नवै�े दाखवावा.)
(डो�यावंर डावा हात ठेवनू उज�ा हातात �वा�
�क�वा फूल घऊेन �या�यावर पाणी घालाव.े त पेाणी
नवै�ेावर �श�पडनू नवै�े दाखवावा आ�ण पढु�ल म�ं
�हणावते.)

�ाणाय �वाहा ।
(ह �ेाणासाठ� अप�ण करत आह.े)

अपानाय �वाहा ।
(ह अेपानासाठ� अप�ण करत आह.े)

�ानाय �वाहा ।
(ह �ेानासाठ� अप�ण करत आह.े)

उदानाय �वाहा ।
(ह उेदानासाठ� अप�ण करत आह.े)

समानाय �वाहा ।
(ह सेमानासाठ� अप�ण करत आह.े)

��ण �ेवाहा ।



(ह �े�ाला अप�ण करत आह.े)

(त फेूल �क�वा �वा� नारळावर वाहा�ात.)

महागणपतय नेमः । नवै�े संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न नवै�ै अप�ण करतो.)
म�य पेानीय संमप�या�म ।
(म�य �ेप�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

उ�रापोशन संमप�या�म ।
(आपोशनासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

ह�त��ालन संमप�या�म ।
(हात ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

मखु��ालन संमप�या�म ।
(त�ड ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

करो�त�नाथ�च�दन संमप�या�म ।
(हाताला लाव�यासाठ� चदंन अप�ण करत आह.े)

मखुवासाथ�पगूीफलता�बलू संमप�या�म ।



(मखुवासासाठ� पान-सपुारी अप�ण करत आह.े)

द��णा संमप�या�म । (द��णा अप�ण करत आह.े)

(‘समप�या�म’ �हणतानंा हातावर पाणी घऊेन सोडाव.े)

महागणपतय नेमः । कपू�रद�प संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न कापराची आरती
अप�ण करतो.)
(कापराची आरती ओवाळावी.)
अ�च��या���पाय �नग�ुणाय गणुा�मन ।े
सम�तजगदाधारमतू�य �े�ण नेमः ।।
(मना�या आकलनश���या पलीकड अेसललेा,
�नराकार, �नग�ुण, आ�म�व�पी, सव� जगाला
आधारभतू अशा ��ाला मी नम�कार करतो.)
महागणपतय नेमः । म��प�ुपा��ल�समप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न म�ंप�ुपाजंली
अप�ण करतो.)
(गधं, फूल, अ�ता आ�ण �वा� नारळावर वाहा�ात.)



महागणपतय नेमः । नम�कारान स्मप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार अप�ण करतो.)
(नम�कार करावा.)
महागणपतय नेमः । �द��णा संमप�या�म ।
(महागणपतीला नम�कार क�न �द��णा अप�ण
करतो.)
(�द��णा घालावी.)
काय�म �ेस��मायात �ुस� �ेव�य धात�र ।
�व�ना�न नाशमाया�त सुवा��ण गणनायक ।।
(ह गेणप�त , तझु अे�ध�ान असता आ�ण त �ूस�
असता माझ केाय� �स��स जावो अन �्याम�ये
यणेाया� सकंटाचंा नाश होवो.)
अनया पजूया सकल-�व�न�ेर-�व�नहता�
महागणप�तः �ीयताम ।्
(�ा पजूने सेव� सकंटाचंा नाश करणारा महागणप�त
�स� होवो.)



(उज�ा हातावर पाणी घऊेन त तेा�हणात सोडाव.े)

�यानतंर शरीरश�ु�साठ� दहा वळेा �ी�व�णचू �ेमरण
कराव –े नऊ वळेा ‘�व�णव नेमो’ आ�ण शवेट�
‘�व�णव नेमः ।’ अस �ेहणाव.े शवेट� ग�ुंना काया,
वाचा आ�ण मन अेस सेपंणू�पण शेरण जाऊन
नम�कार करावा.

कलशपजून
ग� चे यमनु चेवै गोदाव�र सर�व�त ।
नम�द �ेस�धकुावरेी जलऽे��मन स्���ध�कु� ।।
(ह गेगंा, यमनुा, गोदावरी, सर�वती, नम�दा, �स�धु
आ�ण कावरेी (न�ानंो) या पा�याम�य वेास करा.)
कलशाय नमः ।
(कलशाला नम�कार करतो.)
कलश गे�ा�दतीथा�न आ्वाहया�म ।
(या कलशाम�य गेगंा�दतीथा�च आेवाहन करतो.)



कलशदवेता�यो नमः ।
(कलशदवेतलेा नम�कार करतो.)
सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�या�म ।
(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)
(कलशावर गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

घटंापजून
आगमाथ�त दुवेाना गंमनाथ�त रु�साम ।्
कुव�घ�टारव तं� दवेता�ानल�णम ।्।
(दवेा�ंया आगमनासाठ� आ�ण रा�सा�ंया
जा�यासाठ� दवेतानंा आवाहन�व�प घटंानाद करत
आह.े)

घ�टाय नैमः ।
(घटंलेा नम�कार असो.)
सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�या�म ।
(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)
(घटंलेा गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)



द�पपजून
भो द�प ���प��व �ंयो�तषा �ंभरु�यः ।
आरो�य दं�ेह प�ुा�ं मत: शा��त �ंय�छ म ।े।
(ह �ेद�ा, त �ू��व�प आहसे. �यो�तषाचंा अचल
�वामी आहसे. (त)ू आ�हाला आरो�य द,े प�ु द,े ब�ु�
द आे�ण शातंी द.े)

द�पदवेता�यो नमः ।
(द�पदवेतलेा नम�कार करतो.)
सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�या�म ।
(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)
(समईला गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

अप�व�ः प�व�ो वा सवा�व�था�तोऽ�प वा ।
यः �मर�ेप�ुडरीका� सं बा�ा�य�तरः श�ुचः ।।
((अतंर-्बा�) �व�छ असो वा अ�व�छ असो,
कोण�याही अव�थते असो. जो (मन�ुय) कमलनयन
(�ी�व�णचू)े �मरण करतो, तो आतनू आ�ण बाह�ेन



श�ु होतो.)
(या म�ंान तेळुशीप� पा�यात �भजवनू
पजूासा�ह�यावर आ�ण आप�या अगंावर पाणी
�ो�ण कराव.े)

यानतंर स�ग�ुंच �ेयान कराव.े

अथ �यान –ं

(आता मी (स�ग�ुंच)े �यान करतो.)
��ान�द पंरमसखुद कंेवल �ंानम�ूत�
���ातीत गंगनस�श तं�वम�या�दल�यम ।्
एकं �न�य �ंवमलमचल संव�धीसा��भतूं
भावातीत �ं�गणुर�हत सं�ग�ुं त नंमा�म ।।
(���प, आनदं�प, परमो�च सखु दणेार,े केवळ
�ान�व�प, ���र�हत, आकाशा�माण (े�नराकार),
‘त�वम�स’ वा�याच ले�य (त ते आूहसे, असे
वदेवा�य �याला उ�शेनू आह ते)े, एकच एक, �न�य,
श�ु, ��थर, सव��, सव�सा�ी, भावातीत, गणुातीत
असल�ेया अशा स�ग�ुंना मी नम�कार करतो.)



�ी स�ग�ु�यो नमः । �याया�म ।
(�ी स�ग�ुंना नमन क�न मी �यान करतो.)
(ग�ुपजूनात पढु�ल १५ उपचार आहते, �यातील ३ ते
६ या उपचारा�ंया वळे� हातावर पाणी घऊेन ते
ग�ुं�या छाया�च�ावर न वहाता, ‘��य�ात �ी
स�ग�ु समोर बसलले आेहते आ�ण �या�ंया चरणावंर
पाणी वहात आहोत’, असा भाव ठेवनू त पेाणी
ता�णाम�य सेोडाव.े)

यानतंर ��यके उपचारा�या वळे� खालील म�ं �हणनू
स�ग�ुंची पजूा करावी.
नमो ग�ु�यो ग�ुपा�का�यो नम: पर�ेय: परपा�का�य:
।
आचाय��स��ेरपा�का�यो नमोऽ�तु
ल�मीप�तपा�का�य: ।।
(ग�ुंना नम�कार करतो. ग�ुं�या पा�कानंा नम�कार
करतो. परतेील ग�ुंना (परा�परग�ुंना) नम�कार
करतो. परा�परग�ुं�या पा�कानंा नम�कार करतो.



ई�र�ा�ती झाल�ेया आचाया��या पा�कानंा नम�कार
करतो. ल�मीपती �ी�व�ण�ूया पा�कानंा नम�कार
करतो.)
१. �ी स�ग�ु�यो नम: । आवाहया�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�नआवाहन करतो.)
(स�ग�ुंना मनान आेवाहन कराव.े)

२. �ी स�ग�ु�यो नम: । आसनाथ�अ�तान्
समप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�नआसना�ती अ�ता
अप�ण करतो.)
(अ�ता ��तमवेर वाहा�ात.)

३. �ी स�ग�ु�यो नम: । पा� संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न पाय ध�ुयासाठ�
पाणी अप�ण करतो.)
(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

४. �ी स�ग�ु�यो नम: । अ�य�समप�या�म ।



(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न अ�या�साठ� पाणी
अप�ण करतो.)
(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

५. �ी स�ग�ु�यो नम: । आचमनीय संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�नआचमनासाठ� पाणी
अप�ण करतो.)
(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

६. �ी स�ग�ु�यो नम: । �नान संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न �नानासाठ� पाणी
अप�ण करतो.)
(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

७. �ी स�ग�ु�यो नम: । व�� संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न व�� अप�ण करतो.)
(व�� अप�ण कराव.े)

८. �ी स�ग�ु�यो नमः । उपवीत संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न उपवीत अप�ण



करतो.)
(जानव �ेक�वा अ�ता अप�ण करा�ात आ�ण हात
जोडाव.े)

९. �ी स�ग�ु�यो नमः । च�दन संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न गधं अप�ण करतो.)
(ग�ुं�या चरणावंर गधं-फूल वाहाव.े)

१०. �ी स�ग�ु�यो नमः । म�लाथ�कुङ्कुमं
समप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न मगंल �हणनू कुंकू
अप�ण करतो.)
( कुंकू लावाव.े)

११. �ी स�ग�ु�यो नमः । अलङ्काराथ�अ�तान्
समप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न अलकंार �हणनू
अ�ता अप�ण करतो.)
(अ�ता वाहा�ात.)



१२. �ी स�ग�ु�यो नमः । पजूाथ�
ऋतकुालो�वप�ुपा�ण समप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न स�या�या ऋततू
फुलणारी फुल अेप�ण करतो.)
(फुल अेप�ण करावी आ�ण हार घालावा.)
१३. �ी स�ग�ु�यो नमः । धपू संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न धपू अप�ण करतो.)
(ग�ुंना उदब�ी ओवाळावी.)
१४. �ी स�ग�ु�यो नमः । द�प संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न द�प ओवाळतो.)
(ग�ुंना �नराजंन ओवाळाव.े)

१५. �ी स�ग�ु�यो नमः । नवै�ेाथ�परुत�था�पतनवै�ें
�नवदेया�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न पढुे ठेवललेा नवै�े
�नवदेन करतो.)
(हातात तळुशीच पेान घऊेन पा�यात बडुवनू �याने



नवै�ेावर पाणी �ो�ण कराव आे�ण डावा हात
छातीवर ठेवनू नवै�े दाखवावा.)
यानतंर पढु�ल म�ं �हणावते –

�ाणाय �वाहा ।
(ह �ेाणासाठ� अप�ण करत आह.े)

अपानाय �वाहा ।
(ह अेपानासाठ� अप�ण करत आह.े)

�ानाय �वाहा ।
(ह �ेानासाठ� अप�ण करत आह.े)

उदानाय �वाहा ।
(ह उेदानासाठ� अप�ण करत आह.े)

समानाय �वाहा ।
(ह सेमानासाठ� अप�ण करत आह.े)

��ण �ेवाहा ।
(ह �े�ाला अप�ण करत आह.े)

�ी स�ग�ु�यो नमः । नवै�े संमप�या�म ।



(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न नवै�े अप�ण करतो.)
म�य पेानीय संमप�या�म ।
(म�य �ेप�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

उ�रापोशन संमप�या�म ।
(आपोशनासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

ह�त��ालन संमप�या�म ।
(हात ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

मखु��ालन संमप�या�म ।
(त�ड ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

करो�त�नाथ�च�दन संमप�या�म ।
(हाताला लाव�यासाठ� चदंन अप�ण करत आह.े)

मखुवासाथ�पगूीफलता�बलू संमप�या�म ।
(मखुवासासाठ� पान-सपुारी अप�ण करत आह.े)

(‘समप�या�म’ �हणतानंा पळ�न उेज�ा हातावर पाणी
घऊेन ता�हणात सोडाव.े)

आता आपण स�ग�ुंची आरती क�या !



�ी स�ग�ु�यो नमः । म�ला�त��यद�प संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न मगंलारती अप�ण
करतो.)
आरती
परपंरनेसुार ग�ुंची आरती �हणावी.

(मगंलारती ओवाळावी.)
�ी स�ग�ु�यो नमः । कपू�रद�प संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न कापराची आरती
ओवाळतो.)
(कापराची आरती ओवाळावी.)
�ी स�ग�ु�यो नमः । नम�कारान स्मप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार करतो.)
(स�ग�ुंना सा�ागं नम�कार घालावा.)
�ी स�ग�ु�यो नमः । �द��णा संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न �द��णा अप�ण
करतो.)



(घ�ाळा�या का�ा�ंया �दशने,े �हणज डेावीकडनू
उजवीकड वेतु�ळाकार �फरत �वतःभोवती �द��णा
घालावी.)
�ी स�ग�ु�यो नमः । �ाथ�ना संमप�या�म ।
(�ी स�ग�ुंना नम�कार क�न �ाथ�ना अप�ण करतो.)
(हात जोडनू �ाथ�ना करावी.)
आवाहन नं जाना�म न जाना�म तवाच�नम ।्
पजूा चंवै न जाना�म ��यता पंरम�ेर ।।
(ह पेरम�ेरा, मी ‘तलुा आवाहन कस केराव,े तझुी
उपासना कशी करावी, तझुी पजूा कशी करावी’, हे
जाणत नाही. �यामळु ते मूला �मा कर.)

म��हीन �ं�याहीन भं��हीन संरु�ेर ।
य�प�ूजत मंया दवे प�रपणू�तद�त मु ।े।
(ह देवे�ेरा, म�ं, ��या अथवा भ�� काहीच
नसल�ेया अशा मी केललेी तझुी पजूा त पू�रपणू�
माननू घ.े)

कायने वाचा मनस�े��यवैा� ब�ुा�मना वा



�कृ�त�वभावात ।्
करो�म य�त स्कल पंर�म सै�गरुव इे�त समप�य तेत्
।।
(ह गे�ुदवेा, श�ररान,े वाणीन,े मनान,े (इतर) इ�ं�यानंी,
ब�ु�न,े आ��यान अेथवा �कृती�वभावानसुार ज जेे
मी करतो, त ते मेी त�ुहाला अप�ण करत आह.े)

अनने कृतपजूनने �ीस�ग�ुः �ीयताम ।्
(या केल�ेया पजूनान से�ग�ु �स� होवोत.)

(अस �ेहणनू उज�ा हातावर पाणी घऊेन सोडावे
आ�ण दोन वळेा आचमन कराव.े)

कृत�ता
�ी ग�ुं�या कृपने आेजचा हा काय��म सपं� झाला,
यासाठ� �या�ंया चरणी कृत�ता �� क�न थाबंयूा.
ग�ुपजून झा�यानतंर �वसज�ना�या वळे� पढु�ल
�ोक �हणावा.
या�त दुवेगणाः सव�पजूामादाय पा�थ�वात ।्
इ�काम��स�थ�पनुरागमनाय च ।।



(पजूा �वीका�न सव� दवे इ�काम�स��साठ� पनु:
य�ेयासाठ� आपाप�या �थानी जावोत.)

�ी गणप�तपजून केल�ेया नारळावर अ�ता वा�न
�ी गणपतीच �ेवसज�न कराव.े

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

धम��स�धनुसुार �ासपजूा�व�ध
आधी �ौर क�न नतंर बारा वळेा मातीची �नान वे
�ाणायाम हा �व�ध क�न �ासपजूा करावी. या
पजूचेा �व�ध स�ंपेान सेागंतो. दशेकाला�दकाचंा
उ�चार क�न,

'चातमुा��यवाससकं�प कंतु�
�ीकृ�ण�ासभा�यकाराणा संप�रवाराणा पंजूनं
क�र�य'े

असा सकं�प करावा. म�य �ेीकृ�ण व �या�या
पवू��दशकेडनू �द��ण�ेया वळणान-े वासदुवे,
सकंष�ण, ���ुन आ�ण अ�न�� याचं आेवाहन कराव.े
या �ीकृ�णा�द पाच दवेता�ंया द��णभागी �ास व
�या�ंया पवू�कडनू �द��णा�मान-ेसमुतं,ु ज�ैम�न,



वशैपंायन व पलै अशा �ासपचंकाच आेवाहन कराव.े
�ीकृ�णा�द दवेता�ंया डा�ा बाजलूा भा�यकार
�ीम�छकंराचाय� आ�ण �या�ंया पवू��दशकेडनु
�द��णा�मान पे�पाद, �व��प, �ोटक व
ह�तामलक या आचाया�च आेवाहन कराव.े
�ीकृ�णा�द दवेतापचंकात �ीकृ�णा�या दोन बाजसू
��ा आ�ण ��, पवू� वगरै चेार �दशासं- सनक,
सनदंन, सनातन आ�ण सन�कुमार; आ�ण पढुे-ग�ु,
परमग�ु, परम�े�ग�ु, ��ा, व�स�, श��, पराशर,
�ास, शकु, गौडपाद, गो�व�दपाद, शकंराचाय� व इतर
���न� याचं आेवाहन कराव.े या �त�ही पचंका�ंया
आ�नयेीस - गणप�त, ईशा�यसे ��ेपाल, वाय�से
�गा�, नऋै�यसे सर�वती आ�ण पवू� वगरै आेठ �दशातं
इ�ंा�दक लोकपाल याचं आेवाहन क�न, �याचंी पजूा
करावी. नारायणा�या आठ अ�री म�ंान �ेयात�या
�ीकृ�णाची पजूा क�न, इतराचंी-�णवपवू�क
'नमो�त' अशी �याचंी नाव घेऊेन, �या�ंया नामम�ंानी
(पजूा) करावी. काही आडकाठ� नस�यास,पजूनेतंर
'चतरुो वा�ष�का�यासा�नह वसा�म' असा मनात



सकं�प करावा आ�ण
'अह तंाव��व��या�म सव�भतू�हताय व ।ै �ायने
�ाव�ृष �ा�णसकंुल वं�म� ��यत अेत�तशेम�ह�साथ�
प�ा�व �ै�ुतस�ंयान ।् �था�याम�तरुो
मासान�वैास�त बाधके।'
असा त�डान सेकं�प करावा. �यानतंर गहृ�थानंी
'�नवस�त सुखुनेा� ग�म�यामः कृताथ�ताम ।्
यथाश��च श�ुषूा कं�र�यामो वय मंदुा ॥'

अस सेागंाव.े �यानतंर गहृ�थानंी अ�धक
वयोमाना�माण अेसणाया� यत�ना आ�ण यत�नी
पर�पराना नम�कार करावा. हा �व�ध जर पनुवलेा
करण अेश�य झाल तेर �ादशीला करावा.
आषाढकृ�ण ��तीयलेा अश�ूयशयन�त कराव.े या
�तात ल�मीसह �व�णचूी पलगंावर पजूा क�न,

'प�नीभतु��व�योग च भता�भाया�सम�ुवम ।् ना�वु��त
यथा �ःख दं�प�या�न तथा कु� ॥'

असा म�ं �हणनू नवराबायकोचा �वरह न
कर�यासाठ� �ाथ�ना करावी. �यानतंर च�ंाला अ�य�



दऊेन न�भोजन कराव.े या�माण चेार म�हनपेय�त
��यके व� ��तीयलेा पजूा क�न, बायको असल�ेया
�ा�णाला श�यादान �ाव आे�ण सव� साम�ुीसह
��तमचे देान कराव.े ह �ेत के�यान सेात ज�मपय�त
अ��य अस देा�प�यसखु, प�ुधना�दकाचंा अ��य
लाभ व स�तत गहृ�था�म याचंी �ा��त होत.े या
�ताला च�ंोदयान �ेापललेी �त�थ �यावी; कारण,
पजूा वगरै सेव� काही च�ंोदयानतंर करावी, अस येा
बाबतीत सा�ंगतल आेह.े ��तीया जर दोन �दवस
च�ंोदय�ा�पनी असली अथवा दो�ही �दवशी तशी
नसली, तर �सया� �दवसाची �यावी.
-----------------------

ग�ु�तो�

अख�डम�डलाकार �ंा�त यंने चराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १॥
अ�ान�त�मरा�ध�य �ाना�नशलाकया ।
च��ु�मी�लत यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ २॥



ग�ु���ा ग�ु�व��णःु ग�ुद�वो मह�ेरः । ग�ुरवे पर �ं�
त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ३॥
�थावर जं�म �ंा�त यं��क��च�सचराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ४॥
�च�मय �ंा�प य�सव��लैो�य संचराचरम ।् त�पदं
द�श�त यंने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ५॥
सव���ुत�शरोर�न�वरा�जतपदा�बजुः ।
वदेा�ता�बजुसयू� यः त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ६॥
चतै�य�शा�त�शा�तः �ोमातीतो �नर�नः ।
�ब��नादकलातीतः त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ७॥
�ानश��समा�ढः त�वमाला�वभ�ूषतः ।
भ�ु�म�ु��दाता च त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ८॥
अनकेज�मस��ा�तकम�ब�ध�वदा�हन ।े
आ�म�ान�दानने त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ९॥
शोषण भंव�स�धो� �ापन संारस�पदः । गरुोः
पादोदकं स�यक् त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १०॥
न गरुोर�धकं त�व नं गरुोर�धकं तपः । त�व�ानात प्रं
ना��त त�म �ैीगरुव नेमः ॥ ११॥



म�ाथः �ीजग�ाथः म�ग�ुः �ीजग�ग�ुः । मदा�मा
सव�भतूा�मा त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १२॥
ग�ुरा�दरना�द� ग�ुः परमदवैतम ।् गरुोः परतर नंा��त
त�म �ैीगरुव नेमः ॥ १३॥
�वमवे माता च �पता �वमवे । �वमवे ब�ध�ु सखा
�वमवे �वमवे �व�ा ��वण �ंवमवे । �वमवे सव�मम
दवेदवे ॥ १४॥
॥ इ�त �ीग�ु�तो�म ॥्
--------------------------------

अशोककाका कुलकण�
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