
घट�थापना

देवीचे शारद�य नवरा�

माहा��य

नमो दै�े महादे�ै �शवायै सततं नमः ।

नमः �कृ�यैभ�ायै नाराय�ण नमोऽ�ततुे ॥

��ह�पे सदान�दे परमान�द �व��पणी ।

��त �स��द�दे दे�व, नाराय�ण नमोऽ�ततुे ॥

नवरा� �त, उ�सव आ��न शु�द ��तपदेपासनू

नऊ �दवस भ��भावे करतात. ��तपदे�या �दवशी
सव�च �ठकाणी देवीची �थापना करतात. नऊ
�दवसापय�त नवरा� असत.े अनके कुटंुबांतही �गा�



देवीची पजूा होत असत.े �गा� देवी ही अस�ंय
कुटंुबांची कुलदेवता आह.े

प�ह�या �दवशी घट�थापना करतात. तां�या�या
कलशावर ता�हण ठेवनू �यात मडंलाकर म�ुय

देवता महाकाली, महाल�मी, महासर�वती व
�यां�या अनके प�रवार देवता यांची �थापना

करतात. घटा�या बाजलूाच नवे धा�य �जत

घालतात. नतंर ते �जवण उ�सवसमा�तीनतंर

भ�गनी केसात माळतात.

घट�थापन�ेया वळे� लावलेला नदंाद�प, अखडंद�प

�वसज�नापय�त पटेत ठेवतात.

या नऊ �दवसात �ीदेवी माहा��य - �ाकृत
स�तशती, �ी �गा� माहा��य, नवरा� माहा��य

(देवी गौरव गाथा ), �ी �गा� कवच इ�याद� �थंांच,े
पो�यांचे वाचन करतात. काही �ठकाणी नऊ �दवस

उपवास करतात. तर कोणी प�ह�या �दवशी व घट

उठ�या�या आद�या �दवशी उपवास करतात.



नवरा�ात कुमा�रकांना, सवुा�सन�ना घरी जवेायला
आम�ं�त करतात. एका �दवशी एका सवुा�सनीची
खणानारळाने ओट� भरतात. म�ंदरात जाऊन

देवीची खणानारळाने ओट� भरतात.

नवरा�ात नऊ �दवस देवी�या घटावर सगुधंी

फुलांची माळ सोडतात.

नवरा�ात काही �व�श� �ते करावयाची असतात.
आ��न शु�द पचंमीला उपांगल�लता देवीचे �त

असत.े ल�लता पचंमीस घटावर सायंकाळ�

पापडया, करं�या, गोड वडे वगरेै फुलोरा टांगतात.
�या समारंभात ल�लता देवीची पजूा �ाथ�ना क�न

महा�सादासाठ� लोकांना बोलवतात. हा कुळधम�
आह.े

कंुकवा�या करंडयाचे झाकण घऊेन �याची

ल�लतादेवी �हणून �तीका�मक पजूा करतात.
गधंप�ुप आ�ण अ�ेचाळ�स �वा� ल�लता देवीला

वाह�याची परंपरागत �ढ� आह.े



नमो दै�ै महादै�े �शवायै सततं नमः । नमः

�कृ�यै भ�ायै �नयता; �णताः �म ताम॥्

ल�लतादेवीचा हा �यानम�ं आह.े

पचंमीला कंुकुमाच�न �हणजे कुमा�रका आ�ण

सवुा�सन�कडून देवीला कंुकू वाहतात.
कंुकूवाबरोबर �वा�, फुले वा�न देवीची आरती

�हणतात. घरात मगंल वातावरण सदैव राहावे

यासाठ�, �शवाय सौभा�यर�णासाठ� सवुा�सनी

देवीला कंुकू वाहतात.

आ��न शु�द अ�मीला �ीमहाल�मी �तांग पजूा

करतात. महारा�ात �च�पावन �ा�हण समाजात हे

�त �च�लत आह.े ल�न झा�यानतंर प�हली पाच

वष� �ीमहाल�मीची पजूा सवुा�सनी मोठया

उ�साहाने भ��भावे करतात. या �दवशी सकाळ�
देवीचे �तीक �हणून सपुारी ठेवनू पजूा करतात.
आरती करतात. रा�ौ तां�ळा�या �पठाची
�ीमहाल�मीची मतू� क�न �तची पजूा करतात.
�यां�या घरी ही पजूा असत,े �यां�या घरी सवुा�सनी



देवीची पजूा कर�यासाठ� जातात.

सोळा पदरी रेशमाचा दोरा घऊेन �याला गाठ�

मारतात. प�हले वष� असले तर एक गाठ, पाचवे
वष� असले तर पाच गाठ� असा तातू तयार करतात.
हा दोरा प�ूजकेने आप�या हातात बांधावयाचा

असतो. �स-या �दवशी सकाळ� म�ूत��वसज�ना�या
वळे� देवीपढेु ठेवायचा असतो.

रा�ी देवीची पजूा झा�यानतंर सवुा�सनी घागरी

फंुकून नाचू लागतात. �स-या �दवशी सयू�दयापवू�
पचंोपचार पजूा क�न आर�या, �ाथ�ना क�न
�वसज�न करतात. 'उदयोऽ�त'ु ही या देवीची
घोषणा आह.ेनवरा�ात महाल�मीची पजूा हा

कुलाचार आह.े कुलधम� आह.े

आ��न शु�द ��तपदेपासनू दशमीपय�त नवरा�ात

बोडण भर�याची चाल प�ुकळ �ठकाणी आह.े
�वशेषतः कोकण�थ व देश�थ �ा�हणांमधील हा

एक कुलाचार आह.े बोडण �वधी आ��न शु�द

��तपदेलाच कर�याची व�हवाट काही कुटंुबांत



आह.े

बोडण �हणजे कालवणे. एका मोठया पा�ात
घरातील देवीची मतू� ठेवनू �तची पजूा करायची

आ�ण सभोवती पाच सवुा�सन�नी बसनू �या

पा�ात �ध, दही, तपू, साखर, मध ही पाच ��े

एक� घालून सवा�नी �मळून कालवायची असा हा

�वधी आह.े तर काही �ठकाणी पाच सवुा�सनी व

एक कुमा�रका एक� बसनू देवीची पजूा करतात व

परुणावरणाचा �वयंपाक देवीला अप�ण करतात.
नतंर तो �वयंपाक पाच सवुा�सनी �मळून एक�

कालवतात आ�ण �या कुमा�रकेला देवी माननू

�तची पजूा करतात. ती ज�ेहा 'खपू झाले' असे
�हणते त�ेहा ते कालवलेले अ� गायीला नऊेन

देतात.

आ��न शु�द नवमीला खड्गानवमी �क�वा

खांडेनवमी असे �हणतात. या �दवशी श��पजूा
कर�याची चाल अनके कुटंुबात आह.े

�वजयादशमीला �ीसर�वती पजून कर�यात येत.े



लहान मलुांना �थमच पाट�वर '�ीगणेशा' ही
अ�रे �गरवायला लावतात. �वजयादशमी हा
साडेतीन म�ुता�पकै� एक चांगला म�ुत� आह.े या
�दवशी न��ां�या उदया�या वळे� �वजय हा म�ुत�

असतो. या वळे� इ�छा केलेली आ�ण काया�रंभ

केलेली सव� काय� �स�द�स जातात. �हणूनच
कोण�याही शुभकाया�ला लोक या �दवशी �ारंभ

करतात. हा परा�माचा, �वजयाचा �दवस आह.े या
�दवशी शमी�या व�ृाची पजूा करतात. आ�ण

आपटयाची पाने सवुण�म�ुा �हणून लुट�याची चाल

पौरा�णक काळापासनू �चारात आह.े

दस-याला 'अपरा�जता' दशमी असहेी �हणतात.
�या �ठकाणी शमीची पजूा होत,े �या �ठकाणी
अ�दल कमल काढून �यावर �ग�ची मतू� ठेवनू

��देने पजूा करतात. जीवनाची सव��च साधना

�हणजे श�� �ा�त क�न घणेे. श��चे म�ुय

ल�ण कधीही पराभतू न होणे हचे आह.े �तचे
अं�तम फळ �वजय�ा�ती करणे हचे आह.े दस-



या�या �दवशी

'�प दे�ह, जयं दे�ह, यशो दे�ह, ��षो ज�ह'

अशी �ग�ची �ाथ�ना करतात.

नवरा� पजूते घटावर मडंपी बांधून �याखाली

ल�बणाया� �व�वध फुलां�या माला बांधतात हा एक

मह�वाचा �वधी आह.े �क�येक कुटंुबांत ही माला

चढती असत.े �हणजे प�ह�या �दवशी एक, �सया�
�दवशी दोन, �तसया� �दवशी तीन या�माणे नव�ा

�दवशी नऊ माला बांधतात.

सतं स�जनांचा छळ करणा-या असरुश��चे

�नमू�लन देवी भगवतीने �नर�नराळे अवतार घऊेन

केले आ�ण देव व मानवांचे र�ण केले त�ेहा

देवीची �मतृी जाग�व�यासाठ� नवरा� उ�सव

मोठया उ�साहाने साजरा करतात. या नऊ
�दवसात घरा�या दारावर झ�डू�या फुलांचे व

आ�ंया�या पानांचे तोरण बांधतात. सव�जण नवरा�

जागवनू देवीची आराधना, �ाथ�ना करतात. देवी
सवा�ची इ�छा पणू� करत.े देवी�या कृपा�सादाने



मन�ुय सव� बाधेतनू म�ु होतो. सखुी होतो. �या�या
घरी �ीमतंी येत.े देवीचे माहा��य सव� परुाणातनू

वण�न केलेले आह.े

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

अथ मानस पूजा

�ी महाकाली - महाल�मी - महासर��ती�यो नम:
॥

ॐ लं प�ृथ�ा�मकं ग�धं प�रक�पया�म ।

ॐ हं आकाशा�मकं प�ुपं प�रक�पया�म ।

ॐ यं वा�वा�मकं धूपं प�रक�पया�म ।

ॐ रं अ��या�मकं द�पं प�रक�पया�म ।

ॐ वं अमतृा�मकं नवै�ं प�रक�पया�म ।

�पं दे�ह, जयं दे�ह, यशो दे�ह, ��षो ज�ह

�ी श��ने महाकाली, महाल�मी, महासर�वती
अशा तीन �पांत �कट होऊन तीन वळेा दानवांचा



सहंार क�न पीडा �र केली त�ेहा देवांनी �ाथ�ना

केली क�, 'वळेोवळे� अशीच पीडा �र कर. आमचे

र�ण कर ' यावर देवीने आ�ासन �दले क�, 'ज�ेहा
दानवांची पीडा होईल त�ेहा अवतार घऊेन मी

श�ुनाश करीन. माझे हे सव� माहा��य माझे

सा���य �ा�त क�न देणारे आह.े माझे माहा��य
�वण - पठण करणाया�ना सव� सखुे �ा�त होतील.'

�ी श��ने सां�गतले आहे क�, ' यु�दातील माझे

परा�म ऐकून आ�ण देवांनी व ऋ�षमनु�नी केलेली

माझी �ततुी ऐकुन शुभब�ुद� �ा�त होईल. �या
ब�ुद��माणे वागनू जसा �व�णूला इ देवांना �वजय

�मळाला तसाच �या ब�ुद��माणे वागणाया�

मन�ुयालादेखील �ा�त होईल हे �न��त.

देवीने महान परा�म क�न म�हषासरुाचा वध

केला. धू�लोचन , च�ड्म�ुड , र�बीज , �नशंुभ
आ�ण शंुभ या बला� दै�यांचा वध केला. त�ेहा
सव�� आनदं�आनदं झाला. देवीवर प�ुपव�ृी झाली.
देवांनी देवीची �ततुी केली, ' हे देवी, तू



शरणागताची पीडा �र करणारी आहसे. हे
जग�माते , तू �स� हो आ�ण �व�ाचे क�याण कर.
तू चराचराची �वा�मनी आहसे. सव� मांग�याचे
मांग�य असणाया� , सव� इ�छा पणू� करणाया�
नारायणी , तलुा नम�कार असो. तू शरण
आले�यांचे र�ण करतसे. भ�ां�या पीडा �र

करतसे. हे देवी, तू आमचे भयापासनू र�ण कर.
शरणआले�यांची पीडा �र कर. लोकांना वरदा
हो.'

ही �ततुी ऐकून देवी �स� झाली. �तने लोकांना
क�याणकारक असा वर �दला.

देवी �हणाली, ' पढेु भ�व�यकाळात शंुभ �नशंुभा

सारखे रा�स �नमा�ण होतील, �या वळे� मी अवतार
घऊेन �यांचा नाश करीन. ��येक अवतारात माझे

नाव �नर�नराळे असले. असा वर देऊन देवी

अ��य झाली असे माक� डेयमनुीने ' '�गा�स�तशती '
या �थंात देवीचे महा��य कथन केले आह.े �यात
सातशे म�ं असनू �यांत देवीचा गौरव आह.े या



�थंा�या �वण - पठणाने �:ख-दा�र�य् �र होत.े
ऐ�य� - वभैव �ा�त होत.े मनातील सव� इ�छा पणू�

होतात. श�ुचा नाश होतो. देवीची आराधना ,
पजून �जथे केले जाते �तथे ती �न�य असत.े
आ��न म�ह�यात नवरा�ात देवीचे माहा��य जे

पठण करतात,घट�थापना क�न देवीचे पजून

करतात �यांना कसलीही पीडा होणार नाही. �यांना
सखुसम�ृद� लाभले. �याना इ��छत फळ �मळेल

असे अस�ंयांचे अनभुवाचे बोल आहते.

नवरा� उ�सव आ��न शु�द ��तपदेपासनू साजरा

कर�याची �था पौरा�णक काळापासनू अस�याचा

उ�लेख ऋ�वदेात आलेला आह.े �ग�ची पजूा
अनके कुटंुबात होत असत.े �गा� ही अनके
कुटंुबाची कुलदेवता आह.े ही देवी �व�जननी आह.े

' या देवी सव�भतूषुे श���पणे स�ं�थता ।

नम�त�यै नम�त�यै नम�त�यै नमो नम: ॥

अशा सवा��मक भावननेे या जग�मातलेा शरण

जाऊन �तची पजूा, उपासना करतात. देवी �या



सवा�चे मनोरथ पणू� करत.े

वदेा��यांनी या महाश��ला ' �शवा" असहेी
सबंो�धले आह.े ' हे �शवे , तचू पर��हाची पराकृती

आहसे. त�ुयामळेुच सव� जगाची उ�प�ी होत.े तचू
जग�जननी आहसे. अशा श�दांत शा��कारांनी

देवीचा गौरव केला आह.े

सव�मगंलमांग�ये �शवे सवा�थ�सा�धके ।

शर�ये �यंबके गौरी नाराय�ण नमोऽ�ततुे ॥

हे नारायणी , तू सव� �कारचे मगंल करणारी

मगंलमयी आहसे. तू क�याणदायी �शवा आहसे.
सव� प�ुषाथ� �स�द करणारी , शरणआले�यांना

अभय देणारी गौरी असनू , तलुा नम�कार असो.

दे�ह सौभा�यमारो�यं दे�ह मे परम् सखुम। �पं दे�ह

जयं दे�ह यशो दे�ह ��षो ज�ह ॥

हे देवी , मला सौभा�य दे. आरो�य दे. परम सखु दे

आ�ण मा�या काम�ोधाद� श�ंुचा नाश कर. '
स�तशती' �थंात देवीचे असे �तवन केले आह.े



�ज�या सहायतमेळेु मधु व कैटभ दै�य नाश पावले,
ती महाकाली देवीचा हा प�हला अवतार .
महाकाली ही तमोगणुी. देवीने म�हषासरु दै�याशी
यु�द क�न �याचा वध केला. हा देवीचा �सरा
अवतार, महाल�मी . महाल�मी ही रजोगणुी. शंुभ
�नशंुभ , या दै�याशी यु�द क�न �यांचा वध केला

हा देवीचा �तसरा अवतार महासर�वती .
महासर�वती ही स�वगणुी . या ��श��नी दै�यनाश

क�न �वग� प�ृवीवर देवांचे रा�य �नमा�ण केले

�हणुनच या देवतांचे �मरण या नवरा� उ�सवात

कर�यात येत.े

महाकाली-महाल�मी - महासर�वती अशा तीन
�पांत �कट होऊन तीन वळेा दै�यांचा सहंार

क�न �ीश��ने देवांचे र�ण केले त�ेहा देवीचे

�तवन केले. देवी आन�ंदत होऊन �हणाली , 'शरद
ऋततू नवरा�ात माझे माहा��य आ�ण यु�दातील

माझे परा�म जे �वण - पठण करतील, माझे
मनोभावे पजून करतील �यांचे श�ु न� होतील.



�यांची सव� पीडा �र होईल . �यांचे क�याण होईल.
�यांचे कूळ आनदं पावले. "

देवीने सां�गत�या�माणे आ��न शु�द

��तपदेपासनू नवमीपय�त नवरा� उ�सव भारतात

आजतागायत चालू आह.े

नव�गा� ही आ�श�� स�व , रज, तम या गणुां�या

�ारे अन�ुमे महाकाली , महाल�मी, महासर�वती
अशा तीन �पांत अ�वभू�त होत.े यातील ��येक�ची

तीन तीन �पे �मळून एकंदर नऊ �पे होतात. नऊ
हे �ीश��चे अंक �तीक आह.े शैलप�ुी ,
��च�रणी , च�ंघ�टा , कू�मांडा, �कंदमाता,
का�यायनी , कालरा�ी , महागौरी , आ�ण

�स�द�दा�ी हे �सगंोपात

�ीश��ने घतेलेले नऊ अवतार , �हणुन �तला

नव�गा� �हणतात. �गा� हा देवीचा नववा अवतार
आह.े

नव�गा� हा श�दच् मळु� नऊ महाश��चा



समहुवाचक एकेरी श�द आह.े या एकाच श���या

उपासनते नऊही देव�ची उपासना घडत.े या नऊही
भगवती भ�ांचे सदैव सरं�ण करतात.

भगवती �ग��या ��गणुा�मक श��ची तीन �पे

महाकाली, महाल�मी , महासर�वती असली तरी
म�हषासरुम�द�नी हे �तचे �प �व�यात आह.े �त�या
�पात शौया��या गाथा सामाव�या आहते. भ�ां�या

र�णासाठ� �ग�ने अनके �द�े केली,

मह�काय� केले �हणूनच ती आदरणीय झाली आह.े
जय देवी जय देवी म�हषासरुम�द�नी ही �ग�ची

आरती भ� मो�ा �मेाने गातात.

�ग�ची ��तमा हे रा�श��चे ��त�प आह.े रा�ाचे
शरीर, मनोबल , सवा�गीण सम�ृद� आ�ण

अ�या�मसपंदा यांचा सयंोग या ��तमा�पात

सामावला आह.े

आसरुी श��वर दैवी श���या �वजयाचे �तीक

�हणुन नवरा�ात श��पजूा करतात. �गा�पजूचेा



उ�ेशच बलसचंार �हावा हा आह.े भारतीय
यु�दा�या �सगंी �वजय �मळावा �हणून �ीकृ�णाने

अजु�नाला ' �गा��तो�' �हणायला सां�गतले.
अजु�नाने रथाव�न उत�न '�गा��तो�' �हणले .
रावणाशी यु�द करायला �नघताना �ीरामाने �ग�चे

पजून क�न �ाथ�ना केली.

भगवती �ग�ने असरुश��शी नऊ �दवस यु�द केले.
दहा�ा �दवशी �वजय �मळा�याने �या �दवसाला '
�वजयादशमी ' हे नाव �मळाले. याच �दवशी

�ीरामाने रावणाशी यु�द क�न �या�या दहा �शरांचे

छेदन केले. �हणून या �दवसाला ' दशहरा ' असे
नाव पडले. पढेु या श�दाचे �प ' दसरा' असे झाले.

'�वजयादशमी ' हा देशाचा स�ैनक� सणआह.े
शौय� , सपं�ी आ�ण �व�ा देणाया� �ग��या

वरदानाचे �तीक �हणुन �वजयादशमीला अ�तशय

मह�व आह.े

�पं दे�ह, जयं दे�ह, यशो दे�ह, ��षो ज�ह ॥



अशी �ग�ची �ाथ�ना करतात. सकंटावर मात करता

यावी �हणून �ग�ची मनोभावे �ाथ�ना करतात.
�गा�पजूा ही श��पजूा आह.े या �पातच ई�राचे

�प आह.े

या च�डी मधुकैट्भ�मा�थनी या म�हषो�म�ूलनी ।

या धू��ेण च�ड्म�ुड्म�थनी या र�बीजा�शनी ।

श��: शु�भ�नशु�भदै�यद�लनी या �स�द��मी परा
। सा �गा� नवको�टम�ूत�स�हता मां पातु �व�े�री ॥

हा एक�ोक� स�तशती म�ं आह.े हा म�ं
नवरा�ात भ� मोठया ��देने �हणतात.

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

�वजयादशमी कथा

पौरा�णक कथा

�गा�सरु नावाचा एक रा�स होता. �याने खडतर



तप क�न ��देवाला �स� केले आ�ण आपणाला

�ैलो�याचे रा�य �मळावे असा वर �मळवला.
तसचे प�ुषा�या हातनू तलुा म�ृयू येणार नाही

असाही वर �याला �मळाला.

�गा�सरुाने इं�ा�व��द यु�द पकुारले. शु�ाचाय�
�गा�सरुाचा ग�ु होता. तो सजंीवनी �व�े�या
जोरावर मलेे�या रा�सांना प�ुहा �जवतं करी.
�गा�सरुाने बहृ�पतीला कैद क�न पाताळात

�थानब�द क�न ठेवले. इं�ाचा �गा�सरुाने पराभव
केला आ�ण ��ा, �व�णू, महशे यांना

�ज�क�यासाठ� तो धावनू गलेा. �गा�सरुाला
प�ुषा�या हातनू मरण नाही �हणून ��ा, �व�णू,
महशे यांनी �याला मार�यासाठ� पाव�तीची योजना

केली. पाव�ती �वजया नाव धारण क�न

श��ा��ांनी स�ज झाली. महाय��णी, मोहमाया,
चामुडंा इ�याद� ५६ कोट� ���यांचे स�ैय �तने

उभारले. अ�सलोमा, �ध�र, �मु�ख, �बडाल
यां�यासार�या अ�तबलाढय रा�सांना �वजया



देवीने ठार मारले. �यामळेु तालजघं रा�स

सतंापला आ�ण �याने �वजया देवीवर �चडं पव�त

फेकला. देवीने आप�या श��ाने पव�ताचे तकुडे

केले. घनघोर लढाई क�न �तने �गा�सरुाचा वध

केला आ�ण �वजय �मळवला. नऊ �दवस हे यु�द

चालले होत.े दहा�ा �दवशी �वजय �मळा�याने

�वजया देवी�या �मरणाथ� या �दवसाला

�वजयादशमी हे नाव �मळाले. शौय�, �वजय, सपं�ी
आ�ण �व�ा देणारा असा हा मह�वाचा �दवस आह.े

शमीपजून, अ�मतंक ( आपटया�या) व�ृाचे पजून
�वजयादशमीला कर�याची �था आह.े पवू��या
काळ� पठैण नगरात देवद� नावाचा एक �ा�ण

होता. �याला कौ�स नावाचा एक प�ु होता. �याने
आप�या प�ुाला भडोच शहरी वरततंू या ऋषीकडे

�व�ाज�न कर�यासाठ� पाठ�वले. ऋषीकडे रा�न

कौ�स �व�ाज�न क� लागला. �व�ाज�न पणू�

होताच आप�या ग�ुने आप�याकडून ग�ुद��णा

�यावी अशी कौ�साची फार इ�छा होती. कौ�साने



फारच आ�ह के�यामळेु वरततंू ऋषी �याला

�हणाले, 'तझुा एवढा आ�हच आहे तर तलुा

�शकवले�या ��येक �व�ेब�ल एक कोट�

या�माणे चौदा कोट� सवुण�म�ुा व �यादेखील

एकाच ���कडून तीन �दवसात मला आणून दे!'
एकाच ���कडून तीन �दवसात एवढे ��

�मळ�वणे फारच कठ�ण होत.े

�या काळ� रघरुाजा हा अयो�येचा राजा मोठा उदार

आ�ण �व�ानांना आ�य देणारा होता. कौ�स
अयो�येला रघरुाजाकडे गलेा. रघरुाजाजवळ एवढे

�� न�हत.े एवढया सवुण�म�ुा तीन �दवसात

दे�याचे रघरुाजाने कौ�साला आ�ासन �दले आ�ण

�याने इं�ाबरोबर लढाई कर�याची तयारी केली.
इं�ाला ही गो� समजताच �याने अयो�या

नगराबाहरे शमी�या आ�ण आपटया�या व�ृांवर

कुबरेाकडून सवुण�म�ुांचा वषा�व करवला.
रघरुाजाने १४ कोट� सवुण�म�ुा कौ�साला

ग�ुद��णा �हणून वरततंू या �या�या ग�ुला अप�ण



कर�यास �द�या. उरले�या सवुण�म�ुांचा शमी�या
आ�ण आपटया�या व�ृांखाली ढ�ग क�न लोकांना

�या घऊेन जा�यास सां�गतले.

लोकांनी सीमबेाहरे असले�या �या व�ृांची पजूा

केली. यथ�ेछ सोने लुटले आ�ण एकमकेांना देऊन

आनदं �� केला. हा �दवस �वजयादशमीचा

होता. �या वळेेपासनू शमीची व अ�मतंक

(आपटया�या) व�ृांची पजूा क�न सवुण�म�ुा

�हणून आपटयाची पाने लुट�याची चाल �चारात

आली.

कथा वाचनू झा�यावर �हणावे -

म�हषासरु�नणा��श भ�ानां सखुदे नम: ।
र�बीजवधे दे�व च�डम�ुड�वना�शनी नम:

शु�भ�नशु�भ�य धू�ा��य म�द�नी नम: ।
सव�श�ु�वना�शनी सव�सौभा�यदा�यनी नम: ।

दे�ह सौभा�यमारो�यं दे�ह मे परमं सखुम् । �पं

दे�ह जयं दे�ह यशो दे�ह ��षो ज�ह ।



उदयोऽ�तु ! जय जगदंब ॥

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

देवी पूजा �वधी

पजूा साम�ी

ह�द, कंुकू , �स��र, काजळ, गधं, आ�ंयाची पाच

पान,े आ�ंया�या पाच पानांचा टहाळा , कापरू, धूप,
उदब�ी, कंुकुम�म��त अ�ता, �व�ाची पान,े
सपुाया� , खोबया�ची वाट�, गळू, ५ नारळ, ५ खारका,
५ बदाम, साखर, फुले, तांबडी फुले, झ�डूची फुले,
गलुाब, तांबडे कमळ, �वा�, �वा��म ( �वा�ची जडुी),
शमी, बले, तलुसी, पाच फळे, केळ�, �ध, दही, तपू,
साखर, मध हे पाच पदाथ� पचंामतृासाठ�. दोन
कापा�स व��े, चदंन ( सहाण व खोड ) .

देवीसाठ� चोळ�, मगंळस�ू, �हर�ा बांगडया, पळ�



पचंपा�, तीथा�साठ� भांडे, ३ पाट, २ पा�याने

भरलेले कलश ((घट�थापनसेाठ� ), शंख , घटंा ,
�नरांजन , समई , वाती , कापरूारती , धूपारती,
उदब�ीचे घर, नदंाद�प, सुगंधंी ��,े सटु� नाणी,
गोडतले, तपु-वाती �नरांजनासाठ� , फुलांचा हार ,
घट�थापना कर�यासाठ� दोन पा�याने भरलेले

कलश, �यावर ठेव�याक�रता दोन ता�हन,े
कलशात टाक�यासाठ� वा�ळ , गोठण इ�याद�

प�व� �ठकाणची माती , कलशात टाक�यासाठ�

हळद, आबंहेळद , नागरमोथा इ�याद�
औषधी ��्े , कलशावर ठेव�याक�रता पाच
आ�ंयाची पान,े �यावर नारळ, देवीला नवै�ेासाठ�
नारळाचे चणू�, साखर , �ध आ�ण महानवै�े.

हवनासाठ�

य�कंुडासाठ� चार �वटा, नवीन चार पाट, तां�ळ १

�कलो, २ कलश पा�याने भरलेले, �यावर
ठेव�याक�रता दोन ता�हन,े



पाच �कारची फळे, खारीक,बदाम , खोबरे, गळू,
२० सपुाया�, �वडयाची पान,े फुले, आ�ंयाची पान,े
गणपतीची मतू�, देवीची मतू�, ग�ुज�ना
दे�याक�रता चांद�ची गायीची मतू� व व��े. �शवाय
लाकूड, तपू, लोणी, चदंनाची व आ�ंयाची व�ृाची

का�े, भात, सात,ू तीळ, स�मधा, उसाचे तकुडे,
सगुधंी प�ुप,े �वा�, गोम�ू, पचंग�, पांढरी मोहरी,
��याचे नाणे, कोहळा इ�याद�. दारावर
लाव�यासाठ� झ�डूचे तोरण. होमासाठ� नवै�े.
�जवणासाठ� लाल माती भरलेली एक परडी, नऊ
�कारची धा�ये. या�माणे घट�थापनचेी पजूा व

हवन �वधी यासाठ� सा�ह�य जमा करावे आ�ण

�स� मनाने पजूलेा बसाव.े देवी आपले मनोरथ

पणू� करील.

देवी पूजा �वधी



महाकाली-महाल�मी - महासर�वती या
��श���बरोबर �गा� देवीची पजूा कर�याची �था

अनके कुटंुबात आह.े अनके कुटंुबाची �गा� ही

कुलदेवता आह.े या पजूा�वधीत कुलाचारांना

�ाधा�य असत.े

नवरा� हे एक महान �त आह.े आ��न शु�द

��तपदेपासनु नवमीपय�त हे �त ��तवष� करतात.
हे �त �हणजे रा�ीय उ�सव आह.े

आ��न शु�द ��तपदेस घरात अ�यंत शु�चभू�त

अशा जागी घट�थापना करावी. एका तां�या�या
कलशावर ता�हन ठेवनू �यात मडंलाकार म�ुय

देवता

महाकाली-महाल�मी - महासर�वती यांची व
�या�या अनके प�रवार देवतांची �थापना करावी.

�सरा एक तां�याचा कलश शु�द पा�याने भ�न

�यात सगुधंी ��े , स�वा �पया व सपुारी ठेवावी.
कलशा�या मखुावर पाच आ�ंयाची पाने ठेवावी व



�यावर म�यभागी नारळ ठेवावा. या कलशा�या
पाय�याशी एका परडीत लाल माती टाकून

�याम�ये नऊ �कारची धा�ये परेावीत. या परेले�या
धा�यावर रोज पाणी �श�पडाव.े ते छोटेसे शेत
फुलून येईल. घराम�ये धनधा�याची सम�ृद� होईल.
याच हतेनूे हे धा�य �जत घालतात.

या �जवणा�या एका बाजलूा घटंा , �सया� बाजलूा
शंख इ मधोमध �नरांजन ��व�लत क�न ठेवाव.े
देवीसमोर नदंाद�प नऊ �दवस अखडं पटेत ठेवावा.
द�पा�या �योतीतनू �नघालेला �काश हे देवी�या

तजेाचे �तीक आह.े देवी�या श��चे �व�प आह.े
कलशाला प�ुपहार घालावा. कतशावर झ�डू�या
फुलांची माळ सोडावी. घरा�या म�ुय दरवाजावर

झ�डू�या फुलांचे तोरण बांधाव.े

नवीन रेशमी व�� नसेनु पजू�ेया वळे� पाटावर

बसाव.े सव� पजूासा�ह�य जवळच ठेवाव.े तलेवात
घातलेली समई ��व�लत करावी. �वत:ला कंुकू
लावनू पजूलेा आरंभ करावा.



आचमन -

दोनदा आचमन कराव.े भगवान �ी�व�णू�या

चोवीस नावांपकै� प�हली तीन नावे उ�चा�न

एकेक आचमन कराव.े

�यानतंर हात धुऊन चौ�या नावापासनू पढु�ल नावे

हात जोडून �हणावीत.

ॐ केशवाय नम: । ॐ नारायणाय नम: । ॐ
माधवाय नम: । ॐ गो�व�दाय नम: । ॐ �व�णवे नम:
।

ॐ मधुसदूनाय नम: । ॐ ���व�माय नम: । ॐ
वामनाय नम: । ॐ �ीधराय नम: । ॐ �षीकेशाय

नम: ।

ॐ प�नाभाय नम: । ॐ दामोदराय नम: । ॐ
सकंष�णाय नम:। ॐ वासदेुवाय नम: । ॐ ��ु�नाय

नम: ।

ॐ अ�न��दाय नम: । ॐ प�ुषो�माय नम: । ॐ
अधो�जाय नम: । ॐ नार�स�हाय नम: । ॐ



अ�युताय नम: ।

ॐ जनाद�नाय नम: । ॐ उप�े�ाय नम: । ॐ हरये

नम: । ॐ �ीकृ�णाय नम: ।

�ाणायाम -

�ाणायाम करताना �हणावे -

ॐ �णव�य पर��ह ऋ�ष। परमा�मा देवता । दैवी

गाय�ी छंद: । गाय�या गा�थनो �व�ा�म� ऋ�ष : ।
स�वता देवता ।

गाय�ी छंद: । �ाणायामे �व�नयोग: । ॐ भ:ू ॐ
भवु: ॐ �व: ॐ मह: ॐ जन: ॐ तप: ॐ स�यम् ॥

ॐ भभूु�व: �व: । ॐ त�स�वतवु�रे�यम् । भग�

देव�य धीम�ह । �धयो यो न: �चोदयात् । ॐ
आपो�योती रसोऽमतृं ��भभूु�व: �वरोम  

देवा�दकांना वदंन -

�ीम�महागणा�धपतये नम: । �ी सर�व�यै नम: ।
�ी ग�ु�यो नम:। वदेाय नम: । वदेप�ुषाय नम: ।



इ�देवता�यो नम: । कुलदेवता�यो नम: ।
�थानदेवता�यो नम: । �ामदेवता�यो
नम:।वा�तदेुवता�यो नम: ।

शचीपरंुदरा�यां नम: । उमामह�ेरा�यां नम: । �ी
ल�मी नारायणा�यां नम: ॥

कालकामपरशुराम�ेयो नम: । मात�ृपत�ृयां नम: ।
आ�द�या�द नव�हदेवता�यो नम: । सव��यो देव�ेयो
नम:।

सव��यो �ा�हणे�यो नम: । उप��थतसव�लोके�यो
नम: । एत�कम��धानदेवता�यो नम: ॥ अ�व�नम�तु

॥

�ाथ�ना

आरंभलेली पजूा �न�व��न पार पडावी यासाठ�

गणपती,सर�वती , ��हा-�व�णू-महशे, ग�ुदेव
इ�याद�ना हात जोडून �ाथ�ना करावी .



व�तुडं महाकाय सयु�कोट�सम�भ । �न�व��नं कु�

मे देव सव�काय�षु सव�दा ।१॥

या कंुदे��तषुारहार धवला या शुभव��ावतृा । या

वीणावरद�ड्म�ंडत करा या �ेतप�ा�ना

या ���युतशंकर �भ�ृत�भदैव:ै सदा व�ंदता । सा
मां पातु सर�वती भगवती �न:शेषजा�ा पहा

॥२॥

ग�ु���हा ग�ु�व��णु: ग�ुद�वो मह�ेर: । ग�ु सा�ात

पर��ह त�मै �ीग�ुवे नम: ॥३॥

सव�त सव�काय�षु ना��त तषेाम मगंलम् । येषां

��द�थो भगवान मगंलायतनं ह�र: ॥४॥

तदेव ल�न स�ुदनं तदेव । ताराबलं तदेव �व�ाबलं

दैवबं तदेव । ल�मीपते तङे��युगं �मरा�म ॥५॥

सव��वार��काय�षु �य���भवुन�ेरा: । देवा �दश�तु
न: �स��द ��ोशानजनाद�ना: ॥६॥

देशकाला�द�चे उ�चारण -

ॐ �ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या



�वत�मान�य अ� ��ण: ��तीये पराध�

�व�णुपदे,�ी�ेतवाराहक�पे

ववै�वतम�व�तरे , भरतवष� भरतखडें, जबं�ु�पे
इषुपा�ाम��ेे गोदावया�: ( द��णे। उ�रे ) तीरे,
क�लयुगे । क�ल�थमचरणे। अ��व�श�त�मे युगे ।

बौ�ावतारे । शा�लवाहन शके । ... नाम + सवं�सरे

। द��णायने । शरदऋतौ ।

आ��नमासे शु�लप�.े.. �तथौ ... + वासरे +
अ� .... �दवस न��े + �व�णुयोगे �व�णुकरणे .....
+ ��थते वत�माने च��े ।

.... ��थते �ीसयू� । .... ��थते देवगरुौ �हषुे
यथ:यथरंा�श��थतषुे स�सु एवगंणु�वशेष�व�श�ायां

शुभप�ुय�तथौ ।

+ जे �दनमान असले �याचे उ�चारण करावे

सकं�प -

ममं आ�मन: ��ुत�म�ृतपरुाणो�फल�ा��यथ�,
अ�माकं सव�षां सहकुटंुबानां �मे- �थयै�-�वजय -



अभय - आयुरारो�य- ऐ�या��भवव�ृदयथ�

��पद-चत�ुपादानां शां�यथ�: प�ु�थ� त�ुुयथ� ।

सम�त मगंलावा��यथ�। सम�त ��रतोपशां�यथ� ।

सम�ता�युदयाथ� च इ�कामस�ंस�दयथ� ।

क�पोतफलावा��यथ� । ... मम सहकुटंुब�य

��गणुा�मका �ी�गा��ी�त�ारा सवा�प�छां�तपवू�क

द�घा�युधन�न - प�ु�दव�ृ�द - श�ुपराजय -

�क�त�लाभ- �मखु - चत�ुव�ध- प�ुषाथ� - �स�दयथ� -
अ�ार�य नवमीपय�त महाकाली - महाल�मी -
महासर�वती नव�गा� �ी�यथ�

मालाबधंनं अखडं द�प��वालनपवू�कं

कुलाचार असले �या�माणे उ�चारावे -

च�ंडका�तो�

त�म�ं जप- �ा�हणकुमारी पजुन-अपवास-
न�ैभ�ुा�यतम-�नयमा�द�पं शारदानवरा�पजूां



क�र�ये ।

तदंग�वेन ��तपदा �व�हतं कलश �थापना�द

क�र�ये ।

( असे �हणून उज�ा हातात पळ�ने पाणी घऊेन

ता�हनात सोडाव.े पजू�ेया वळे� ��व�लत केलेला

हा द�प नऊ �दवस अखडं तवेत ठेवावा. )

तथाच आसना�द कलश-शंख - घटंापजूनं -
द�पपजूनं क�र�ये । शरीरशु�दयथ� ( �ीप�ुषस�ेून

) षडंग�यास च क�र�ये ।

आदौ �न�व��नता�स�दयथ� �ीमहागणप�तपजूनं

क�र�ये ।

( असे �हणून उज�ा हाताने ता�हनात पळ�भर

पाणी सोडाव.े)

�ीमहागणप�त पजून -



�ीगणपतीचे �तीक �हणून तां�ळ �क�वा ग�

यां�या छो�ाशा राशीवर नारळ �क�वा सपुारी

ठेवावी �क�वा

�ीगणपतीची छोट�शी मतू� ठेवावी �यावर

गधं,अ�ता इ फ्ुले वा�न पजूा करावी.

' सकलपजूाथ� गधंा�ताप�ुपं समप�या�म'।

नम�कार करावा, नतंर �हणावे -

गणानां �वा शौनको ग�ृसमदो गणप�तज�गती ।

गणप�यावाहने �व�नयोग: । ॐ गणानां �वां

गणप�त� हवामहे ।

क�व कवीनामपुम�व�तमम। �ये�राजं ��णां

��ण�पत आन: । शृ�वन न�ूत�भ�: सीदसादनं ।

�ीम�महागणपतये नमो नम: । �ीमहागणपतयै
नम: आवाहनं समप�या�म ॥

गणपतीवर अ�ता वाहा�ा. नतंर आसन - अ�य�
इ�याद� उपचार अप�ण कराव.े



दोन पानांवर सपुारी ठेवनू द��णा अप�ण करावी.
गणपतीची पजूा पणू� झा�यावर

' काय� मे �स��दमायातु �स�े �व�य धाता�र ।

�व�ना�न नाशमाया�तु सवा��ण सरुनाय । '

अशी �ाथ�ना करावी आ�ण

' �ीमहागणपतये नमो नम: ।'

असे �हणून हात जोडावे .

आसन व वातावरणशु�द�

ॐ प�ृवी �वया धृता लोका दे�व �वं �व�णुनां धृता ।

�वं च धारण मां दे�व प�व� कु� चासनं ॥१॥

अप�ाम�तु भतूा�न �पशाचा: सव�तो �दशम्
सव�षाम �वरोधेन पजूाकम� समारभे ॥२॥

अपसप��तु ते भतूा ये भतूा भ�ूमस�ं�थता: । ये भतूा

�व�नकता�र�तने�य�तु �शवा�या ॥३॥



असे �हणून अ�ता घऊेन आप�याभोवती चारी

�दशांना फेका�ात.

षडंग�यास -

ॐ य�पु�षं �दधु: का�तधा�क�पयन् मखुं

�कम�य कौ बा� का उ� पादा उ�येते । �दयाय

नम:।

�दयाला हात लावावा

ॐ �ा�णोऽ�य मखुमासीत बा� राज�य: कृत: उ�
तद�य यद व�ैय: पद�्यां शू�ो अजायत । �शरसे

�वाहा।

म�तकाला �पश� करावा

ॐ च�ंम्ा मनसो जात��ो सयू� अजायत ।

मखु�द���ा��न� �ाणा�ायुरजायत । �शखायै

वषट्।

श�डीला �पश� करावा

ॐ ना�या आसीद�त�र�ं शी�णौ�ौ: समवत�त
पद�यां भ�ूम�द�श: �ो�ा�था लोकाँ अक�पयन् ।



कवचाय �ं ।

दो�ही हातांनी �दया�या खाल�या बाजलूा �पश�

करावा

ॐ स�ता�यासन् प�रधय���स�त स�मध: कृता:।
देवा य��ं त�वाना अब�नन् प�ुषं पशंु । न�े�याय

वौषट् ।

डो�यांना �पश� करावा

ॐ य�ने य�मयज�त देव�ता�न धमा��ण

�थमा�यासन । तहे नाकं म�हमान: सच�त य� पवू�

सा�या स��त देवा: अ��ाय फट्

असे �हणून टाळ� वाजवावी व 'इ�त �द�बंध:' असे
�हणावे

कलशपूजा -

कलश�य मखुे �व�णु: कंठे ��: समा��त: मलूे



��ाअ��थतो ��ा म�ये मातगृणा: �मतृा: ॥

कु�ौ तु सागरा: सव� स�त��पा वसधुरा ।
ऋ�वदेोऽथ यजवु�द: सामवदेो �थव�ण: । अंग�ै
स�हता: सव� कलशं तु समा��ताः ।

अ� गाय�ी सा�व�ी शां�तः प�ु�करी तथा । आयांतु

दे�वपजूाथ� ��रत�यकारकाः ॥

गगंे च यमनुे चवै गोदाव�र सर�वती । नम�दे, �स�धु,
काव�ेर जलेऽ��मन् स���ध� कु� ॥

�ीव�णाय नमः । सव�पचाराथ� गधंा�तप�ुपा�ण

समप�या�म ॥

शु� पा�याने भरले�या कलशाला गधं, अ�ता व
फुले वाहावी.

शंखपुजा -

शंखादौ च�ंदैव�यं कु�ौ व�णदेवता । प�ेृ



�जाप�त�ैव अ�े गगंासर�वती ॥

�वं परुा सागरो�प�ौ �व�णुना �वधृतः करे । अ�तः

सव�देवानां पांचज�य नमोऽ�ततुे ॥

शंखदेवयायै नमः । सव�पचाराथ� गधं-प�ुप-
तलुसीप�ं समप�या�म ॥

गधं, फुले, तलुसी शंखाला अप�ण करावी.

घंटापूजा -

आगमाथ� तु देवानां गमनाथ� तु र�सां । कु�

घटंाएवं त� देवताऽ�हानल�णम् ॥

घटंायै नमः । सकलपजूाथ� गधंा�तप�ुपं समप�या�म

॥

घटेंला गधं, अ�ता, फुले वाहावी व घटंा वाजवावी.



द�पपूजा

भो द�प ���प��वं �यो�तषां �भरु�ः । अत��वां

�थापया�य� मम शां�त�दो भवो ॥

द�पदेवतायै नमः । सकलपजूाथ� गधंा�तप�ुपं

समप�या�म ॥

समईला गधं, अ�ता, फूल वाहाव.े नम�कार
करावा.

मडंप पूजा

घट�थापना करावया�या जागी वर लहानशी मडंपी

आ�ंयाचे डहाळे वगरै� नीट सशुो�भत अशी तयार

करतात.

या मडंपीला देवता�व�पी माननू �तची पजूा

करतात.



�ी मडंपदेवतायै नमः । गधंा�तप�ुपं समप�या�म ॥

(मडंपाला गधं, अ�ता, फुले वाहावी.)

�ो�ण

अप�व�ः प�व�ो वा सवा�व�थां गतोऽ�प वा । यः

�मरेत् पुडंरीका�ं सबा�ा�यंतरः शु�चः ॥

(�वतः�या म�तकावर व पजूासा�ह�यावर

तलुसीप�ाने �क�वा फुलाने पाणी �श�पडाव.े)

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

घट�थापना

आप�या घरात कुलदेवत�ेया �क�वा �न�य पजू�ेया

देवां�या उज�ा बाजसू तांबडया मातीची वदे�

तयार करावी.



�यावर कलश ठेव�यापवू� �थम वदे�ची �ाथ�ना

करताना �हणाव-े

ॐ मही�ौः प�ृ�ववचन इमं य��म�म��तां ।

�पपतृा�नो भरी म�भः॥

कलशात वा�ळ, गोठण इ�याद� प�व� �ठकाणची

माती घालावी. �हणाव-े

ॐ �योना प�ृ�व भवान�ृरा�नवशेवीः । य�छानः�

शम�स�थ: ॥

नतंर ॐ इमं मे गगंे यमनुे सर�वती। शुत�ु��तोमं

सचता प���या ।

अ�सक�या म�द वधेृ �वत�तयाज��कये शृणु�ा

सषुोमया॥

हा म�ं �हणावा आ�ण कलशात पाणी घालाव.े

ॐ गधं�ारां �राधषा� �न�यप�ुां करी�षणी । ई�री

सव�भतूानां ता�महोप�हये ��यम् ॥

हा म�ं उ�चा�न कलशात गधं घालाव.े



ॐ या औषधीः पवूा�जाता देव�य���युगं परुा ।

मननैबु�णूामहं शतं धामा�न स�त च ॥

हा म�ं �हणावा आ�ण कलशात ह�द, आबंहेळद,
नागरमोथा इ�याद� औषधी घालावी.

नतंर कलशात �वा� घाला�ा. �या वळे� �हणाव-े

ॐकांडात् कांडात् �रोहतंी प�षः प�ष�प�र।एवा

नो �व� �त�तु सह��ेण शतने च ॥

दोन सपुाया� कलशात घालून म�ं �हणावा-

ॐ याः फ�लनीया� अफला अप�ुपा या� प�ु�पणीः ।

बहृ�प�त�सतूा �तानो म�ुच��वंहसः ॥

कलशात पाच नाणी घालून �हणावे -

ॐ स�हर�ना�न दाशुषे सवु�त स�वता भगः । तं

भागं �च�मीमहे ॥

नतंर कलशात ��याचे �क�वा सो�याचे नाणे घालाव.े
�हणाव-े

ॐ �हर�य�पः स�हर�य



सहंगपा��पा�से��हर�यवण�ः ।

�हर�ययात् प�रयोन�ेन�ष�ा �हर�यदादद�य�म�मै

॥

कलशात गधंा�ता, हळदकंु्कू आ�ण पचंामतृ

घालाव.े �ा वळे� �हणावयाचा म�ं -

ॐ युवासवुासाः प�रवीत आगात।् स उ �येान्

भव�त जायमानः ॥

तं धीरासः कवय उ�यं�त । �वा�योऽऽऽ मनसा

देवयंत ॥

पाच पाने असलेली आ�ंया�या पानांची डहाळ�

कलशावर ठेवावी. �हणावे -

ॐअ��थेवो �नषदनं पण�वोवस�त�कृता ।

गोभाजइ��कलासथ य�सवनथ प�ुषं ॥

पणू�पा� �हणजे ता�हणात तां�ळ भ�न ते पा�

कलशावर ठेवताना �हणाव-े

ॐ पणूा� द�व� परापत सपुणूा� नरुरापत । व�ने

�व��णावहा इषमजू� शत�तो ॥



या�माणे कलश�थापना करावी. हीच घट�थापना.
प�ह�या �दवशी ��तपदेस घट�थापना क�न तो

घट पढेु नऊ �दवस तसाच ठेवायचा असतो.

कलश�थापननेतंर कलशावरील ता�हनातील

तां�ळावर कंुकवाने अ�दल काढावे आ�ण

'�ीव�णाय नमः। सकलपजूाथ� गधंा�तप�ुपं

समप�या�म ॥'

असे �हणाव.े �या कलशाला गधं, अ�ता, फूल
वाहाव.े नतंर �या ता�हनावर देवीची मतू� �क�वा
आप�या कुलदेवतचेी मतू� ठेवावी. �हणजे
देवता�थापन पणू� झाले.

अकुंरारोपण

घट�थापना झा�यावर �या घटाभोवती तांबडी

/काळ� माती पसरावी. �या मातीत नवधा�य, भात,



ग�, ज�धळे, मका, मगू, हरभरे इ�याद� परेाव.े
�यावर पनुः माती पसरावी आ�ण �हणावे -

ॐ �योना प�ृथ�वभवाभ�ृरा�नवशेवी । य�छानः

शम�स�थः ॥१॥

ॐ येनतोकाय तनयाय धा�यं । बीजं वह�वे आ��तं

। अ�म�यं त�द�न य�ईमहे राधो �व�ायु

सौभागम् ॥२॥

ॐ पज��याय �गायत �दव�प�ुाय मीळ�षे । स

नोयवस�म��तु ॥३॥

ॐ वष�ततुे �वभाव�र �दवो अ��य् �व�ुतः । रोहतंु

सव� बीजा�यव ����षो ज�ह ॥४॥

नतंर �या धा�यावर पाणी �श�पडाव.े अंकुर �पव�या
रंगाचा यावा यासाठ� हळद�चे पाणी क�न �यावर

�श�पाव.े

घट�ाथ�ना



देवदानवसवंादे म�यमाने महोदधौ । उ�प�ोऽ�स

तदा कंुभ �वधृतो �व�णुना �वयम॥्

�व�ोये सव� तीथा��न देवाः सव� �व�य ��थताः ।

�व�य �त���त भतूा�न �व�य �ाणाः ��त��ता ॥

�शवः �वयं �वमवेासी �व�णु��वंच �जाप�त: ।
आ�द�या वसवो ��ा �व�ेदेवाः सपतैकृा ॥

�व�ध �त���त सव�ऽ�प यतः कामफल�दाः ।

�व��सादा�दमं य�ं कतु�मीहे जलो�व ॥

सां�न�यं कु� मे देव �स�ो भव सव�दा ॥

आग�छ वरदे दे�व दै�यदप��नषूद�न । पजूां गहृाण

समु�ुख नम�ते शंकर��ये ॥

सव�तीथ�मयं वा�र सव� देव सम��वतम।् इमं घट

समाग�छ सां�न�य�मह क�पया ॥

द�प �थापना पूजा



नदंाद�प घटाजवळ नऊ �दवसपय�त अखडं तवेत

ठेवणे हा नवरा� पजूतेील अ�यंत मह�वाचा �वधी

आह.े

ॐ � ह� �� वा�तपु�ुषाय नमः । गधंा�ताप�ुपं

समप�या�म ॥

हा म�ं �हणावा व �या जागी हा द�प ठेवायचा �या

�थलाची गधं, अ�ता, फूल वा�न पजूा करावी.

नतंर समई �क�वा नदंाद�पाची गधं, अ�ता, फूल
वा�न पजूा करावी व �हणाव-े

ॐ � ह� �ीद�पाय नमः । गधंा�त-प�ुपं समप�या�म
॥

अखडं द�पकं दे�ाः �ीतये नवरा�कम।्

उ��वालये अहोरा�मके�च�ो �ढ�तः ॥

अ��मन् ��ेे द�पनाथ �न�व��न�स��दहतेवे ।

ल�मीयं��य पजूाथ�मन�ुां दातमुह��स ॥

�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी-�ीमहासर�वती



�थापना

�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी-�ीमहासर�वती या
तीन देव�ची �थापना कलशावरील ता�हनावर तीन

सपुाया� ठेवनू �यावर कंुकुमा�ता वा�न करावी

आ�ण �हणाव-े

खड्गं च�गदेषुचाप�रधान शूलं भशंुुडी �शरः ।

शंखं सदंधत� करौ ���नयनां सवा�गभषूावतृाम॥्

नीला�म�ु�तमा�य पाददशकां सवेे महाका�लकां ।

याम�तौ�व�पते हरौ कमलजो हतंुं मधु कैटभम्

॥१॥

�ीमहाका�यै नमः । �ीमहाकाली आवाहया�म-
�थापया�म॥

अ����परशु गदेषु कु�लशं प�् धनुः कंु�डकां ।

दंडं श��म�स� च चम�जलजं घटंां सरुाभाजनम॥्

शूलं पाश सदुश�नचे दधती ह�तैः �वाल�भां । सवेे

सौरभम�द�नी�मह महाल�मी सरोज��थताम् ॥२॥



�ी महाल��यै नमः।�ीमहाल�मी आवाहया�म-
�थापया�म॥

घटंाशूल हला�न शंख मसुले च�ं धनुः सायकं ।

ह�ता�जदै�धत� धनांत�वलस�छ�तांशुत�ुय�भां॥

गौरीदेहसम�ुवां ��जगतामाधारभतूां तु महां ।

पवूा�म� सर�वतीमनभुजे शंुभा�ददै�या�द�नीम् ॥३॥

�ी महासर�व�यै नमः। �ी महासर�वती

आवाहया�म-�थापया�म॥

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

नव�गा� �थापना

नव�गा� ही देवता �त�या नावा�माणे

�ी�गा�देवी�या नऊ नावांनी सबंो�धली जात.े
नव�गा� �थापना करताना कलशावरील ता�हणात

नऊ सपुाया� पवू�कडून �माने

एकेक ठेवनू �यावर कंुकुमा�ता वाहा�ा आ�ण



म�ं �हणावे -

जग�पू�ये जग�ं�े सव�श���व��पण� । पजूां

गहृाण कामा�रजग�मातन�मोऽ�तु ते ॥

शै�यप�ुयै नमः । शैलप�ु� आवाहया�म-�थापया�म
॥१॥

��परुां ��गणुाधारां माग��ान �व��पण� ।

�ैलो�यव�ंदतां देव� ��म�ूत� पजूया�यहम॥्

��चा�र�यै नमः । ��हचा�रण� आवाहया�म-
�थापया�म ॥२॥

का�लकां तु कालातीतां क�याण�दयां �शवां ।

क�याणजननी �न�यं क�याणी पजूया�यहम॥्

च�ंघटंायै नमः । च�ंघटंा आवाहया�म�थापया�म

॥३॥

आ�णमा�दगणुोदारा मकराचारच�षुां ।

अनतंश��भदेां तां कामा�� पजूया�यहम॥्

कू�मांडायै नमः । कू�मांडा आवाहया�म-�थापया�म
॥४॥



चडंवीरां चडंमायां चडंमुडं �भजंनम।् तां नमा�म च

देवशे� च�ंडकां पजूया�यहम॥्

�कंदमा�ौ नमः । �कंदमातरं आवाहया�म-
�थापया�म ॥५॥

सखुानदंकरां शांता सव�देवनम�कृतां ।

सव�भतूा��मकां देव� शांभव� पजूया�यहम॥्

का�याय�यै नमः । का�यायनीम् आवाहया�म-
�थापया�म ॥६॥

चडंवीरा चडंमाया चडंमुडं�भ�ंजनीम।् तां नमा�म

च देवशे� गाय�ी पजूया�यहम॥्

कालरा�यै नमः । कालरा�� आवाहया�म-
�थापया�म ॥७॥

सुदंरी �वण�वणा�गी सखुसौभा�यदा�यनीम् ।

सतंोषजननी देव� सभु�ां पजूया�यहम॥्

महागौय� नमः। महागौरी आवाहया�म-�थापया�म
॥८॥

�ग�मे ��तरे काय� भव�ग��वना�शनीम।् पजूया�म



सदा भ��या �गा� �ग��त�हा�रणीम॥्

�स��ददा�यै नमः। �स��ददायै नमः। �स��ददां

आवाहया�म-�थापया�म ॥९॥

�ाण��त�ा

देवता �थापन झा�यावर या �तीकात देवतासचंार

�हावा �हणून ��ी समोरील घटाकडे ��थर ठेवनू

�हणाव-े

र�ांभो�ध�थपोतो�लसद�णसरोजा�ध�ढा

करा�जैः । पाशं कोदंडा�म��ूवमथ गणुम�यंकुशं

पचंबाणान॥्

�ब�णां स�ृलपालं ��नयनल�सता

पीनव�ो�हाढया । देवी बालाक� वणा� भवतु

सखुकरी �ाणश��ः परा नः ॥

नतंर ॐ हे अ�र (याला �णव �हणतात ) पधंरा



वळेा उ�चाराव.े �या वळे� उजवा हात छातीकडे व

��ी समोर�या घटाकडे असावी. नतंर या सचंा�रत
देवतांना साखरेचा नवै�े दाखवावा.

�यान

(देवता �थापना झा�यावर देवीचे �यान कराव.े
'अथ �यानम'् असे �हणून �यानम�ं उ�चारण

करावा )

�व�ु�ामसम�भां मगृप�त�कंध��थतः भीषणाम।्

क�या�भ करवालखटे�वलस�द�ता�भरास�ेवताम॥्

ह�त�ै�दरा�लखटे �व�शखां�ामं गणंु तज�नीम।्

�ब�ाणामनला��मका श�शधरां �गा� ��न�ेां भजे

॥१॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः।�याया�म ।



आवाहन

आवाहन करताना �हणावे -

ॐ �हर��वणा� ह�रणी सवु��जत��ाजां । च�ंा

�हर�यय� ल�मी जातवदेो म आवाह ।

त�तकांचनसकंाशं म�ुाभरणभ�ूषताम् ।

र�न�स�हासनासीनां व�दे देव� मह�ेरीम् ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । आवाहनं समप�यामी ।

व�दे देव� मह�ेरीम् ॥ �ीमहाकाली-महाल�मी-
महासर�वती - नव�गा� देवता�यो नम: ।

आवाहनं समप�या�म ॥

आसन



देवतांना आसन देताना �हणावे .-

ॐ तांमाआवहजातवदेो ल�मीमल�पगा�मन� ।

य�या �हर�यं �वदेयं गाम�ं प�ुषानहम् ।

खडगशूल गदाह�तामभयं दधत� करै । गजा�ढां

महादेव� सव��यं �दा�यनीम् ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । आसनं समप�या�म

�क�वा आसनाथ� अ�तां समप�या�म ॥

अ�ता वाहा�ा

पा�

ॐ अ�पवूा� रथम�यां ह��तनाद�बो�धनीम् । ��यं

देवीमपु�हये �ीमा�देवीजु�षतां ॥

�व�ाधर� महादेवी प�ाभां लोकनायकाम् ।

सव�����दां देवी महाल�मी �पजूये ॥



�ीमहाकाली- महाल�मी -महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । पा�ं समप�या�म

देवतांना पाय धु�यासाठ� पळ�भर पाणी �ाव.े

अ�य�

गधं , अ�ता , प�ुप�म��त पळ�भर पाणी हात

धु�यासाठ� �ावे आ�ण �हणावे -

ॐकांसो��मतां �हर�य�ाकारामा�ा� �वलंती त�ृतां

तप�य�तीम् । पद�्�थतां प�णा� ता�महोप�हये

��यम ॥

द�ध�वा��तायु�ं गगंातोय सम��वतं । अ�य� गहृाण

भो दे�व मया भ��या �नव�ेदतम् ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी- महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । अ�य� समप�या�म ॥



आचमनीय

चळू भर�यासाठ� , �प�यासाठ� शु�द पाणी पळ�ने
देताना �हणावे .

ॐ च�ंां �भासां यशसा�वलंती ��यं लोके

देवज�ुामदुारां । तां प��नमेी शरणमहं

�प�ेऽल�मीम�न�यतां �वावणेृ ॥

नानार�न�भां देव� नानागणसम��वतां । नारायणी

महाल�मी व�दे तां �व�णुव�लभाम् ॥

�ीमहाकाली -महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । आचमनीयं समप�या�म ॥

�नान

�नानासाठ� पळ�भर पाणी अप�ण करावे �हणाव-े

ॐआ�द�यवण� तपसो�धजातो वन�प�त�तव



व�ृोऽथ �ब�व: । त�यफला�न तपसानदंुत माया

तराया� बा�ा अल�मी: ॥

गगंा - सर�वती -रेवा - पयो�णी - नम�दाजलै ।
�ना�पतोऽ�स मया देवी तथाशां�त कु��व मे ॥

�ीमहाकाली -महाल�मी- महासर�वती - नव�गा� -
देवता�यो नम: । �नानं समप�या�म ॥

पचंामतृ�नान

�ध - दही - तपू - साखर इ मध हे पाच पदाथ�

एक� क�न ते पळ�ने वाहाव.े �हणाव-े

पयोद�ध घतृं चवै शक� रामधुसयुंतं । पचंामतृ

समानीतं �वं गहृाण सरेु��र ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: पचंामतृ�नानं समप�या�म ॥



गधंोदक�नान

सगुधंासाठ� पळ�भर पाणी घऊेन �यात गधं घालावे

व वहाव-े

ॐ गधं�ारां �राधषा� �न�यप०ु�ां क�र�षण� । ई�री

सव�भतूाना ता�महोप�हये ��यं ॥

कपू�रेलासमायु�ं सगु�ंध��्सयुंतं । गधंोदकं

मयाद�ं �नानाथ� ��तग�ृताम् ॥

�ीमहाकाली महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । गधंोदक�नानं समप�या�म ॥

शु�दोदक�नान

शु�द पाणी पळ�ने वाहाव,े �हणावे -

ॐआपो�ह�ा मयोअभवु�तानऊज�दधातन ।

महरेणायच�से । योव: �शवतमो रस�त�य



भाजयते ह न: उशती�रवमातर: ।

त�मा अरंगामामवो य�य�याय �ज�वथ । आपो

जनयथाच न: ।

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । शु�दोदक�नानं समप�या�म ॥

�नानो�र �व�पपजूा

�व�पपजूा ही �नान झा�यावर करावयाची असते

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । आचमनीअयं समप�या�म ।

ता�हनात पळ�भर पाणी सोडाव.े

धूप समप�या�म ।

उदब�ी ओवाळून घटंा वाजवावी

द�पं समप�या�म ।



नीरांजन ओवाळून घटंा वाजवावी

नवै�ेाथ� पचंामतृशेषनवै�ंे समप�या�म ॥

शेषं पचंामतृचाच नवै�े दाखवावा

ॐ �ाणाय �वाहा । ॐ अपानाय �वहा । ॐ

�ानाय �वाहा । ॐ उदानाय �वाहा । ॐ समानाय

�वाहा ॥

नम�कार करावा

इथे पजूचेा अधा� भाग पणू� होतो �हणून तदन्षंु�गक

�ाथ�ना करावी .

अनने पवूा�राधेन �ीमहाकाली महाल�मी-
महासर�वती - महासर�वती - नव�गा� देवता:
�ीयताम् ।

ॐ त�सत् ��ाप�णम�तु । �व�णवे नमो: । �व�णवे
नमो: �व�णवे नमो: ॥

महा�भषेक�नान



नऊ �दवसपय�त घट हलवायचा नसतो . �यामळेु
अ�भषेक करताना फुलाने �क�वा तलुसीप�ाने

पाणी घटावर �श�पावे आ�ण �ीस�ूाची एक

आव�ृी फल�तुीसह �हणावी , तसा �घात आह.े

पळ�भर पाणी ता�हनात सोडावे आ�ण �हणावे -

ॐ देव�यं �वा स�वत:ु �सवऽे��नो बा��यां प�ुणो
ह�ता�याम��तजेसा सयू��य

वच�स�े��्ये��येणा�भ्�ष�चा�म।

बलाय��यै यशसऽ�ा�ाय ॥ ॐ भभूु�व�व:
अमतृा�भकोऽ�त।ुशां�त: प�ु��त�ु��चा�तु ॥

�ीमहाकाली- �ीमहाल�मी - महासर�वती -
नव�गा� देवता�यो नम: ।

महाअ�भषेक�नानसंमप�या�म ।

महाअ�भषेक�नानानतंरेण आचमनीयं समप�या�म

॥



व��

ॐ उपतैमुा देवसख: क��क��च म�णनासह।

�ा�भू�तो सरुा�ेऽ��मन,् क��त�म�ृ�दं ददातु मे ॥

म�ुाम�ण गणा�पश� - �फुरत् कंुचकम�ुमं ।
पीतांबर सो�रीयं गहृाण परम�ेरी ॥

�ीमहाकाली महाल�मी महासर�वती-

नव�गा� देवता�यो नम: । व��ाथ� कापा�सव��े
समप�या�म ॥

दोन कापसाची व��े समप�ण करावी

उपव��

ॐ ��ु�पपासामला�ये�ामल�म� नाशया�यहम् ।

अभ�ूतमसम�ृ�दंच सवा���णु�द मे गहृात् ॥

नाना�स��द�दां देव� नानागणु�वव�ध�न� । �धरां



देवी सव�लोकमह�ेरी ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी- महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: ।

उपव��ाथ� कापा�सव��े ( �क�वा त�ावे ) अ�तान्
समप�या�म ॥

अ�ता वाहा�ा

कंचकु� - कंठस�ू

कंचकु� �हणजे चोळ�, कंठस�ेू �हणजे मगंलस�ेू

अप�ण करणे

ॐ त�तकांचनसकंाशा महाल�मी वर�दाम् ।

नानाभरणशोभाढयां वदें �वां वरदासनाम ।

�ीमहाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: ।

कंचकु� समप�या�म ( �क�वा त�ावे ) कंच�ुयाथ�



अ�तान समप�या�म ॥

अ�ता वाहा�ा

ॐ महागणुसमायु�ं नानाम�णसम��वतम् ।

कंठस�ु मयानीतं गहृाण भ�व�सले ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । कठस�ंु समप�या�म ॥

मगंलस�ू समोरील कलशाला बांधाव.े

काकणे

ॐ काच�य�न�म�तं �द�ं कंकणच सरेु��र ।

ह�तालंकारणाथा�य कंकण ��तग�ृताम ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । कंकण समप�या�म ॥

काकणे समप�ण करावी



सौभा�य��े

हळद-कंुकू काजळ- मगंळस�ू - काकणे हे

अलंकार ���यांना अ�यंत ��य , भषूणभतू आ�ण

मगंलकारक आहते. या देवतांनादेखील ते ��य

आहते. हे अलंकार अव�य समप�ण कराव.े

हळद -

ॐ हर�ा�वण�वणा�भा सव�सौभा�यदा�यनी ।

सवा�लंकारम�ुया�ह दे�व �वं ��तग�ृताम् ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती - नव�गा� -
देवता�यो नम: । ह�र��ा समप�या�म

हळद वाहावी

कंुकू

ॐ ह�र�ाचणू�सयुं�ं कंुकुमं कामदायकम् ।

व��ालंकारणं सव� दे�व �वं ��तग�ृताम् ॥



�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�
देवता�यो नम: । कंुकुमं समप�या�म |

कंुकू वाहावे

�स��र

ॐ उ�दता��सकंाशं जपाकुसमुस��भम् ।

सीमतंभषूणथा�य �स��र ��तग�ृताम् ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । �स��रं समप�या�म ॥

�स��र वाहावा

काजळ

ॐ क�जलं का�मकं र�यं का�मनीकामसभंवम् ।

न�ेयोभू�षणाथा�य क�जलं ��तग�ृताम् ।

�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: । क�जलं समप�या�म |

काजळ वाहावे



चदंन

ॐ गधं�ारां �राधषा� �न��पु�ां कही�षणीम् । ई�री

सव�भतूानां ता�महोप�हये ��यम् ॥

चदंनाग�कपू�र-कंुकुमारोचन�ैतथा । क�तयूा��द
सगुधंंच सवा�गषुे �वलेपये ॥

�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�
देवता�यो नम: । �वलेपनाथ� चदंनं समप�या�म

चदंन लावाव.े

गधं वाहाव.े नम�कार करावा

फुले

फुले, �ब�वप�े, �वा�, तलुसीप�े इ�याद� समप�ण

करताना �हणावे -

ॐ मनसः काममाकू�त� वाचः स�यमशीम�ह ।

पशूनां�पम�य�य म�य�ीः �यतां यशः ॥



मदंारपा�रजाता�द पाटली केतका�न च । जा�त

चपंक प�ुपा�ण गहृाणेमा�न शोभने ॥

प� शंखज प�ुपा�दशतप�े �व��च�तां । प�ुपमालां

�य�छा�म गहृाण �वं सरेु��र ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः। यथा कालो�व प�ुपा�ण

समप�या�म।

�ब�वप�ं-तलुसीप�ं �वा�कुरा�ण च सरप�या�म।

प�ुपमालां च समप�या�म ।

प�ुपहार घटाला (कलशाला) बांधावा.

अंगपजूा

देवी�या नावांचा व अंगोपांगांचा उ�चार क�न

अ�ता वाहा�ात.

�गा�यै नमः। पादौ पजूया�म ॥ महाका�यै नमः।



ग�ुफौ पजूया�म ॥

मगंलायै नमः। जान�ुयं पजूया�म॥ का�याय�यै

नमः। ऊ� पजूया�म ॥

भ�का�यै नमः। क�ट� पजूया�म॥ कमलवा�स�यै

नमः । ना�भ� पजूया�म

�शवायै नमः। उदरं पजूया�म॥ �मायै नमः । �दयं

पजूया�म ॥

कौमाय� नमः। �तनौ पजूया�म ॥ उमायै नमः। ह�तौ

पजूया�म ॥

महागौय� नमः। द��णबा�ं पजूया�म ॥व�ैणवै नमः।

वामबा�ं पजूया�म॥

रमायै नमः। �कंधौ पजूया�म ॥ �कंदमा�ै नमः।

कंठं पजूया�म ॥

म�हषम�द��यै नमः। मखुं पजूया�म॥

मह�ेय� नमः । �शरः पजूया�म ॥

भवा�यै नमः । सवा�गं पजूया�म ॥



धूप समप�ण

धूप, उदब�ी इ�याद� समप�ण करताना �हणावे -

ॐकद�मने �जा भतूा म�य सभंव कद�म । ��यं

वासय मे कुले मातरं पद�मा�लनीम।्

दशांगं ग�ुगुलं धूपं चदंनाग�सयुंत।ं सम�प�तं मया

भक�या ल��म �वं ��तग�ृताम॥्

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । धूपं समप�या�म ॥

द�प समप�ण

नीरांजन द�प समप�ण करताना �हणावे -

ॐआप��जतंु ��न�धा�न �च�लीतवसमे गहृ।े देवी

मातरं ��यं वासय मे कुले।

घतृव�त�समायु�ं महातजेो महो��वलं। द�पं



दा�या�म �गरजे स�ुीता भव सव�दा॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः। द�पं समप�या�म॥

नीरांजन ओवाळावे .

नवै�े

�ध, नारळाचे चणू�, साखर, केळ� इ�याद� पदाथ�
शु�द पा�ात देवीसमोर ठेवनू तलुसीपा�ाने �ो�ण

कराव.े �हणावे -

ॐआ�� प�ुक�रणी प�ु� �प�गलां प�मा�लनीम।्

च�ंां �हर�मयी ल�मी जातवदेो ममावह ॥

अ�ं चत�ुव�ध �वा�रसै षड्�भः सम��वत । नवै�ंे

गहृतां दे�व भ�� मे �चलां कु�॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः। नवै�ेाथ� ��धना�रकेलफलचणू�-



शक� रा-रंभाफल नवै�ंे समप�या�म॥

ॐ �ाणाय �वाहा। ॐ अपानाय �वाहा। ॐ

�ानाय �वाहा । ॐ उदानाय �वाहा।

ॐ समानाय �वाहा । ॐ ��णे �वाहा। नवै�ेम�ये

पानीयं समप�या�म| ह�त��ालनं समप�या�म॥

मखु��ालनं समप�या�म । करो�त�नाथ� चदंनं

समप�या�म ॥

महानवै�े समप�ण करताना अ�पदाथ� वाढलेले

पान �ी देवीसमोर चत�ुकोणाकृती मडंल काढून

�यावर ठेवावी आ�ण �ो�ण केलेले तलुसीप� नतंर

घटावर घालाव.े

तांबलू

�वडया�या दोन पानांवर एक सपुारी ठेवावी आ�ण

�हणावे -



ॐ पगूीफलं महा���ं नागव�लीदलैयु�तम् ।

कपू�रेलासमायु�ं तांबलूं ��तग�ृताम् ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । मखुवासाथ� पगूीफलं-तांबलू
समप�या�म ॥

(पळ�भर पाणी �वडयावर घालाव.े)

द��णा

�वडयावर द��णा �हणून काही नाणी ठेवावी.

�हर�यगभ�गभ��थं हमेबीजं �वभावसोः ।

अनतंप�ुयफलदमतः शां�त �य�छ मे ।

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । सवुण�प�ुप द��णां समप�या�म ॥

(सवुण�प�ुप �हणजे सो�याचे फूल वाहाव.े हे श�य
नसले तर कंुकुमा�ता वाहा�ा.)



ना�रकेला�द फळे

भोजनानतंर फळे, �वशेषतः नारळ, बदाम, खारीक

इ�याद� अप�ण करताना �हणावे -

ॐफलेन फ�लतं सव� �ैलो�य सचराचरं। त�मात्

फल�दानने सफलाः �युमनोरथा ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । ना�रकेला�द फलम् समप�या�स ॥

नारळावर पळ�भर पाणी घालाव.े

शेषोपचार

छ�-चामर-दप�ण-गीत-वा�-न�ृय इ�याद� अप�ण

करताना �हणाव-े

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�



देवता�यो नमः । ��चामर-दप�ण-गीत-वा�ा�द
शेषोपचारान् समप�या�म ।

(�क�वा) सव�पचाराथ� अ�तान् समप�या�म ॥

कंुकुमा�ता वाहा�ा .

मालाबधंन

घटावर मडंपीपासनू खाली ल�बती �व�वध फुलांची

माला बांधणे हा एक मह�वाचा �वधी आह.े �हणावे
-

माला�ह सव� देवानां �ी�तदा शुभदा यतः ।

लं�बतासौ मया भ��या गहृाण जगदं�बके ॥१॥

��थतां �तलक�हाजा�तमदंरचपंकैः। प�ुपमाला

�य�छा�म �थम�े�ह* तवां�बके ॥२॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । प�ुपमालां समप�या�म ॥



�स-या �दवशी ��तीये��ह व �यापढेु ततृीये��ह,
चतथु���ह, पचंम�े�ह, ष�े��ह, स�तम�े�ह, अ�म�े�ह,
नवम�े�ह या�माणे बदल करावा.

�द��णा

ॐआ�ा� यःक�रणी य��� �प�गला प�मा�लनीम् ।

च�ंां �हर�मयी ल�मी जातवदेो ममावह ॥

या�न का�न च पापा�न ज�मांतरकृता�न च । ता�न

ता�न �वन�य��त �द��ण पदेपदे ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । �द��णां समप�या�म ॥

�द��णा �वतःभोवती �फ�न करावी.

नम�कार



ॐ तांम आवह जातवदेो ल�मीमलपगा�मनीम् ।

य�यां �हर�यं �भतूं गावो दा�यो�ान् �व�देयं

प�ुषानहम् ॥

नम�ते दे�वदेव�ेश नम�ते ई��सत�दे । नम�ते

दे�वदेव�ेश नम�ते शंकर��ये ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । नम�करो�म ॥

नम�कार करावा.

महानीरांजनद�प

नीरांजनात मोठया फुलवाती, कापरूारतीत कापरू

इ�याद� �द��त क�न ओवाळावे

ॐ ��ये जातः ��य आ�नरीयाय ��यं वयो

ज�रत�ृयो ददा�त । ��यं वसाना अमतृ�वमायम्

भव�ंत स�या स �मथा�मत�ौ ॥

��य एवनैं त���यामा दधा�त सतंतमचृा वषट्



कृ�यं । सतं�यै सधंीयते �जया पशु�भय� एवं वदे ॥

या�यया यज�त ���व� या�या प�ुयैव ल�मीः ।

प�ुयामवे त�ल�म� सभंावय�त प�ुयां ल�मी

स�ंकु�ते कौशेयव�त� सयुं�ं गोधृतने सम��वतं

नीरांजन मया द�ं् गहृाण परम�े�र ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । महानीरांजनद�पं कपू�रा�त��यं च

समप�या�म ॥

महानीरांजनद�प आ�ण आ�त��यं द�प दाखवताना

पचंारतीही ओवाळावी. नतंर आर�या �हणा�ा .

म�ंप�ुप

घटावर सवा�नी फुले वाहावीत. �हणावे -

ॐ यः शु�चः �यतो भ�ूवा ज�ुयादा�यम�वहम् ॥

स�ंू पचंदश�च� च �ीकामः सततं जयेत् ॥



नम�ते दे�वदेव�ेश नम�ते ई��सत�दे । नम�ते

दे�वदेव�ेश नम�ते शंकर��ये ॥

ॐ महाल�मी च �व�हे �व�णुप�नी च धीम�ह ।

त�ो ल�मीः �चोदयात् ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता�यो नमः । म�ंप�ुप समप�या�म ॥

रा�ीय �ाथ�ना

ॐ य�ने य�मयज�त देवा�ता�न धमा��ण

�थमा�यासन । ते ह नाकं म�हमानः सचतं य� पवू�ः

सा�याः स��त देवाः ।

ॐ राजा�धराजाय �स�सा�हने । नमो वयं

व�ैवणाय कुम�हे । स मे कामान् कामकामाय

म�म् । काम�ेरो व�ैवणो ददातु ।

कुबरेाय व�ैवणाय । महाराजाय नमः । ॐ �व��त

। सा�ा�यं भौ�यं �वारा�यं वरैा�यं पारम�ेयं रा�यं



।

महारा�यमा�धप�यमयं समतंपया�यी�यात

साव�भौमः सावा�युष आतंादापराधा�त् प�ृध�ै

सम�ुप्य�ताया एकरा�ळ�त ।

तद�येषः �ोकोऽ�भगीतो । म�तः प�रव�ेारो

म���यावसन् गहृे । आ�व��त�य

काम��ेव��ेदेवा:। सभासद इ�त ॥

ये वतैां ��णो वदे । अमतृनेामतृां परु� । त�मै च

��ा च आयुःक��त� �जा द�ः ॥

�मा�ाथ�ना

�ीदेवी �ा�माणे मनोभावे केले�या पजूनेे �स�

होवो असे मागणे मागावे व �ाथ�ना करावी. �हणावे
-

आवाहनं न जाना�म न जाना�म तवाच�नम् । पजूा

चवै न जाना�म ��यतां परम�े�र ।



म�ंहीनं ��याहीनं भ��हीनं सरेु��र । य�पू�जतं

मया दे�व प�रपणू� तद�तु मे ॥

अ�यथा शरणं ना��त �वमवे शरणं मम । त�मात

का��यभावने र��व परम�ेरी ॥

ल�मी �व���या �न�यं कृता पजूा तवा�या ।

��थरा भव गहृे �ा��मन् मम सतंानका�रणी ।

�यूनं वा�य�वकं वा�प य�मया मोहतः कृतम् । सव�

तद�तु सपंणू� �व��सादात् मह�े�र ॥

म�हष��न महामाये चाम�ुडम�ुडमा�लनी ।

��्मारो�य�वजयं दे�ह दे�व नमोऽ�ततुे ॥

भतू�ते�पशाच�ेयो र�ो�य� मह�े�र । देव�ेयो

मानषेु�य� भये�यो र� मां सदा ॥

अपराधसह��ा�ण ��यंतऽेह�न�शं मया ॥

दासोऽह�मती मां म�वा �म�व परम�े�र । �म�व

परम�े�र ।

�म�व परम�े�र । समप�ण अनने �यानावाहना�द

षोडशोपचारपजूनने भगवती �ीमहाकाली-



महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�-कुलदेवताः
�ीयताम् ।

ॐ त�सद् ��ाप�णम�तु । �व�णवे नमो । �व�णवे

नमो । �व�णवे नमः। उदयो�तु । जय जगदंब ।

नतंर ॐ केशवाय नमः इ�याद� म�ं �हणून दोन

वळेा आचमन कराव.े अ�भषेकाचे �क�वा देवी�या
घटाला �पश��वले�या पा�याचे तीथ� �ाशन कराव.े
�या वळे� �हणावे -

अकालम�ृयुहरणं सव��ा�ध�वनाशनम् ।

देवीपादोदकं तीथ� जठरे धारया�यहम् ॥

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

सायकंाळची पूजा

सायंकाळची पजूा ही पचंोपचार असत.े सायंकाळ�
शु�चभू�त होऊन देवीसमोर बसनू

आचमन,�ाणायाम इ�याद� के�यावर सकं�प

करावा.



�त�थ�व��णु��थावारो न��ं �व�णुरेवच । योग�

करणं चवै सव� �व�णुमयं जगत् ॥

अ� पवू��च�रत वत�मान एवगंणु �वशेषण -
�व�श�ायां शुभप�ुय�तथौ मम आ�मन: ��ुत�म�ृत

परुाणो� फल�ा��यथ� अ�माकं सव�षां

सहकुटंुबानां �मे - �थयै� - �वजय - अभय-
आयुरारो�य- ऐ�य��भव�ृदयथ�

��पदचत�ुपदस�हतानां शां�यथ�प�ु�थ�त�ुथ�

सम�त मगंलावा��यथ� सम�ता�युदपाथ�च

�ीमहाकाली - महाल�मी -

महासर�वती - नव�गा� देवता �ी�यथ�
पचंोपचारपजूनमहं क�र�ये ॥

�यान

ॐ नमो दे�ै महादे�ै �शवायै सततं नम: । नम:



�कृ�यै भ�ायै �नलता: �णता: �म ताम् ॥

�ी महाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम:। �याया�म ॥

गधं

�ीखडं चदनं �द�ं गधंाढयं समुनोहरम् । �वलेपनं

सरु��े� चदंनं ��तग�ृताम ॥

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर��ती-नव�गा�
देवता�यो नम: ।�वलेपनाथ� चदंन समप�या�म ॥

गधं लावावे

फुले

मा�याद��न सगुधंी�न मा�स�या�दनी वै �भो ।

मया�प�ता�न पजूाथ� प�ुपा�ण ��तग�ृताम् ॥

�ी महाकाली - महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�



देवता�यो नम: । पजूाथ� प�ुपा�ण समप�या�म ॥

फुले वाहावी

धूप

वन���तरसोदभतूो गधंाढयो गधं उ�म: । आ�ये

सव� देवानां धूपोयं ��तग�ृताम् ॥

�ीमहाकाली- �ीमहाल�मी - महासर�वती -
नव�गा�- देवता�यो नम: । सवुासाथ� धूपं समप�या�म
॥

धूप,उदब�ी ओवाळावी

नीरांजनद�प

आ�यं च व�त�सयुं�ं व��हना यो�जतं मया । द�पं

गहृाण देव�श �ैलो�य�त�मरापह ॥

�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी - महासर�वती -



नव�गा� देवता�यो नम: । द�पाथ� नीरांजनद�पं
समप�या�म ॥

उज�ा हाताने नीरांजनद�प ओवाळावा व डा�ा

हाताने घटंा वाजवावी

नवै�

नवै�ं ग�ृतां दे�व भ��� मे �चलां कु� । ई��सतं मे

वरं दे�ह पर� च परां ग�तम।्

�ीमहाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
देवता�यो नम: ।नवै�ेाथ� यथाशत: ��ध- शक� रा-
ना�रकेलफलचणू� - पचंखा�-नवै�ंे - समप�या�म ॥

�ध-साखर-नारळाचे चणू�, पचंखा� इ�याद� जे

पदाथ� अप�ण करावयाचे असतील ते एका वाट�त

ठेवनू व पा�याने चौकोनी मडंल क�न �यावर

ठेवावे .

�याभोवती पळ�भर पाणी �फरवनू ता�हनात



तलुसीयु� पाणी सोडावे व आपला डावा हात

�वत:�या डो�यावर ध�न उज�ा हाताने जणू

आपण

देवीला भरवीत आहोत अशा �कारे कृती करावी

ॐ �ाणाय �वाहा । ॐ अपानाय �वाहा । ॐ

�ानाय �वाहा । ॐ उदानाय �वाहा । ॐ समानाय

�वाहा ।

ॐ ��णे �वाहा । नवै�ेम�ये पानीयं समप�या�म ॥

पळ�भर पांणी अप�ण क�न प�ुहा �वाहाकार

�हणावे व नतंर तीन प�या पाणी ता�हनात सोडाव.े

उ�रापोशनं समप�या�म । ह�त��ालनं समप�या�म

। मखु��ालनं समप�या�म

नतंर गधंजल अप�ण क�न �हणाव.े

करो�त�नाथ� चदंनं समप�या�म ॥

यानतंर महानीरांजनद�प-कपू�रद�प - पचंारती
ओवाळून आर�या �हणा�ा. रा�ीय �ाथ�ना

�हणावी . म�ंप�ुप �ी देवीला समप�ण कराव.े नतंर



�द��णा घालावी, नम�कार करावा व
पजूासमा�तीचे पढू�ल म�ं �हणून �ाथ�ना करावी .

आवाहनं न जाना�म न जाना�म तवाच�नम् । पजूां

चवै न जाना�म ��यतां परम�े�र ।

म�ंहीनं ��याहीनं भ��हीनं सरेु��र य�पू�जतं मया

दे�व प�रपणू� तद�तु मे ॥

अ�यथा शरणं ना��त �वमवे शरणं मम । त�मात्

का��यभावने र��व परम�े�र ॥

अपराधसह��ा�ण ��यंतऽेह�न�शं मया।

दासोऽह�म�त मां म�वा �म�व परम�े�र ॥

�म�व परम�े�र ॥ �म�व परम�े�र ॥

अनने कृतपचंोपचार पजूनने भगवती �ीमहाकाली

- महाल�मी - महासर�वती - नव�गा� देवता:
�ीयताम।्

ॐ त�सत ��ाप�णम�तु । �व�णवे नमो । �व�णवे

नमो । �व�णवे नम: । उदयोऽ�तु । जय जगदंब ॥

नतंर दोन वळेा आचमन करावे आ�ण तीथ��हण



करावे .

नऊ �दवस �ी देवीची व घटाची �दवसा

षोडशोपचार व सायंकाळ� पचंोपचार पजूा करावी.
अंगपजूा कर�याची आव�यकता नाही. �नमा��य
काढताना फुले तवेढ� काढावी . �नान �ो�णा�ारे

घालावे . �जत घातले�या धा�यावर पजू�ेया वळे�

रोज पाणी �श�पडावे . नदंाद�पाकडे अहोरा� ल�

ठेवणे आव�यकआह.े

नवरा�ौ�थापन कुलाचारा�माणे करावयाचे असत.े

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

हवन �वधी आ�ण ब�लदान

हवन �वधी

नवरा�ात अ�मी पजूा-होमहवन कर�याची �था

परुाणकाळापासनू भारतात �च�लत आह.े



चौकोनी �वटा पवू� �दशेला रचनू य�वदे� तयार

करतात. य�कंुड असे या वदे�ला �हणतात.
य�कंुडात चांगली शु�द माती व सगुधंी ��े

टाकतात. या य�कंुडा�या समोर एक पाट मांडून

�यावर तांदळाचे तीन पुजंके ठेवतात. उज�ा

बाज�ूया दोन पुजं�यावर दोन तां�याचे कलश

पाणी भ�न �यावर दोन ता�हणे ठेऊन �यांत तां�ळ

भ�न एक एक सपुारी ठेवतात . कलशपजूा ही
व�णदेवाची पजूा असते . डा�ा बाज�ूया

तांदळा�या पुजं�यावर गणपतीचे �तीक �हणून

सपुारी ठेवतात. कलशासमोर पाच फळे , पाच
पानांचे �वडे, पाच खारका,बदाम, खोबरे व नारळ

ठेवतात. पाटा�या डा�ा बाजलूा मातकृा �हणून

१७ सपुाया�ची �थापना करतात. य� कर�यासाठ�

�ा�हण ग�ुज�ना बोलावतात. हवन �वधी

कर�यासाठ� यजमान व �यांची प�नी नवीन व��े

धारण क�न दोन पाटांवर बसतात. नतंर ग�ुजी
म�ंो�चारण क�न हवन �वधीला �ारंभ करतात.



देवीची �ाथ�ना क�न सकं�प करतात.

सकं�प -

मम ( यरमान�य ) सहकुटंुब�य का�यक, वा�चक ,
मान�सक, �ाता�ात सकलदोष प�रहाराथ�

सकलकामना�स�दयथ�मायुरारो�य�भव�ृदयथ� हवन

कमा� ग�वेन आदौ �न�व��नता �स�दयथ�

आ�ध �ा�ध,जरा पीडा म�ृयु प�रहार �ारा सम�त

अ�र�,�हपीडा दोष �नवारणाथ� ��थर

ल�मी , �क�त� , लाभ, श�ु पराजय, ��ाभी�
�स�दयथ� गणप�त पजूनं क�र�ये ।

ॐ एकदंताय �व�यहे व�तुडंाय धीमही । त�ो

दंती �चोदयात॥्

गणप�तपजून करावे . �हणाव-े-

हे हरंेब �वमे ���ह अं�बका�यंबका�मज ।

�स��द�र��दयुत�य� सव�लोक�पत: �भो ॥

आवा�ा�म पजूाथ� र�ाथ� च मम �तो:। इहाग�छ



गहृाण �वं पजूां र� च मे �त:ु ॥

�व�े�राय वरदाय सरुा�धपाय । लंबोदराय

सकलाय जग��दताय । नागाननाय

�सतसप��वभषूाय गौरीसतुाय गणनाथ नमो नम�ते

।

सव��राय शुभदाय सरेु�राय । भ��स� वरवाय

नमो नम�ते ॥ व�तुडं महाकाय सयु�कोट�सम�भ

। �न�व��नं कु� मे देव सव�काय�षु सव�दा ॥

यानतंर प�ुयाहवाचन करतात. या वळे� व�णाची
पजूा करतात. आ�ण मग सवुा�सन�कडून यजमान

व �या�या प�नीला औ�ण करतात.

मातकृा पजून

य�ाचे सरं�ण �हावे यासाठ� मातकृा देवतांचे

पजून करतात .

गौरी प�ा शची मधेा सा�व�ी �वजयाजया ।

देवसनेा �वधा �वाहा मातरो लोकमातर: ।

धृ�त: प�ु�: तथा त�ु� आ�मन: कुलदेवता । ��ी



माह�ेरी चवै कौमारी व�ैणवी तथा ।

वाराही च तथ��ाणी चामुडंास�त मातर: ।

नतंर ग�ुज�नी य�ाला �ारंभ कर�यापवू� लौ�कक

आचार �हणून घरातील मडंळ� व नातवेाईक

यजमान व �या�या प�नीला व�� �दान क�न

आशीवा�द देतात.

�थानशु�द�

तयार केले�या य�कंुडा�या जागचेी ग�ुजी गोम�ु ,
पचंग� , पांढरी मोहरी टाकून शु�दता करतात.

ॐअप�व� प�व�ो वा सवा�व�थां गतो�पऽवा । य:
�मरेत पुडं�रका�म् सबा�ा�य�तर: शु�च: ॥

देवतापजून



��ा�दमडंळ देवतांचे पजून म�ंा�ारे केले जात.े

�वनायकं ग�ंु भानु ��ा �व�णु मह�ेरान् ।

सर�वती ��षौ�यादौ सव�काया�थ� �स�दये ॥

पा�याने भरले�या कलशावरील ता�हनात तां�ळ

पस�न म�यभागी देवीची मतू� �थापन करतात.
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा� या
देवतांचे पजून करतात .

ॐ जय�ती मगंला काली भ�काली कपा�लनी ।

�गा� , �मा ' �शवा, धा�ी, �वहा, �वधा नमोऽ�ततुे
॥१॥

जय �वं दे�व चाम�ुडे जय भतूा�त�हा�रणी । जय

सव�गते दे�व कालरा�� नमोऽ�ततुे ॥२॥

नतंर देवीचा �यानम�ं �हणावा.

�यानम�ं



ॐअ�बे अ��बके अ�बा�लके न मानय�त क�न ।

सस��य�क सभु��कां कांपीलवा�सनीम ॥

�ी�गा�दै�ै नम: ।

नतंर पीठदेवतांचे पजून करतात.

अ��न�थापना

हवनासाठ� अ�नीची �थापना कर�याक�रता

�व�श� लाकडावर लाकूड घासनू अ�नी ��व�लत

करतात. याला अ��नमथंन �हणतात. अ��नमथंनाचे
लाकूड, तपु , लोणी , चदंनाची व आ�ंया�या

झाडाची का�े होमकंुडात टाकतात. हवन पणू�

होईपय�त अ�नी ��व�लत ठेवावा लागतो.

ॐ च��म्ा मनसो जात: त��ौ: सयू�ऽअजायत ।

�ोता�ायुर �ाण� मखुद��नजा�यत् ॥

हा म�ं अ�नी ��व�लत करताना �हणावा



अ�नीची पजूा करतात.

अ��नचा �यानम�ं

ॐ च�वा�र �ृगंा�या य�य पादा �े शीष� स�त

ह�तासोअ�य । ��धा ब�दो वषृभो रोरवी�त महो

देवो म�या�ऽअ�ववशे ।

ॐ मखुां य: सव�देवानां द�भक्ु क�यभकंु तथा ।

�पतणृां च नम���मै �व�णवे पावका�मने ॥

पावका�नये नम: ।

या म�ंाने अ�नीची पचंोपचार पजूा करतात.

नव�हपजून

नव�हां�या शांतीसाठ� गधंप�ुप वा�न पजूा

करतात. नतंर य�कंुडाम�ये तपू , स�मधा , तीळ,



भात टाकून नव�हासाठ� हवन करतात. या वळे�
ग�ुजी ��येक �हाचा म�ंो�चार करतात.

स�तशती हवन

सकं�प

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
देवता �स�ताथ� च ��तापात् सव�बाधा �शमनाथ�,
सव� दोष �नवारणाथ�

सव��वध मनोरथ कामना-�स�दयथ� �ा�ण �ारा

�ी�गा�देवी �ीतये �गा� स�तशती म��ैय�था�व�ध

हवनं च क�र�ये ॥

देवी माहा��य �गा� स�तशती �थंाचे गधंप�ुप वा�न

पजून कराव.े

ॐ नमो दै�ै महादै�ै �शवाय सततं नमः । नमः

�कृ�यै भ�ायै �नयताः �णताः �म ताम् ॥



यानतंर गणपतीला

ॐ गं गणपतये �वाहा ।

या म�ंाने १०८ आ�ती देतात व श���प देवीला

ॐ अं�बकायै �वाहा ।

या म�ंाने १०८ आ�ती देतात. आ�ण मग

स�तशती�या ��येक �ोकात बरोबर हवनाम�ये

भात, सात,ू तीळ, स�मधा, उसाचे तकुडे, सगुधंी
प�ुपे व �वडया�या पानाने ७०० वळेा '�वाहा'
�हणून आ�ती देतात.

ॐअ�बऽेअ��बकेऽ�बा�लके नमा�य�त क�न ।

सस��य�क सभु��काका�पील�सनीम् �वाहा । �ी

�गा�दै�ै परमा��त समप�या�म ॥

ब�लदान

सकं�प



देशकालौ�म�ृवा कृत�य �गा� स�तशती

हवना�येनकम��ण सांगता �स�दयथ� ब�लदानं

क�र�ये ।

असे �हणून देवीसमोर कोहळा कापतात. हचे
ब�लदान.

पणूा��ती

नारळ व सौभा�यवायन अ�नीला अप�ण क�न

ग�ुजी पणूा��तीचे म�ं �हणतात.

ॐ मधूा�नं �दवो आर�त� प�ृथ�ा व�ैानरमतृ आ

जांतम��नम् । क�वः स�ाज म�तथ� जनानामास�ा

पा�ं जनय�त देवाः �वाहा

॥



उ�रपजूा

आ�ती देणे पणू� झा�यावर देवीला गधं, प�ुप,
हळदकंु्कू वा�न धूप, द�प ओवाळून नवै�े

दाखवतात.

या�न का�न च पापा�न ज�मांतरकृता�न च । ता�न

ता�न �ण�य��त �द��ण पदे पदे ॥

असे �हणून �द��णा घालतात. नतंर एका
कुमा�रकेची व सवुा�सनीची पजूा क�न

खणानारळाने ओट� भरतात.

�ाथ�ना

कलशातील पाणी यजमान व �याची प�नी आ�ण

�यां�या सव� कुटंुबीयांवर �श�पडून या सवा�ना

हवनाचे प�ुय �ा�त होवो अशी देवीला �ाथ�ना

करतात आ�ण होमकंुडातील भ�म सवा��या



कपाळ� लावतात.

गो�दान

सव� कमा�चे फल �ा�त �हावे यासाठ� ग�ुज�ना

चांद�ची गायीची ��तमा व व��े �दान करतात.

देवता�वसज�न

कलशावर अ�ता वा�न ग�ुजी यजमानाकडून

कलश हलवतात.

या�तदेुवगणा�सव� पजूामादाय पा�थ�वात्

इ�काम��स�दयथ� पनुरागमनाय च ॥

आशीवा�द



यजमान ग�ुज�ना द��णा देतात आ�ण ग�ुजी

सवा�चे क�याण �हाव,े सखुशांती लाभावी,
ऐ�य�वभैव �ा�त �हावे यासाठ� आशीवा�द देतात.

�ीवच��व मायु�यमारो�य भा�वधात शोभमामं

महीयते । धा�यं धनं पशंु ब�प�ुलाभं शतसवं�सर

द�घ�मायुः ॥

तप�ण व माज�न

एका मोठया पा�ात �ध, पाणी, प�ुप वा �वा�

घालून तप�ण-माज�नाचे म�ं �हणून ता�हनात

सोडतात.

ॐ � ह� �ल� चामुडंायै �व�चे । �ी�गा�देवी

तप�या�म । ॐ � ह� �ल� चामुडंायै �व�चे । �ी

�गा�देवी माज�या�म॥

महादे�ै च �व�हे �गा�यै धीम�ह त�ो देवी



�चोदयात् ॥ म�हषासरु�नणा��श भ�ानां सखुदे

नमः ।

र�बीजवधे दे�व च�डम�ुड�वना�शनी नमः ।

शु�भ�नशु�भ धू�ा��य म�द�नी नमः ।

सव�श�ु�वना�शनी सव�सौभा�यदा�यनी नमः । दे�ह

सौभा�यमारो�य दे�ह मे परमं सखुम् । �पं दे�ह जयं

दे�ह यशो दे�ह ��षो ज�ह ॥

उदयोऽ�तु । जय जगदंब ॥

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

उ�थापन आ�ण �वसज�न

�न�या�माणे षोडशोपचार पजूा, महानवै�े समप�ण

, मालाबधंन इ�याद� �वधी समा�त झा�यावर

नवरा�ौ�थापन-घटो�थापन करावयाचे असते .
�यासबंधंी मा�हती -

(आचमन-�ाणायाम इ�याद� झा�यावर सकं�प



करावा)

सकं�प

�त�थ�व��णु�तथावारो न��ं �व�णुरेव च ।

योग�करणंचवै सव� �व�णुमयं जगत॥्

अ� पवू��च�रत वत�मान एवगंणु �वशेषण

�व�श�ायां शुभप�ुय�तथौ �ीमहाकाली -
महाल�मी-महासर�वती-नव�गा��द
�था�पतदेवतानां उ�थापनं क�र�ये ।

असे �हणून ता�हनात पळ�ने पाणी सोडावे

"तथाच पचंोपचार पजूनमहं क�र�ये "

असे �हणून पचंोपचार पजूा करावी.

�ाथ�ना



�गा� �शवा शां�तकर� ��हाणी ��ण��यां ।

सव�लोक�णे�� च तां नमा�म सदा�शवम् ॥१॥

�व�धहीनं ��याहीनं भ��हीनं यद�च�तं । पणू� भवतु

त�सव� �व��सादात् मह�े�र ॥२॥

अशी �ाथ�ना करावी. हात जोडावे आ�ण �हणावे -

" माता �म�व । ॐ �गा�यै नम: ॥"

असे �हणून कलशावरील ईशा�ये�या बाजचूे एक

फूल काढावे आ�ण �वसज�न म�ं �हणावा.

�वसज�न म�ं

उ��� दे�व चडें�श शुभां पजूां �ग�ृ च । कु��व

मम क�याणम�ा�भ: श���भ: सह ॥

ग�छ ग�छ परं �थानं ���थानं दे�व च�ंडके । �त

�ोतोजतोजलौवृ��यै �त� गहेचे भतूये ॥

�ग� दे�व जग�माता: �व�थानं ग�छ प�ूजत: ।



सवं�सरे �ताते तु पनुरागमनाय बै ॥

पजूा�ममां मया दे�व यथाश�� �नव�ेदताम् ।

र�णाथ� समादाय �ज �वानमन�ुमम् ॥

या�माणे �ाथ�ना क�न देवीवर अ�ता वाहा�ा व

घट हलवावा

घटातील थोडे पाणी काढून �यावे व ते कुटंुबातील

सव� मडंळ�वर माज�न करावे . �याच�माणे माळा

वगरेै सव� �नमा��य वाह�या पा�यात नऊेन सोडाव.े
नऊ �दवसात धा�यांना आलेले अंकुर काढुन ते

�ा�हण , सवुा�सनी, कुमा�रका व इ��म� यांना

�ावे . अ�सतंप�ण , द��णा वगरेै यथाश�� �ावे

आ�ण हा उ�सव पणू� करावा.

उदयो�तु । जय जगदंब ।

देवीची आरती �हणावी आ�ण जोगवा घालावा.

देवीची �ाथ�ना �हणावी.

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

अशोककाका कुलकण�
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