
नवरा� पजूा व घट�थापना

नवरा� माहा��य

नमो द�ै मेहाद�े �ैशवाय सैतत नंमः ।
नमः �कृ�यभै�ाय नैाराय�ण नमोऽ�ततु ॥े
��ह�प सेदान�द पेरमान�द �व��पणी ।
��त �स��द�द दे�ेव, नाराय�ण नमोऽ�ततु ॥े
नवरा� �त, उ�सव आ��न श�ुद ��तपदपेासनू नऊ
�दवस भ��भाव केरतात. ��तपद�ेया �दवशी सव�च
�ठकाणी दवेीची �थापना करतात. नऊ �दवसापय�त
नवरा� असत.े अनके कुटुंबातंही �गा� दवेीची पजूा
होत असत.े �गा� दवेी ही अस�ंय कुटुंबाचंी कुलदवेता
आह.े

प�ह�या �दवशी घट�थापना करतात. ता�ंया�या



कलशावर ता�हण ठेवनू �यात मडंलाकर म�ुय दवेता
महाकाली, महाल�मी, महासर�वती व �या�ंया अनके
प�रवार दवेता याचंी �थापना करतात. घटा�या
बाजलूाच नव धेा�य �जत घालतात. नतंर त �ेजवण
उ�सवसमा�तीनतंर भ�गनी केसात माळतात.

घट�थापन�ेया वळे� लावललेा नदंाद�प, अखडंद�प
�वसज�नापय�त पटेत ठेवतात.

या नऊ �दवसात �ीदवेी माहा��य - �ाकृत स�तशती,
�ी �गा� माहा��य, नवरा� माहा��य (दवेी गौरव
गाथा ), �ी �गा� कवच इ�याद� �थंाचं,े पो�याचं वेाचन
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�रकानंा, सवुा�सन�ना घरी जवेायला
आम�ं�त करतात. एका �दवशी एका सवुा�सनीची
खणानारळान ओेट� भरतात. म�ंदरात जाऊन दवेीची
खणानारळान ओेट� भरतात.

नवरा�ात नऊ �दवस दवेी�या घटावर सगुधंी फुलाचंी



माळ सोडतात.

नवरा�ात काही �व�श� �त केरावयाची असतात.
आ��न श�ुद पचंमीला उपागंल�लता दवेीच �ेत असत.े
ल�लता पचंमीस घटावर सायकंाळ� पापडया, कर�ंया,
गोड वड वेगरै फेुलोरा टागंतात. �या समारभंात
ल�लता दवेीची पजूा �ाथ�ना क�न महा�सादासाठ�
लोकानंा बोलवतात. हा कुळधम� आह.े

कुंकवा�या करडंयाच झेाकण घऊेन �याची
ल�लतादवेी �हणनू �तीका�मक पजूा करतात.
गधंप�ुप आ�ण अ�ेचाळ�स �वा� ल�लता दवेीला
वाह�याची परपंरागत �ढ� आह.े

नमो द�ै मैहाद�ै �ेशवाय सैतत नंमः । नमः �कृ�यै
भ�ाय �ैनयता; �णताः �म ताम॥्
ल�लतादवेीचा हा �यानम�ं आह.े

पचंमीला कुंकुमाच�न �हणज केुमा�रका आ�ण
सवुा�सन�कडनू दवेीला कुंकू वाहतात. कुंकूवाबरोबर
�वा�, फुल वेा�न दवेीची आरती �हणतात. घरात मगंल
वातावरण सदवै राहाव येासाठ�, �शवाय



सौभा�यर�णासाठ� सवुा�सनी दवेीला कुंकू वाहतात.

आ��न श�ुद अ�मीला �ीमहाल�मी �तागं 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��भाव केरतात. या �दवशी सकाळ� दवेीच �ेतीक
�हणनू सपुारी ठेवनू पजूा करतात. आरती करतात.
रा�ौ ता�ंळा�या �पठाची �ीमहाल�मीची मतू� क�न
�तची पजूा करतात. �या�ंया घरी ही पजूा असत,े
�या�ंया घरी सवुा�सनी दवेीची पजूा कर�यासाठ�
जातात.

सोळा पदरी रशेमाचा दोरा घऊेन �याला गाठ� मारतात.
प�हल वेष�असले तर एक गाठ, पाचव वेष� असले तर
पाच गाठ� असा तात तूयार करतात. हा दोरा प�ूजकेने
आप�या हातात बाधंावयाचा असतो. �स-या �दवशी
सकाळ� म�ूत��वसज�ना�या वळे� दवेीपढुे ठेवायचा
असतो.
रा�ी दवेीची पजूा झा�यानतंर सवुा�सनी घागरी फुंकून



नाच लूागतात. �स-या �दवशी सयू�दयापवू� पचंोपचार
पजूा क�न आर�या, �ाथ�ना क�न �वसज�न करतात.
'उदयोऽ�त'ु ही या दवेीची घोषणा आह.ेनवरा�ात
महाल�मीची पजूा हा कुलाचार आह.े कुलधम� आह.े

आ��न श�ुद ��तपदपेासनू दशमीपय�त नवरा�ात
बोडण भर�याची चाल प�ुकळ �ठकाणी आह.े
�वशषेतः कोकण�थ व दशे�थ �ा�हणामंधील हा एक
कुलाचार आह.े बोडण �वधी आ��न श�ुद
��तपदलेाच कर�याची व�हवाट काही कुटुंबातं आह.े

बोडण �हणज केालवण.े एका मोठया पा�ात घरातील
दवेीची मतू� ठेवनू �तची पजूा करायची आ�ण
सभोवती पाच सवुा�सन�नी बसनू �या पा�ात �ध, दही,
तपू, साखर, मध ही पाच �� एेक� घालनू सवा�नी
�मळनू कालवायची असा हा �वधी आह.े तर काही
�ठकाणी पाच सवुा�सनी व एक कुमा�रका एक�
बसनू दवेीची पजूा करतात व परुणावरणाचा
�वयपंाक दवेीला अप�ण करतात. नतंर तो �वयपंाक
पाच सवुा�सनी �मळनू एक� कालवतात आ�ण �या
कुमा�रकेला दवेी माननू �तची पजूा करतात. ती ज�ेहा



'खपू झाल'े अस �ेहणत ते�ेहा त केालवलले अे�
गायीला नऊेन दतेात.

आ��न श�ुद नवमीला खडग्ानवमी �क�वा खाडंनेवमी
अस �ेहणतात. या �दवशी श��पजूा कर�याची चाल
अनके कुटुंबात आह.े

�वजयादशमीला �ीसर�वती पजून कर�यात यते.े
लहान मलुानंा �थमच पाट�वर '�ीगणशेा' ही अ�रे
�गरवायला लावतात. �वजयादशमी हा साडतेीन
म�ुता�पकै� एक चागंला म�ुत� आह.े या �दवशी
न��ा�ंया उदया�या वळे� �वजय हा म�ुत� असतो. या
वळे� इ�छा केललेी आ�ण काया�रभं केललेी सव� काय�
�स�द�स जातात. �हणनूच कोण�याही शभुकाया�ला
लोक या �दवशी �ारभं करतात. हा परा�माचा,
�वजयाचा �दवस आह.े या �दवशी शमी�या व�ृाची
पजूा करतात. आ�ण आपटयाची पान सेवुण�म�ुा
�हणनू लटु�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 ��दने पेजूा
करतात. जीवनाची सव��च साधना �हणज शे��
�ा�त क�न घणे.े श��च मे�ुय ल�ण कधीही
पराभतू न होण हेचे आह.े �तच अे�ंतम फळ
�वजय�ा�ती करण हेचे आह.े दस-या�या �दवशी
'�प द�ेह, जय दं�ेह, यशो द�ेह, ��षो ज�ह'

अशी �ग�ची �ाथ�ना करतात.

नवरा� पजूते घटावर मडंपी बाधंनू �याखाली
ल�बणाया� �व�वध फुला�ंया माला बाधंतात हा एक
मह�वाचा �वधी आह.े �क�यके कुटुंबातं ही माला
चढती असत.े �हणज पे�ह�या �दवशी एक, �सया�
�दवशी दोन, �तसया� �दवशी तीन या�माण नेव�ा
�दवशी नऊ माला बाधंतात.

सतं स�जनाचंा छळ करणा-या असरुश��च �ेनमू�लन
दवेी भगवतीन �ेनर�नराळ अेवतार घऊेन केल आे�ण
दवे व मानवाचं रे�ण केल ते�ेहा दवेीची �मतृी
जाग�व�यासाठ� नवरा� उ�सव मोठया उ�साहाने



साजरा करतात. या नऊ �दवसात घरा�या दारावर
झ�ड�ूया फुलाचं वे आ�ंया�या पानाचं तेोरण बाधंतात.
सव�जण नवरा� जागवनू दवेीची आराधना, �ाथ�ना
करतात. दवेी सवा�ची इ�छा पणू� करत.े दवेी�या
कृपा�सादान मेन�ुय सव� बाधतेनू म�ु होतो. सखुी
होतो. �या�या घरी �ीमतंी यते.े दवेीच मेाहा��य सव�
परुाणातनू वण�न केलले आेह.े

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

अथ मानस पजूा

�ी महाकाली - महाल�मी - महासर��ती�यो नम: ॥
ॐ ल पं�ृथ�ा�मकं ग�ध पं�रक�पया�म ।
ॐ ह आंकाशा�मकं प�ुप पं�रक�पया�म ।
ॐ य वंा�वा�मकं धपू पं�रक�पया�म ।
ॐ र अं��या�मकं द�प पं�रक�पया�म ।
ॐ व अंमतृा�मकं नवै� पं�रक�पया�म ।
�प दं�ेह, जय दं�ेह, यशो द�ेह, ��षो ज�ह



�ी श��न मेहाकाली, महाल�मी, महासर�वती अशा
तीन �पातं �कट होऊन तीन वळेा दानवाचंा सहंार
क�न पीडा �र केली त�ेहा दवेानंी �ाथ�ना केली क�,
'वळेोवळे� अशीच पीडा �र कर. आमच रे�ण कर '
यावर दवेीन आे�ासन �दल के�, 'ज�ेहा दानवाचंी
पीडा होईल त�ेहा अवतार घऊेन मी श�नुाश करीन.
माझ हे सेव� माहा��य माझ सेा���य �ा�त क�न
दणेार आेह.े माझ मेाहा��य �वण - पठण करणाया�ना
सव� सखु �ेा�त होतील.'

�ी श��न सेा�ंगतल आेह के�, ' य�ुदातील माझे
परा�म ऐकून आ�ण दवेानंी व ऋ�षमनु�नी केललेी
माझी �ततुी ऐकुन शभुब�ुद� �ा�त होईल. �या
ब�ुद��माण वेागनू जसा �व�णलूा इ दवेानंा �वजय
�मळाला तसाच �या ब�ुद��माण वेागणाया�
मन�ुयालादखेील �ा�त होईल ह �ेन��त.

दवेीन मेहान परा�म क�न म�हषासरुाचा वध केला.
ध�ूलोचन , च�डम्�ुड , र�बीज , �नशुंभ आ�ण शुंभ
या बला� द�ैयाचंा वध केला. त�ेहा सव��



आनदं�आनदं झाला. दवेीवर प�ुपव�ृी झाली. दवेानंी
दवेीची �ततुी केली, ' ह देवेी, त शूरणागताची पीडा �र
करणारी आहसे. ह जेग�मात ,े त �ूस� हो आ�ण
�व�ाच के�याण कर. त चूराचराची �वा�मनी आहसे.
सव� मागं�याच मेागं�य असणाया� , सव� इ�छा पणू�
करणाया� नारायणी , तलुा नम�कार असो. त शूरण
आल�ेयाचं रे�ण करतसे. भ�ा�ंया पीडा �र करतसे.
ह देवेी, त आूमच भेयापासनू र�ण कर. शरण
आल�ेयाचंी पीडा �र कर. लोकानंा वरदा हो.'
ही �ततुी ऐकून दवेी �स� झाली. �तन लेोकानंा
क�याणकारक असा वर �दला.
दवेी �हणाली, ' पढुे भ�व�यकाळात शुंभ �नशुंभा
सारख रेा�स �नमा�ण होतील, �या वळे� मी अवतार
घऊेन �याचंा नाश करीन. ��यके अवतारात माझ नेाव
�नर�नराळ अेसले. असा वर दऊेन दवेी अ��य झाली
अस मेाक�डयेमनुीन 'े '�गा�स�तशती ' या �थंात दवेीचे
महा��य कथन केल आेह.े �यात सातश मे�ं असनू
�यातं दवेीचा 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�चुा नाश होतो.
दवेीची आराधना , पजून �जथ केेल जेात �ेतथ तेी
�न�य असत.े आ��न म�ह�यात नवरा�ात दवेीचे
माहा��य ज पेठण करतात,घट�थापना क�न दवेीचे
पजून करतात �यानंा कसलीही पीडा होणार नाही.
�यानंा सखुसम�ृद� लाभले. �याना इ��छत फळ
�मळले अस अेस�ंयाचं अेनभुवाच बेोल आहते.

नवरा� उ�सव आ��न श�ुद ��तपदपेासनू साजरा
कर�याची �था पौरा�णक काळापासनू अस�याचा
उ�लखे ऋ�वदेात आललेा आह.े �ग�ची पजूा अनके
कुटुंबात होत असत.े �गा� ही अनके कुटुंबाची
कुलदवेता आह.े ही दवेी �व�जननी आह.े

' या दवेी सव�भतूषे शु���पणे स�ं�थता । नम�त�यै
नम�त�य नैम�त�य नैमो नम: ॥
अशा सवा��मक भावनने येा जग�मातलेा शरण जाऊन
�तची पजूा, उपासना करतात. दवेी �या सवा�च मेनोरथ
पणू� करत.े



वदेा��यानंी या महाश��ला ' �शवा" असहेी सबंो�धले
आह.े ' ह �ेशव ,े तचू पर��हाची पराकृती आहसे.
त�ुयामळुचे सव� जगाची उ�प�ी होत.े तचू
जग�जननी आहसे. अशा श�दातं शा��कारानंी
दवेीचा गौरव केला आह.े

सव�मगंलमागं�य �ेशव सेवा�थ�सा�धके ।
शर�य �ेयबंके गौरी नाराय�ण नमोऽ�ततु ॥े
ह नेारायणी , त सूव� �कारच मेगंल करणारी
मगंलमयी आहसे. त कू�याणदायी �शवा आहसे. सव�
प�ुषाथ� �स�द करणारी , शरणआल�ेयानंा अभय
दणेारी गौरी असनू , तलुा नम�कार असो.
द�ेह सौभा�यमारो�य दं�ेह म पेरम स्खुम। �प दं�ेह
जय दं�ेह यशो द�ेह ��षो ज�ह ॥
ह देवेी , मला सौभा�य द.े आरो�य द.े परम सखु दे
आ�ण मा�या काम�ोधाद� श�ुंचा नाश कर. '
स�तशती' �थंात दवेीच अेस �ेतवन केल आेह.े

�ज�या सहायतमेळु मेध वु कैटभ द�ैय नाश पावल,े ती



महाकाली दवेीचा हा प�हला अवतार . महाकाली ही
तमोगणुी. दवेीन मे�हषासरु द�ैयाशी य�ुद क�न �याचा
वध केला. हा दवेीचा �सरा अवतार, महाल�मी .
महाल�मी ही रजोगणुी. शुंभ �नशुंभ , या द�ैयाशी य�ुद
क�न �याचंा वध केला हा दवेीचा �तसरा अवतार
महासर�वती . महासर�वती ही स�वगणुी . या
��श��नी द�ैयनाश क�न �वग� प�ृवीवर दवेाचं रेा�य
�नमा�ण केल �ेहणनुच या दवेताचं �ेमरण या नवरा�
उ�सवात कर�यात यते.े

महाकाली-महाल�मी - महासर�वती अशा तीन �पातं
�कट होऊन तीन वळा द�ैयाचंा सहंार क�न
�ीश��न देवेाचं रे�ण केल ते�ेहा दवेीच �ेतवन केल.े
दवेी आन�ंदत होऊन �हणाली , 'शरद ऋततू नवरा�ात
माझ मेाहा��य आ�ण य�ुदातील माझ पेरा�म जे
�वण - पठण करतील, माझ मेनोभाव पेजून करतील
�याचं शे� नु� होतील. �याचंी सव� पीडा �र होईल .
�याचं के�याण होईल. �याचं केूळ आनदं पावले. "

दवेीन सेा�ंगत�या�माण आे��न श�ुद ��तपदपेासनू
नवमीपय�त नवरा� उ�सव भारतात आजतागायत



चाल आूह.े

नव�गा� ही आ�श�� स�व , रज, तम या गणुा�ंया
�ार अेन�ुम मेहाकाली , महाल�मी, महासर�वती
अशा तीन �पातं अ�वभू�त होत.े यातील ��यके�ची
तीन तीन �प �ेमळनू एकंदर नऊ �प हेोतात. नऊ हे
�ीश��च अेकं �तीक आह.े शलैप�ुी , ��च�रणी ,
च�ंघ�टा , कू�माडंा, �कंदमाता, का�यायनी ,
कालरा�ी , महागौरी , आ�ण �स�द�दा�ी ह �ेसगंोपात
�ीश��न घेतेलले नेऊ अवतार , �हणनु �तला नव�गा�
�हणतात. �गा� हा दवेीचा नववा अवतार आह.े

नव�गा� हा श�दच् मळु� नऊ महाश��चा समहुवाचक
एकेरी श�द आह.े या एकाच श���या उपासनते
नऊही दवे�ची उपासना घडत.े या नऊही भगवती
भ�ाचं सेदवै सरं�ण करतात.

भगवती �ग��या ��गणुा�मक श��ची तीन �पे
महाकाली, महाल�मी , महासर�वती असली तरी
म�हषासरुम�द�नी ह �ेतच �ेप �व�यात आह.े �त�या
�पात शौया��या गाथा सामाव�या आहते. भ�ा�ंया



र�णासाठ� �ग�न अेनके �द� केेली,
मह�काय�केल �ेहणनूच ती आदरणीय झाली आह.े
जय दवेी जय दवेी म�हषासरुम�द�नी ही �ग�ची आरती
भ� मो�ा �मेान गेातात.

�ग�ची ��तमा ह रेा�श��च �े�त�प आह.े रा�ाचे
शरीर, मनोबल , सवा�गीण सम�ृद� आ�ण
अ�या�मसपंदा याचंा सयंोग या ��तमा�पात
सामावला आह.े

आसरुी श��वर दवैी श���या �वजयाच �ेतीक
�हणनु नवरा�ात श��पजूा करतात. �गा�पजूचेा
उ�शेच बलसचंार �हावा हा आह.े भारतीय य�ुदा�या
�सगंी �वजय �मळावा �हणनू �ीकृ�णान अेजु�नाला '
�गा��तो�' �हणायला सा�ंगतल.े अजु�नान रेथाव�न
उत�न '�गा��तो�' �हणल .े रावणाशी य�ुद करायला
�नघताना �ीरामान �ेग�च पेजून क�न �ाथ�ना केली.
भगवती �ग�न अेसरुश��शी नऊ �दवस य�ुद केल.े
दहा�ा �दवशी �वजय �मळा�यान �ेया �दवसाला '
�वजयादशमी ' ह नेाव �मळाल.े याच �दवशी �ीरामाने



रावणाशी य�ुद क�न �या�या दहा �शराचं छेदेन केल.े
�हणनू या �दवसाला ' दशहरा ' अस नेाव पडल.े पढुे
या श�दाच �ेप ' दसरा' अस झेाल.े

'�वजयादशमी ' हा दशेाचा स�ैनक� सणआह.े शौय� ,
सपं�ी आ�ण �व�ा दणेाया� �ग��या वरदानाच �ेतीक
�हणनु �वजयादशमीला अ�तशय मह�व आह.े

�प दं�ेह, जय दं�ेह, यशो द�ेह, ��षो ज�ह ॥
अशी �ग�ची �ाथ�ना करतात. सकंटावर मात करता
यावी �हणनू �ग�ची मनोभाव �ेाथ�ना करतात.
�गा�पजूा ही श��पजूा आह.े या �पातच ई�राच �ेप
आह.े

या च�डी मधकुैटभ्�मा�थनी या म�हषो�म�ूलनी । या
ध�ू�ेण च�डम्�ुडम्�थनी या र�बीजा�शनी ।
श��: श�ुभ�नश�ुभद�ैयद�लनी या �स�द��मी परा ।
सा �गा� नवको�टम�ूत�स�हता मा पंात �ुव��ेरी ॥
हा एक�ोक� स�तशती म�ं आह.े हा म�ं नवरा�ात
भ� मोठया ��दने �ेहणतात.



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

�वजयादशमी कथा

पौरा�णक कथा

�गा�सरु नावाचा एक रा�स होता. �यान खेडतर तप
क�न ��दवेाला �स� केल आे�ण आपणाला
�लैो�याच रेा�य �मळाव अेसा वर �मळवला. तसचे
प�ुषा�या हातनू तलुा म�ृय यूणेार नाही असाही वर
�याला �मळाला.
�गा�सरुान इे�ंा�व��द य�ुद पकुारल.े श�ुाचाय�
�गा�सरुाचा ग�ु होता. तो सजंीवनी �व��ेया जोरावर
मले�ेया रा�सानंा प�ुहा �जवतं करी. �गा�सरुाने
बहृ�पतीला कैद क�न पाताळात �थानब�द क�न
ठेवल.े इ�ंाचा �गा�सरुान पेराभव केला आ�ण ��ा,
�व�ण,ू महशे यानंा �ज�क�यासाठ� तो धावनू गलेा.
�गा�सरुाला प�ुषा�या हातनू मरण नाही �हणनू ��ा,



�व�ण,ू महशे यानंी �याला मार�यासाठ� पाव�तीची
योजना केली. पाव�ती �वजया नाव धारण क�न
श��ा��ानंी स�ज झाली. महाय��णी, मोहमाया,
चामुंडा इ�याद� ५६ कोट� ���याचं से�ैय �तन उेभारल.े
अ�सलोमा, �ध�र, �मु�ख, �बडाल या�ंयासार�या
अ�तबलाढय रा�सानंा �वजया दवेीन ठेार मारल.े
�यामळु तेालजघं रा�स सतंापला आ�ण �यान �ेवजया
दवेीवर �चडं पव�त फेकला. दवेीन आेप�या श��ाने
पव�ताच तेकुड केेल.े घनघोर लढाई क�न �तने
�गा�सरुाचा वध केला आ�ण �वजय �मळवला. नऊ
�दवस ह ये�ुद चालल हेोत.े दहा�ा �दवशी �वजय
�मळा�यान �ेवजया दवेी�या �मरणाथ� या �दवसाला
�वजयादशमी ह नेाव �मळाल.े शौय�, �वजय, सपं�ी
आ�ण �व�ा दणेारा असा हा मह�वाचा �दवस आह.े

शमीपजून, अ�मतंक ( आपटया�या) व�ृाच पेजून
�वजयादशमीला कर�याची �था आह.े पवू��या काळ�
पठैण नगरात दवेद� नावाचा एक �ा�ण होता.
�याला कौ�स नावाचा एक प�ु होता. �यान आेप�या
प�ुाला भडोच शहरी वरततं यूा ऋषीकड �ेव�ाज�न



कर�यासाठ� पाठ�वल.े ऋषीकड रेा�न कौ�स
�व�ाज�न क� लागला. �व�ाज�न पणू� होताच आप�या
ग�ुन आेप�याकडनू ग�ुद��णा �यावी अशी
कौ�साची फार इ�छा होती. कौ�सान फेारच आ�ह
के�यामळु वेरततं ऋूषी �याला �हणाल,े 'तझुा एवढा
आ�हच आह तेर तलुा �शकवल�ेया ��यके �व�बे�ल
एक कोट� या�माण चेौदा कोट� सवुण�म�ुा व
�यादखेील एकाच ���कडनू तीन �दवसात मला
आणनू द!े' एकाच ���कडनू तीन �दवसात एवढे
�� �मळ�वण फेारच कठ�ण होत.े

�या काळ� रघरुाजा हा अयो�यचेा राजा मोठा उदार
आ�ण �व�ानानंा आ�य दणेारा होता. कौ�स
अयो�यलेा रघरुाजाकड गेलेा. रघरुाजाजवळ एवढे
�� न�हत.े एवढया सवुण�म�ुा तीन �दवसात द�ेयाचे
रघरुाजान केौ�साला आ�ासन �दल आे�ण �याने
इ�ंाबरोबर लढाई कर�याची तयारी केली. इ�ंाला ही
गो� समजताच �यान अेयो�या नगराबाहरे शमी�या
आ�ण आपटया�या व�ृावंर कुबरेाकडनू सवुण�म�ुाचंा
वषा�व करवला. रघरुाजान १े४ कोट� सवुण�म�ुा



कौ�साला ग�ुद��णा �हणनू वरततं यूा �या�या ग�ुला
अप�ण कर�यास �द�या. उरल�ेया सवुण�म�ुाचंा
शमी�या आ�ण आपटया�या व�ृाखंाली ढ�ग क�न
लोकानंा �या घऊेन जा�यास सा�ंगतल.े

लोकानंी सीमबेाहरे असल�ेया �या व�ृाचंी पजूा केली.
यथ�ेछ सोन लेटुल आे�ण एकमकेानंा दऊेन आनदं
�� केला. हा �दवस �वजयादशमीचा होता. �या
वळेपेासनू शमीची व अ�मतंक (आपटया�या) व�ृाचंी
पजूा क�न सवुण�म�ुा �हणनू आपटयाची पाने
लटु�याची चाल �चारात आली.
कथा वाचनू झा�यावर �हणाव -े

म�हषासरु�नणा��श भ�ाना संखुद नेम: । र�बीजवधे
द�ेव च�डम�ुड�वना�शनी नम:

श�ुभ�नश�ुभ�य ध�ूा��य म�द�नी नम: ।
सव�श��ुवना�शनी सव�सौभा�यदा�यनी नम: ।
द�ेह सौभा�यमारो�य दं�ेह म पेरम संखुम ।् �प दं�ेह
जय दं�ेह यशो द�ेह ��षो ज�ह ।
उदयोऽ�त !ु जय जगदबं ॥



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

दवेी पजूा �वधी

पजूा साम�ी

ह�द, कुंकू , �स��र, काजळ, गधं, आ�ंयाची पाच पान,े
आ�ंया�या पाच पानाचंा टहाळा , कापरू, धपू, उदब�ी,
कुंकुम�म��त अ�ता, �व�ाची पान,े सपुाया� ,
खोबया�ची वाट�, गळू, ५ नारळ, ५ खारका, ५ बदाम,
साखर, फुल,े ताबंडी फुल,े झ�डचूी फुल,े गलुाब, ताबंडे
कमळ, �वा�, �वा��म ( �वा�ची जडुी), शमी, बले,
तलुसी, पाच फळ,े केळ�, �ध, दही, तपू, साखर, मध हे
पाच पदाथ� पचंामतृासाठ�. दोन कापा�स व��,े चदंन
( सहाण व खोड ) .

दवेीसाठ� चोळ�, मगंळस�ू, �हर�ा बागंडया, पळ�
पचंपा�, तीथा�साठ� भाडं,े ३ पाट, २ पा�यान भेरललेे
कलश (घट�थापनसेाठ� ), शखं , घटंा , �नराजंन ,



समई , वाती , कापरूारती , धपूारती, उदब�ीच घेर,
नदंाद�प, सुंगधंी ��,े सटु� नाणी, गोडतले, तपु-वाती
�नराजंनासाठ� , फुलाचंा हार , घट�थापना
कर�यासाठ� दोन पा�यान भेरलले केलश, �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, दवेीला नवै�ेासाठ�
नारळाच चेणू�, साखर , �ध आ�ण महानवै�े.

हवनासाठ�

य�कुंडासाठ� चार �वटा, नवीन चार पाट, ता�ंळ १
�कलो, २ कलश पा�यान भेरलले,े �यावर
ठेव�याक�रता दोन ता�हन,े

पाच �कारची फळ,े खारीक,बदाम , खोबर,े गळू, २०
सपुाया�, �वडयाची पान,े फुल,े आ�ंयाची पान,े



गणपतीची मतू�, दवेीची मतू�, ग�ुज�ना द�ेयाक�रता
चादं�ची गायीची मतू� व व��.े �शवाय लाकूड, तपू,
लोणी, चदंनाची व आ�ंयाची व�ृाची का�,े भात, सात,ू
तीळ, स�मधा, उसाच तेकुड,े सगुधंी प�ुप,े �वा�, गोम�ू,
पचंग�, पाढंरी मोहरी, ��याच नेाण,े कोहळा इ�याद�.
दारावर लाव�यासाठ� झ�डचू तेोरण. होमासाठ� नवै�े.
�जवणासाठ� लाल माती भरललेी एक परडी, नऊ
�कारची धा�य.े या�माण घेट�थापनचेी पजूा व हवन
�वधी यासाठ� सा�ह�य जमा कराव आे�ण �स� मनाने
पजूलेा बसाव.े दवेी आपल मेनोरथ पणू� करील.

दवेी पजूा �वधी

महाकाली-महाल�मी - महासर�वती या
��श���बरोबर �गा� दवेीची पजूा कर�याची �था
अनके कुटुंबात आह.े अनके कुटुंबाची �गा� ही
कुलदवेता आह.े या पजूा�वधीत कुलाचारानंा �ाधा�य
असत.े



नवरा� ह एेक महान �त आह.े आ��न श�ुद
��तपदपेासनु नवमीपय�त ह �ेत ��तवष� करतात. हे
�त �हणज रेा�ीय उ�सव आह.े

आ��न श�ुद ��तपदसे घरात अ�यतं श�ुचभू�त अशा
जागी घट�थापना करावी. एका ता�ंया�या कलशावर
ता�हन ठेवनू �यात मडंलाकार म�ुय दवेता
महाकाली-महाल�मी - महासर�वती याचंी व �या�या
अनके प�रवार दवेताचंी �थापना करावी.
�सरा एक ता�ंयाचा कलश श�ुद पा�यान भे�न �यात
सगुधंी �� ,े स�वा �पया व सपुारी ठेवावी.
कलशा�या मखुावर पाच आ�ंयाची पान ठेेवावी व
�यावर म�यभागी नारळ ठेवावा. या कलशा�या
पाय�याशी एका परडीत लाल माती टाकून �याम�ये
नऊ �कारची धा�य पेरेावीत. या परेल�ेया धा�यावर
रोज पाणी �श�पडाव.े त छेोटसे शेते फुलनू यईेल.
घराम�य धेनधा�याची सम�ृद� होईल. याच हतेनू हेे
धा�य �जत घालतात.

या �जवणा�या एका बाजलूा घटंा , �सया� बाजलूा



शखं इ मधोमध �नराजंन ��व�लत क�न ठेवाव.े
दवेीसमोर नदंाद�प नऊ �दवस अखडं पटेत ठेवावा.
द�पा�या �योतीतनू �नघाललेा �काश ह देवेी�या
तजेाच �ेतीक आह.े दवेी�या श��च �ेव�प आह.े
कलशाला प�ुपहार घालावा. कतशावर झ�ड�ूया
फुलाचंी माळ सोडावी. घरा�या म�ुय दरवाजावर
झ�ड�ूया फुलाचं तेोरण बाधंाव.े

नवीन रशेमी व�� नसेनु पजू�ेया वळे� पाटावर बसाव.े
सव� पजूासा�ह�य जवळच ठेवाव.े तलेवात घातललेी
समई ��व�लत करावी. �वत:ला कुंकू लावनू पजूलेा
आरभं करावा.
आचमन -

दोनदा आचमन कराव.े भगवान �ी�व�ण�ूया चोवीस
नावापंकै� प�हली तीन नाव उे�चा�न एकेक आचमन
कराव.े

�यानतंर हात धऊुन चौ�या नावापासनू पढु�ल नावे
हात जोडनू �हणावीत.

ॐ केशवाय नम: । ॐ नारायणाय नम: । ॐ माधवाय



नम: । ॐ गो�व�दाय नम: । ॐ �व�णव नेम: ।
ॐ मधसुदूनाय 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 वासदुवेाय 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�यतुाय
नम: ।
ॐ जनाद�नाय नम: । ॐ उप�े�ाय नम: । ॐ हरय नेम:
। ॐ �ीकृ�णाय नम: ।

�ाणायाम

�ाणायाम करताना �हणाव -े

ॐ �णव�य पर��ह ऋ�ष। परमा�मा दवेता । दवैी



गाय�ी छदं: । गाय�या गा�थनो �व�ा�म� ऋ�ष : ।
स�वता दवेता ।
गाय�ी छदं: । �ाणायाम �ेव�नयोग: । ॐ भ:ू ॐ भवु:
ॐ �व: ॐ मह: ॐ जन: ॐ तप: ॐ स�यम ॥्
ॐ भभूु�व: �व: । ॐ त�स�वतवु�र�ेयम ।् भग� दवे�य
धीम�ह । �धयो यो न: �चोदयात ।् ॐ आपो�योती
रसोऽमतृ �ं�भभूु�व: �वरोम  

दवेा�दकानंा वदंन -

�ीम�महागणा�धपतय नेम: । �ी सर�व�य नैम: । �ी
ग�ु�यो नम:। वदेाय नम: । वदेप�ुषाय नम: ।
इ�दवेता�योअ नम: । कुलदवेता�यो नम: ।
�थानदवेता�यो नम: । �ामदवेता�यो
नम:।वा�तदुवेता�यो नम: ।
शचीपरुदंरा�या नंम: । उमामह�ेरा�या नंम: । �ी
ल�मी नारायणा�या नंम: ॥
कालकामपरशरुाम�ेयो नम: । मात�ृपत�ृया नंम: ।
आ�द�या�द नव�हदवेता�यो नम: । सव��यो दवे�ेयो



नम:।
सव��यो �ा�हण�ेयो नम: । उप��थतसव�लोके�यो नम:
। एत�कम��धानदवेता�योअ नम: ॥ अ�व�नम�त ॥ु

�ाथ�ना

आरभंललेी पजूा �न�व��न पार पडावी यासाठ�
गणपती,सर�वती , ��हा-�व�ण-ूमहशे, ग�ुदवे
इ�याद�ना हात जोडनू �ाथ�ना करावी .

व�तुंड महाकाय सयु�कोट�सम�भ । �न�व��न कंु� मे
दवे सव�काय�ष सुव�दा ।१॥
या कुंद�े�तषुारहार धवला या शभुव��ावतृा । या
वीणावरद�डम्�ंडत करा या �तेप�ा�ना
या ���यतुशकंर �भ�ृत�भदवै:ै सदा व�ंदता । सा मां
पात सुर�वती भगवती �न:शषेजा�ा पहा ॥२॥
ग�ु���हा ग�ु�व��ण:ु ग�ुद�वो मह�ेर: । ग�ु सा�ात



पर��ह त�म �ैीग�ुव नेम: ॥३॥
सव�त सव�काय�ष नुा��त तषेाम मगंलम ।् यषेा �ं�द�थो
भगवान मगंलायतन हं�र: ॥४॥
तदवे ल�न स�ुदन तंदवे । ताराबल तंदवे �व�ाबलं
दवैब तंदवे । ल�मीपत तेङे��यगु �ंमरा�म ॥५॥
सव��वार��काय�ष �ुय���भवुन�ेरा: । दवेा �दश�त नु:
�स��द ��ोशानजनाद�ना: ॥६॥
दशेकाला�द�च उे�चारण -

ॐ �ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या
�वत�मान�य अ� ��ण: ��तीय पेराध�
�व�णपुद,े�ी�तेवाराहक�पे
ववै�वतम�व�तर ,े भरतवष�भरतखडं,े जबं�ु�पे
इषपुा�ाम��े गेोदावया�: ( द��ण।े उ�र )े तीर,े
क�लयगु ।े क�ल�थमचरण।े अ��व�श�त�म येगु ।े
बौ�ावतार ।े शा�लवाहन शके । ... नाम + सवं�सर ।े
द��णायन ।े शरदऋतौ ।
आ��नमास शे�ुलप�.े.. �तथौ ... + वासर +े अ� ....



�दवस न�� +े �व�णयुोग �ेव�णकुरण .े.... + ��थते
वत�मान चे�� ।े
.... ��थत �ेीसयू�। .... ��थत देवेगरुौ �हषेु
यथ:यथरंा�श��थतषे सु�स एुवगंणु�वशषे�व�श�ायां
शभुप�ुय�तथौ ।
+ ज �ेदनमान असले �याच उे�चारण करावे

सकं�प

मम आं�मन: ��ुत�म�ृतपरुाणो�फल�ा��यथ�,
अ�माकं सव�षा संहकुटुंबाना �ंमे- �थयै�-�वजय -
अभय - आयरुारो�य- ऐ�या��भवव�ृदयथ�
��पद-चत�ुपादाना शंा�ंयथ�: प�ु�थ� त�ुयुथ� । सम�त
मगंलावा��यथ�। सम�त ��रतोपशा�ंयथ� ।
सम�ता�यदुयाथ� च इ�कामस�ंस�दयथ� ।
क�पोतफलावा��यथ� । ... मम सहकुटुंब�य
��गणुा�मका �ी�गा��ी�त�ारा सवा�प�छा�ंतपवू�क



द�घा�यधुन�न - प�ु�दव�ृ�द - श�पुराजय -

�क�त�लाभ- �मखु - चत�ुव�ध- प�ुषाथ� - �स�दयथ� -
अ�ार�य नवमीपय�त महाकाली - महाल�मी -
महासर�वती नव�गा� �ी�यथ�
मालाबधंन अंखडं द�प��वालनपवू�कं
कुलाचार असले �या�माण उे�चाराव -े

च�ंडका�तो�
त�म�ं जप- �ा�हणकुमारी पजुन-उपवास-
न�ैभ�ुा�यतम-�नयमा�द�प शंारदानवरा�पजूां
क�र�य ।े
तदगं�वने ��तपदा �व�हत कंलश �थापना�द क�र�य ।े
( अस �ेहणनू उज�ा हातात पळ�न पेाणी घऊेन
ता�हनात सोडाव.े पजू�ेया वळे� ��व�लत केललेा हा
द�प नऊ �दवस अखडं तवेत ठेवावा. )

तथाच आसना�द कलश-शखं - घटंापजून -ं द�पपजूनं
क�र�य ।े शरीरश�ुदयथ� ( �ीप�ुषस�ूेन ) षडगं�यास
च क�र�य ।े



आदौ �न�व��नता�स�दयथ� �ीमहागणप�तपजूनं
क�र�य ।े
( अस �ेहणनू उज�ा हातान तेा�हनात पळ�भर पाणी
सोडाव.े)

�ीमहागणप�त पजून

�ीगणपतीच �ेतीक �हणनू ता�ंळ �क�वा ग� या�ंया
छो�ाशा राशीवर नारळ �क�वा सपुारी ठेवावी �क�वा
�ीगणपतीची छोट�शी मतू� ठेवावी �यावर गधं,अ�ता
इ फु्ल वेा�न पजूा करावी.
' सकलपजूाथ�गधंा�ताप�ुप संमप�या�म'।
नम�कार करावा, नतंर �हणाव -े

गणाना �ंवा शौनको ग�ृसमदो गणप�तज�गती ।
गणप�यावाहन �ेव�नयोग: । ॐ गणाना �ंवा गंणप�त�
हवामह ।े
क�व कवीनामपुम�व�तमम। �य�ेराज �ं�णां



��ण�पत आन: । श�ृवन न�ूत�भ�: सीदसादन ।ं
�ीम�महागणपतय नेमो नम: । �ीमहागणपतय नैम:
आवाहन संमप�या�म ॥
गणपतीवर अ�ता वाहा�ा. नतंर आसन - अ�य�
इ�याद� उअपचार अप�ण कराव.े

दोन पानावंर सपुारी ठेवनू द��णा अप�ण करावी.
गणपतीची पजूा पणू� झा�यावर
' काय� म �ेस��दमायात �ुस� �ेव�य धाता�र । �व�ना�न
नाशमाया�त सुवा��ण सरुनाय । '

अशी �ाथ�ना करावी आ�ण
' �ीमहागणपतय नेमो नम: ।'
अस �ेहणनू हात जोडाव .े

आसन व वातावरणश�ुद�

ॐ प�ृवी �वया धतृा लोका द�ेव �व �ंव�णनुा धंतृा । �वं



च धारण मा दं�ेव प�व� कु� चासन ॥ं१॥
अप�ाम�त भुतूा�न �पशाचा: सव�तो �दशम स्व�षाम
�वरोधने पजूाकम� समारभ ॥े२॥
अपसप��त तु भेतूा य भेतूा भ�ूमस�ं�थता: । य भेतूा
�व�नकता�र�तने�य�त �ुशवा�या ॥३॥
अस �ेहणनू अ�ता घऊेन आप�याभोवती चारी
�दशानंा फेका�ात.

षडगं�यास -

ॐ य�प�ुष �ंदध:ु का�तधा�क�पयन म्खु �ंकम�य
कौ बा� का उ� पादा उ�यते ।े �दयाय नम:।
�दयाला हात लावावा
ॐ �ा�णोऽ�य मखुमासीत बा� राज�य: कृत: उ�
तद�य यद व�ैय: पद�्या शं�ूो अजायत । �शरसे
�वाहा।
म�तकाला �पश� करावा
ॐ च�ंम्ा मनसो जात��ो सयू� अजायत ।
मखु�द���ा��न� �ाणा�ायरुजायत । �शखाय वैषट।्



श�डीला �पश� करावा
ॐ ना�या आसीद�त�र� शंी�णौ�ौ: समवत�त पद�यां
भ�ूम�द�श: �ो�ा�था लोका अँक�पयन ।् कवचाय � ।ं
दो�ही हातानंी �दया�या खाल�या बाजलूा �पश�
करावा
ॐ स�ता�यासन प्�रधय���स�त स�मध: कृता:। दवेा
य�� तं�वाना अब�नन प्�ुष पंशुं। न�े�याय वौषट ।्
डो�यानंा �पश� करावा
ॐ य�ने य�मयज�त दवे�ता�न धमा��ण �थमा�यासन
। तहे नाकं म�हमान: सच�त य� पवू�सा�या स��त दवेा:
अ��ाय फट्
अस �ेहणनू टाळ� वाजवावी व 'इ�त �द�बधं:' असे
�हणावे

कलशपजूा

कलश�य मखु �ेव�ण:ु कंठे ��: समा��त: मलूे



��ाअ��थतो ��ा म�य मेातगृणा: �मतृा: ॥
कु�ौ त सुागरा: सव�स�त��पा वसधुरा । ऋ�वदेोऽथ
यजवु�द: सामवदेो �थव�ण: । अगं�ै स�हता: सव�
कलश तं सुमा��ताः ।
अ� गाय�ी सा�व�ी शा�ंतः प�ु�करी तथा । आयातंु
द�ेवपजूाथ� ��रत�यकारकाः ॥
गगं चे यमनु चेवै गोदाव�र सर�वती । नम�द,े �स�ध,ु
काव�ेर जलऽे��मन स्���ध�कु� ॥
�ीव�णाय नमः । सव�पचाराथ�गधंा�तप�ुपा�ण
समप�या�म ॥
श�ु पा�यान भेरल�ेया कलशाला गधं, अ�ता व फुले
वाहावी.

शखंपजुा -

शखंादौ च�ंदवै�य कंु�ौ व�णदवेता । प�ृे
�जाप�त�वै अ� गेगंासर�वती ॥



�व पंरुा सागरो�प�ौ �व�णनुा �वधतृः कर ।े अ�तः
सव�दवेाना पंाचंज�य नमोऽ�ततु ॥े
शखंदवेयाय नैमः । सव�पचाराथ�गधं-प�ुप-तलुसीप�ं
समप�या�म ॥
गधं, फुल,े तलुसी शखंाला अप�ण करावी.

घटंापजूा

आगमाथ�त दुवेाना गंमनाथ�त रु�सा ।ं कु� घटंाएवं
त� दवेताऽ�हानल�णम ॥्
घटंाय नैमः । सकलपजूाथ�गधंा�तप�ुप संमप�या�म ॥
घटंलेा गधं, अ�ता, फुल वेाहावी व घटंा वाजवावी.

द�पपजूा

भो द�प ���प��व �ंयो�तषा �ंभरु�ः । अत��वां



�थापया�य� मम शा�ंत�दो भवो ॥
द�पदवेताय नैमः । सकलपजूाथ�गधंा�तप�ुपं
समप�या�म ॥
समईला गधं, अ�ता, फूल वाहाव.े नम�कार करावा.

मडंप पजूा

घट�थापना करावया�या जागी वर लहानशी मडंपी
आ�ंयाच डेहाळ वेगरै�नीट सशुो�भत अशी तयार
करतात.

या मडंपीला दवेता�व�पी माननू �तची पजूा करतात.

�ी मडंपदवेताय नैमः । गधंा�तप�ुप संमप�या�म ॥
(मडंपाला गधं, अ�ता, फुल वेाहावी.)
�ो�ण -

अप�व�ः प�व�ो वा सवा�व�था गंतोऽ�प वा । यः �मरते्



पुंडरीका� संबा�ा�यतंरः श�ुचः ॥
(�वतः�या म�तकावर व पजूासा�ह�यावर तलुसीप�ाने
�क�वा फुलान पेाणी �श�पडाव.े)

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

घट�थापना

आप�या घरात कुलदवेत�ेया �क�वा �न�य पजू�ेया
दवेा�ंया उज�ा बाजसू ताबंडया मातीची वदे� तयार
करावी.
�यावर कलश ठेव�यापवू� �थम वदे�ची �ाथ�ना
करताना �हणाव-े

ॐ मही�ौः प�ृ�ववचन इम यं��म�म��ता ।ं �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 इम मं गेगं येमनु सेर�वती। शतु�ु��तोम संचता
प���या ।
अ�सक�या म�द वधृ �ेवत�तयाज��कय शेणृ�ुा
सषुोमया॥
हा म�ं �हणावा आ�ण कलशात पाणी घालाव.े

ॐ गधं�ारा �ंराधषा� �न�यप�ुा कंरी�षणी । ई�री
सव�भतूाना तंा�महोप�हय �े�यम ॥्
हा म�ं उ�चा�न कलशात गधं घालाव.े

ॐ या औषधीः पवूा�जाता दवे�य���यगु पंरुा ।
मननैबु�णूामह शंत धंामा�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-े

ॐकाडंात क्ाडंात �्रोहतंी प�षः प�ष�प�र।एवा नो



�व��त�त सुह��णे शतने च ॥
दोन सपुाया� कलशात घालनू म�ं �हणावा-
ॐ याः फ�लनीया� अफला अप�ुपा या� प�ु�पणीः ।
बहृ�प�त�सतूा �तानो म�ुच��वहंसः ॥
कलशात पाच नाणी घालनू �हणाव -े

ॐ स�हर�ना�न दाशषु सेवु�त स�वता भगः । त भंागं
�च�मीमह ॥े
नतंर कलशात ��याच �ेक�वा सो�याच नेाण घेालाव.े
�हणाव-े

ॐ �हर�य�पः स�हर�य सहंगपा��पा�स�े�हर�यवण�ः
।
�हर�ययात प्�रयोन�ेन�ष�ा �हर�यदादद�य�म�म ॥ै
कलशात गधंा�ता, हळदक्ंुकू आ�ण पचंामतृ घालाव.े
�ा वळे� �हणावयाचा म�ं -

ॐ यवुासवुासाः प�रवीत आगात।् स उ �येान भ्व�त
जायमानः ॥
त धंीरासः कवय उ�य�ंत । �वा�योऽऽऽ मनसा दवेयतं



॥
पाच पान अेसललेी आ�ंया�या पानाचंी डहाळ�
कलशावर ठेवावी. �हणाव -े

ॐअ��थवेो �नषदन पंण�वोवस�त�कृता ।
गोभाजइ��कलासथ य�सवनथ प�ुष ॥ं
पणू�पा� �हणज तेा�हणात ता�ंळ भ�न त पेा�
कलशावर ठेवताना �हणाव-े

ॐ पणूा� द�व�परापत सपुणूा� नरुरापत । व�ने
�व��णावहा इषमजू�शत�तो ॥
या�माण केलश�थापना करावी. हीच घट�थापना.
प�ह�या �दवशी ��तपदसे घट�थापना क�न तो घट
पढुे नऊ �दवस तसाच ठेवायचा असतो.
कलश�थापननेतंर कलशावरील ता�हनातील
ता�ंळावर कुंकवान अे�दल काढाव आे�ण
'�ीव�णाय नमः। सकलपजूाथ�गधंा�तप�ुपं
समप�या�म ॥'

अस �ेहणाव.े �या कलशाला गधं, अ�ता, फूल वाहाव.े



नतंर �या ता�हनावर दवेीची मतू� �क�वा आप�या
कुलदवेतचेी मतू� ठेवावी. �हणज देवेता�थापन पणू�
झाल.े

अकंुरारोपण

घट�थापना झा�यावर �या घटाभोवती ताबंडी माती
पसरावी. �या मातीत नवधा�य, भात, ग�, ज�धळ,े
मका, मगू, हरभर इे�याद� परेाव.े �यावर पनुः माती
पसरावी आ�ण �हणाव -े

ॐ �योना प�ृथ�वभवाभ�ृरा�नवशेवी । य�छानः
शम�स�थः ॥१॥
ॐ यनेतोकाय तनयाय धा�य ।ं बीज वंह�व आे��त ।ं
अ�म�य तं�द�न य�ईमह रेाधो �व�ाय सुौभागम्
॥२॥
ॐ पज��याय �गायत �दव�प�ुाय मीळ�ष ।े स
नोयवस�म��त ॥ु३॥



ॐ वष�ततु �ेवभाव�र �दवो अ��य �्व�तुः । रोहतं सुव�
बीजा�यव ����षो ज�ह ॥४॥
नतंर �या धा�यावर पाणी �श�पडाव.े अकंुर �पव�या
रगंाचा यावा यासाठ� हळद�च पेाणी क�न �यावर
�श�पाव.े

घट�ाथ�ना

दवेदानवसवंाद मे�यमान मेहोदधौ । उ�प�ोऽ�स तदा
कुंभ �वधतृो �व�णनुा �वयम॥्
�व�ोय सेव� तीथा��न दवेाः सव��व�य ��थताः । �व�य
�त���त भतूा�न �व�य �ाणाः ��त��ता ॥
�शवः �वय �ंवमवेासी �व�ण�ु�वचं �जाप�त: ।
आ�द�या वसवो ��ा �व�देवेाः सपतैकृा ॥
�व�ध �त���त सव�ऽ�प यतः कामफल�दाः ।
�व��सादा�दम यं� कंतु�मीह जेलो�व ॥
सा�ंन�य कंु� म देवे �स�ो भव सव�दा ॥



आग�छ वरद दे�ेव द�ैयदप��नषदू�न । पजूा गंहृाण
समु�ुख नम�त शेकंर��य ॥े
सव�तीथ�मय वंा�र सव� दवे सम��वतम।् इम घंट
समाग�छ सा�ंन�य�मह क�पया ॥

द�प �थापना पजूा

नदंाद�प घटाजवळ नऊ �दवसपय�त अखडं तवेत
ठेवण हेा नवरा� पजूतेील अ�यतं 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�ुप संमप�या�म ॥



अखडं द�पकं द�ेाः �ीतय नेवरा�कम।् उ��वालये
अहोरा�मके�च�ो �ढ�तः ॥
अ��मन �्�े दे�पनाथ �न�व��न�स��दहतेव ।े
ल�मीय�ं�य पजूाथ�मन�ुा दंातमुह��स ॥

�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी-�ीमहासर�वती �थापना

�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी-�ीमहासर�वती या तीन
दवे�ची �थापना कलशावरील ता�हनावर तीन सपुाया�
ठेवनू �यावर कुंकुमा�ता वा�न करावी आ�ण �हणाव-े

खडग् चं�गदषेचुाप�रधान शलू भंशुुंडी �शरः । शखंं
सदंधत� करौ ���नयना संवा�गभषूावतृाम॥्
नीला�म��ुतमा�य पाददशका संवे मेहाका�लका ।ं
याम�तौ�व�पत हेरौ कमलजो हतंुंमध कुैटभम ॥्१॥
�ीमहाका�य नैमः । �ीमहाकाली आवाहया�म-
�थापया�म॥



अ����परश गुदषे कुु�लश पं� ध्नःु कुं�डका ।ं दडंं
श��म�स�च चम�जलज घंटंा संरुाभाजनम॥्
शलू पंाश सदुश�नचे दधती ह�तःै �वाल�भा ।ं सवेे
सौरभम�द�नी�मह महाल�मी सरोज��थताम ॥्२॥
�ी महाल��य नैमः।�ीमहाल�मी आवाहया�म-
�थापया�म॥
घटंाशलू हला�न शखं मसुल चे�ं धनःु सायकं ।
ह�ता�जदै�धत� धनातं�वलस�छ�ताशंतु�ुय�भा॥ं
गौरीदहेसम�ुवा �ं�जगतामाधारभतूा तं मुहा ।ं
पवूा�म� सर�वतीमनभुज शेुंभा�दद�ैया�द�नीम ॥्३॥
�ी महासर�व�य नैमः। �ी महासर�वती आवाहया�म-
�थापया�म॥
-------------------------

नव�गा� �थापना

नव�गा� ही दवेता �त�या नावा�माण �ेी�गा�दवेी�या
नऊ नावानंी सबंो�धली जात.े नव�गा� �थापना



करताना कलशावरील ता�हणात नऊ सपुाया�
पवू�कडनू �माने
एकेक ठेवनू �यावर कुंकुमा�ता वाहा�ा आ�ण म�ं
�हणाव -े

जग�प�ूय जेग��ं सेव�श���व��पण� । पजूा गंहृाण
कामा�रजग�मातन�मोऽ�त तु ॥े
श�ैयप�ुय नैमः । शलैप�ु� आवाहया�म-�थापया�म
॥१॥
��परुा �ं�गणुाधारा मंाग��ान �व��पण� ।
�लैो�यव�ंदता दंवे� ��म�ूत�पजूया�यहम॥्
��चा�र�य नैमः । ��हचा�रण� आवाहया�म-
�थापया�म ॥२॥
का�लका तं कुालातीता कं�याण�दया �ंशवा ।ं
क�याणजननी �न�य कं�याणी पजूया�यहम॥्
च�ंघटंाय नैमः । च�ंघटंा आवाहया�म�थापया�म ॥३॥
आ�णमा�दगणुोदारा मकराचारच�षुा ।ं
अनतंश��भदेा तंा कंामा�� पजूया�यहम॥्



कू�माडंाय नैमः । कू�माडंा आवाहया�म-�थापया�म
॥४॥
चडंवीरा चंडंमाया चंडंमुंड �भजंनम।् ता नंमा�म च
दवेशे� च�ंडका पंजूया�यहम॥्
�कंदमा�ौ नमः । �कंदमातर आंवाहया�म-�थापया�म
॥५॥
सखुानदंकरा शंातंा सव�दवेनम�कृता ।ं सव�भतूा��मकां
दवे� शाभंव� पजूया�यहम॥्
का�याय�य नैमः । का�यायनीम आ्वाहया�म-
�थापया�म ॥६॥
चडंवीरा चडंमाया चडंमुंड�भ�ंजनीम।् ता नंमा�म च
दवेशे� गाय�ी पजूया�यहम॥्
कालरा�य नैमः । कालरा�� आवाहया�म-�थापया�म
॥७॥
सुंदरी �वण�वणा�गी सखुसौभा�यदा�यनीम ।्
सतंोषजननी दवे� सभु�ा पंजूया�यहम॥्
महागौय�नमः। महागौरी आवाहया�म-�थापया�म



॥८॥
�ग�म �े�तर केाय�भव�ग��वना�शनीम।् पजूया�म सदा
भ��या �गा� �ग��त�हा�रणीम॥्
�स��ददा�य नैमः। �स��ददाय नैमः। �स��ददां
आवाहया�म-�थापया�म ॥९॥

�ाण��त�ा

दवेता �थापन झा�यावर या �तीकात दवेतासचंार
�हावा �हणनू ��ी समोरील घटाकड �े�थर ठेवनू
�हणाव-े

र�ाभंो�ध�थपोतो�लसद�णसरोजा�ध�ढा करा�जःै ।
पाश कंोदडंा�म��ूवमथ गणुम�यकंुश पंचंबाणान॥्
�ब�णा सं�ृलपाल �ं�नयनल�सता पीनव�ो�हाढया ।
दवेी बालाक� वणा� भवत सुखुकरी �ाणश��ः परा नः
॥
नतंर ॐ ह अे�र (याला �णव �हणतात ) पधंरा वळेा



उ�चाराव.े �या वळे� उजवा हात छातीकड वे ��ी
समोर�या घटाकड अेसावी. नतंर या सचंा�रत दवेतानंा
साखरचेा नवै�े दाखवावा.

�यान

(दवेता �थापना झा�यावर दवेीच �ेयान कराव.े 'अथ
�यानम'् अस �ेहणनू �यानम�ं उ�चारण करावा )

�व��ुामसम�भा मंगृप�त�कंध��थतः भीषणाम।्
क�या�भ करवालखटे�वलस�द�ता�भरास�ेवताम॥्
ह�त�ै�दरा�लखटे �व�शखा�ंाम गंणु तंज�नीम।्
�ब�ाणामनला��मका श�शधरा �ंगा� ��न�ेा भंज ॥े१॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः।�याया�म ।

आवाहन



आवाहन करताना �हणाव -े

ॐ �हर��वणा�ह�रणी सवु��जत��ाजा ।ं च�ंा
�हर�यय� ल�मी जातवदेो म आवाह ।
त�तकाचंनसकंाश मं�ुाभरणभ�ूषताम ।्
र�न�स�हासनासीना वं�द देवे� मह�ेरीम ॥्
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । आवाहन संमप�यामी ।
व�द देवे� मह�ेरीम ॥् �ीमहाकाली-महाल�मी-
महासर�वती - नव�गा� दवेता�यो नम: ।
आवाहन संमप�या�म ॥

आसन

दवेतानंा आसन दतेाना �हणाव .े-

ॐ तामंाआवहजातवदेो ल�मीमल�पगा�मन� । य�या
�हर�य �ंवदये गंाम� पं�ुषानहम ।्



खडगशलू गदाह�तामभय दंधत� कर ।ै गजा�ढां
महादवे� सव��य �ंदा�यनीम ॥्
�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । आसन संमप�या�म
�क�वा आसनाथ�अ�ता संमप�या�म ॥
अ�ता वाहा�ा

पा�

ॐ अ�पवूा� रथम�या हं��तनाद�बो�धनीम ।् ��यं
दवेीमपु�हय �ेीमा�दवेीजु�षता ॥ं
�व�ाधर� महादवेी प�ाभा लंोकनायकाम ।्
सव�����दा दंवेी महाल�मी �पजूय ॥े
�ीमहाकाली- महाल�मी -महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । पा� संमप�या�म
दवेतानंा पाय ध�ुयासाठ� पळ�भर पाणी �ाव.े



अ�य�

गधं , अ�ता , प�ुप�म��त पळ�भर पाणी हात
ध�ुयासाठ� �ाव आे�ण �हणाव -े

ॐकासंो��मता �ंहर�य�ाकारामा�ा� �वलतंी त�ृतां
तप�य�तीम ।् पद�्�थता पं�णा� ता�महोप�हय �े�यम ॥
द�ध�वा��ताय�ुं गगंातोय सम��वत ।ं अ�य� गहृाण भो
द�ेव मया भ��या �नव�ेदतम ॥्
�ीमहाकाली - महाल�मी- महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । अ�य� समप�या�म ॥

आचमनीय

चळू भर�यासाठ� , �प�यासाठ� श�ुद पाणी पळ�ने



दतेाना �हणाव .े

ॐ च�ंा �ंभासा यंशसा�वलतंी ��य लंोके
दवेज�ुामदुारा ।ं ता पं��नमेी शरणमहं
�प�ऽेल�मीम�न�यता �ंवावणृ ॥े
नानार�न�भा दंवे� नानागणसम��वता ।ं नारायणी
महाल�मी व�द तेा �ंव�णवु�लभाम ॥्
�ीमहाकाली -महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । आचमनीय संमप�या�म ॥

�नान

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

ॐआ�द�यवण�तपसो�धजातो वन�प�त�तव व�ृोऽथ
�ब�व: । त�यफला�न तपसानदुतं माया तराया� बा�ा
अल�मी: ॥
गगंा - सर�वती -रवेा - पयो�णी - नम�दाजल ।ै
�ना�पतोऽ�स मया दवेी तथाशा�ंत कु��व म ॥े



�ीमहाकाली -महाल�मी- महासर�वती - नव�गा� -
दवेता�यो नम: । �नान संमप�या�म ॥

पचंामतृ�नान

�ध - दही - तपू - साखर इ मध ह पेाच पदाथ� एक�
क�न त पेळ�न वेाहाव.े �हणाव-े

पयोद�ध घतृ चंवै शक� रामधसुयंतु ।ं पचंामतृ समानीतं
�व गंहृाण सरु�े�र ॥
�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: पचंामतृ�नान संमप�या�म ॥

गधंोदक�नान

सगुधंासाठ� पळ�भर पाणी घऊेन �यात गधं घालाव वे
वहाव-े



ॐ गधं�ारा �ंराधषा� �न�यप०ु�ा कं�र�षण� । ई�री
सव�भतूाना ता�महोप�हय �े�य ॥ं
कपू�रलेासमाय�ुं सगु�ंध��्सयंतु ।ं गधंोदकं मयाद�ं
�नानाथ� ��तग�ृताम ॥्
�ीमहाकाली महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । गधंोदक�नान संमप�या�म ॥

श�ुदोदक�नान

श�ुद पाणी पळ�न वेाहाव,े �हणाव -े

ॐआपो�ह�ा मयोअभवु�तानऊज�दधातन ।
महरेणायच�स ।े योव: �शवतमो रस�त�य भाजयत हे
न: उशती�रवमातर: ।
त�मा अरगंामामवो य�य�याय �ज�वथ । आपो
जनयथाच न: ।
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । श�ुदोदक�नान संमप�या�म ॥



�नानो�र �व�पपजूा

�व�पपजूा ही �नान झा�यावर करावयाची असते
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । आचमनीअय संमप�या�म ।
ता�हनात पळ�भर पाणी सोडाव.े धपू समप�या�म ।
उदब�ी ओवाळनू घटंा वाजवावी
द�प संमप�या�म ।
नीराजंन ओवाळनू घटंा वाजवावी
नवै�ेाथ� पचंामतृशषेनवै�े संमप�या�म ॥
शषे पंचंामतृचाच नवै�े दाखवावा
ॐ �ाणाय �वाहा । ॐ अपानाय �वहा । ॐ �ानाय
�वाहा । ॐ उदानाय �वाहा । ॐ समानाय �वाहा ॥
नम�कार करावा
इथ पेजूचेा अधा� भाग पणू� होतो �हणनू तदन्षु�ंगक



�ाथ�ना करावी .

अनने पवूा�राधने �ीमहाकाली महाल�मी-महासर�वती
- महासर�वती - नव�गा� दवेता: �ीयताम ।्
ॐ त�सत �्�ाप�णम�त ।ु �व�णव नेमो: । �व�णवे
नमो: �व�णव नेमो: ॥

महा�भषके�नान

नऊ �दवसपय�त घट हलवायचा नसतो . �यामळुे
अ�भषके करताना फुलान �ेक�वा तलुसीप�ान पेाणी
घटावर �श�पाव आे�ण �ीस�ूाची एक आव�ृी
फल�तुीसह �हणावी , तसा �घात आह.े

पळ�भर पाणी ता�हनात सोडाव आे�ण �हणाव -े

ॐ दवे�य �ंवा स�वत:ु �सवऽे��नो बा��या पं�ुणो
ह�ता�याम��तजेसा सयू��य
वच�स�े��्य�े�यणेा�भ�्ष�चा�म।
बलाय��य यैशसऽ�ा�ाय ॥ ॐ भभूु�व�व:



अमतृा�भकोऽ�त।ुशा�ंत: प�ु��त�ु��चा�त ॥ु
�ीमहाकाली- �ीमहाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: ।
महाअ�भषके�नानसंमप�या�म ।
महाअ�भषके�नानानतंरणे आचमनीय संमप�या�म ॥

व��

ॐ उपतैमुा दवेसख: क��क��च म�णनासह। �ा�भू�तो
सरुा�ऽे��मन,् क��त�म�ृ�द दंदात मु ॥े
म�ुाम�ण गणा�पश� - �फुरत क्ंुचकम�ुम ।ं पीताबंर
सो�रीय गंहृाण परम�ेरी ॥
�ीमहाकाली महाल�मी महासर�वती-
नव�गा� दवेता�यो नम: । व��ाथ�कापा�सव��े
समप�या�म ॥
दोन कापसाची व�� सेमप�ण करावी



उपव��

ॐ ��ु�पपासामला�य�ेामल�म� नाशया�यहम ।्
अभ�ूतमसम�ृ�दचं सवा���णु�द म गेहृात ॥्
नाना�स��द�दा दंवे� नानागणु�वव�ध�न� । �धरा दंवेी
सव�लोकमह�ेरी ॥
�ीमहाकाली - महाल�मी- महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: ।
उपव��ाथ�कापा�सव�� (े �क�वा त�ाव )े अ�तान्
समप�या�म ॥
अ�ता वाहा�ा

कंचकु� - कंठस�ू

कंचकु� �हणज चेोळ�, कंठस�ू �ेहणज मेगंलस�ूे



अप�ण करणे
ॐ त�तकाचंनसकंाशा महाल�मी वर�दाम ।्
नानाभरणशोभाढया वंदं �ेवा वंरदासनाम ।
�ीमहाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: ।
कंचकु� समप�या�म ( �क�वा त�ाव )े कंच�ुयाथ�
अ�तान समप�या�म ॥
अ�ता वाहा�ा
ॐ महागणुसमाय�ुं नानाम�णसम��वतम ।् कंठस�ु
मयानीत गंहृाण भ�व�सल ॥े
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । कठस�ु संमप�या�म ॥
मगंलस�ू समोरील कलशाला बाधंाव.े

काकणे



ॐकाच�य�न�म�त �ंद� कंंकणच सरु�े�र ।
ह�तालकंारणाथा�य कंकण ��तग�ृताम ॥
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । कंकण समप�या�म ॥
काकण सेमप�ण करावी

सौभा�य��े

हळद-कुंकू काजळ- मगंळस�ू - काकण हे अेलकंार
���यानंा अ�यतं ��य , भषूणभतू आ�ण मगंलकारक
आहते. या दवेतानंादखेील त �े�य आहते. ह अेलकंार
अव�य समप�ण कराव.े

हळद

ॐ हर�ा�वण�वणा�भा सव�सौभा�यदा�यनी ।
सवा�लकंारम�ुया�ह द�ेव �व �ं�तग�ृताम ॥्



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

कुंकू

ॐ ह�र�ाचणू�सयं�ुं कुंकुम कंामदायकम ।्
व��ालकंारण संव�द�ेव �व �ं�तग�ृताम ॥्
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�
दवेता�यो नम: । कुंकुम संमप�या�म |

कुंकू वाहावे

�स��र

ॐ उ�दता��सकंाश जंपाकुसमुस��भम ।्
सीमतंभषूणथा�य �स��र ��तग�ृताम ॥्



�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । �स��र संमप�या�म ॥
�स��र वाहावा

काजळ

ॐ क�जल कंा�मकं र�य कंा�मनीकामसभंवम ।्
न�ेयोभू�षणाथा�य क�जल �ं�तग�ृताम ।्
�ीमहाकाली - महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । क�जल संमप�या�म |

काजळ वाहावे

चदंन

ॐ गधं�ारा �ंराधषा� �न��प�ुा कंही�षणीम ।् ई�री
सव�भतूाना तंा�महोप�हय �े�यम ॥्



चदंनाग�कपू�र-कुंकुमारोचन�ैतथा । क�तयूा��द
सगुधंचं सवा�गषे �ुवलपेय ॥े
�ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�
दवेता�यो नम: । �वलपेनाथ�चदंन संमप�या�म
चदंन लावाव.े

गधं वाहाव.े नम�कार करावा

फुले

फुल,े �ब�वप�,े �वा�, तलुसीप� इे�याद� समप�ण
करताना �हणाव -े

ॐ मनसः काममाकू�त�वाचः स�यमशीम�ह ।
पशनूा�ंपम�य�य म�य�ीः �यता यंशः ॥
मदंारपा�रजाता�द पाटली केतका�न च । जा�त चपंक
प�ुपा�ण गहृाणमेा�न शोभन ॥े
प� शखंज प�ुपा�दशतप� �ेव��च�ता ।ं प�ुपमालां
�य�छा�म गहृाण �व संरु�े�र ॥



�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः। यथा कालो�व प�ुपा�ण समप�या�म।
�ब�वप�-ंतलुसीप� �ंवा�कुरा�ण च सरप�या�म।
प�ुपमाला चं समप�या�म ।
प�ुपहार घटाला (कलशाला) बाधंावा.

अगंपजूा

दवेी�या नावाचंा व अगंोपागंाचंा उ�चार क�न अ�ता
वाहा�ात.

�गा�य नैमः। पादौ पजूया�म ॥ महाका�य नैमः। ग�ुफौ
पजूया�म ॥
मगंलाय नैमः। जान�ुय पंजूया�म॥ का�याय�य नैमः।
ऊ� पजूया�म ॥
भ�का�य नैमः। क�ट�पजूया�म॥ कमलवा�स�य नैमः
। ना�भ�पजूया�म
�शवाय नैमः। उदर पंजूया�म॥ �माय नैमः । �दयं



पजूया�म ॥
कौमाय�नमः। �तनौ पजूया�म ॥ उमाय नैमः। ह�तौ
पजूया�म ॥
महागौय�नमः। द��णबा� पंजूया�म ॥व�ैणव नैमः।
वामबा� पंजूया�म॥
रमाय नैमः। �कंधौ पजूया�म ॥ �कंदमा� नैमः। कंठं
पजूया�म ॥
म�हषम�द��य नैमः। मखु पंजूया�म॥
मह�ेय�नमः । �शरः पजूया�म ॥
भवा�य नैमः । सवा�ग पंजूया�म ॥

धपू समप�ण

धपू, उदब�ी इ�याद� समप�ण करताना �हणाव -े

ॐकद�मने �जा भतूा म�य सभंव कद�म । ��य वंासय
म केुल मेातर पंद�मा�लनीम।्



दशागं गं�ुगलु धंपू चंदंनाग�सयंतु।ं सम�प�त मंया
भक�या ल��म �व �ं�तग�ृताम॥्
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । धपू संमप�या�म ॥

द�प समप�ण

नीराजंन द�प समप�ण करताना �हणाव -े

ॐआप��जतं �ु�न�धा�न �च�लीतवसम गेहृ।े दवेी
मातर �ं�य वंासय म केुल।े
घतृव�त�समाय�ुं महातजेो महो��वल।ं द�प दंा�या�म
�गरज से�ुीता भव सव�दा॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः। द�प संमप�या�म॥
नीराजंन ओवाळाव .े



नवै�े

�ध, नारळाच चेणू�, साखर, केळ� इ�याद� पदाथ� श�ुद
पा�ात दवेीसमोर ठेवनू तलुसीपा�ान �ेो�ण कराव.े
�हणाव -े

ॐआ�� प�ुक�रणी प�ु� �प�गला पं�मा�लनीम।् च�ंां
�हर�मयी ल�मी जातवदेो ममावह ॥
अ� चंत�ुव�ध �वा�रस षैड�्भः सम��वत । नवै�े गंहृतां
द�ेव भ�� म �ेचला कंु�॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः। नवै�ेाथ���धना�रकेलफलचणू�-शक� रा
-रभंाफल नवै�े संमप�या�म॥
ॐ �ाणाय �वाहा। ॐ अपानाय �वाहा। ॐ �ानाय
�वाहा । ॐ उदानाय �वाहा।
ॐ समानाय �वाहा । ॐ ��ण �ेवाहा। नवै�ेम�ये
पानीय संमप�या�म| ह�त��ालन संमप�या�म॥
मखु��ालन संमप�या�म । करो�त�नाथ�चदंनं



समप�या�म ॥
महानवै�े समप�ण करताना अ�पदाथ� वाढलले पेान
�ी दवेीसमोर चत�ुकोणाकृती मडंल काढून �यावर
ठेवावी आ�ण �ो�ण केलले तेलुसीप� नतंर घटावर
घालाव.े

ताबंलू

�वडया�या दोन पानावंर एक सपुारी ठेवावी आ�ण
�हणाव -े

ॐ पगूीफल मंहा��� नंागव�लीदलयैु�तम ।्
कपू�रलेासमाय�ुं ताबंलू �ं�तग�ृताम ॥्
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । मखुवासाथ�पगूीफल-ंताबंलू
समप�या�म ॥
(पळ�भर पाणी �वडयावर घालाव.े)



द��णा

�वडयावर द��णा �हणनू काही नाणी ठेवावी.
�हर�यगभ�गभ��थ हंमेबीज �ंवभावसोः ।
अनतंप�ुयफलदमतः शा�ंत �य�छ म ।े
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । सवुण�प�ुप द��णा संमप�या�म ॥
(सवुण�प�ुप �हणज सेो�याच फेूल वाहाव.े ह शे�य
नसले तर कुंकुमा�ता वाहा�ा.)
ना�रकेला�द फल -े भोजनानतंर फळ,े �वशषेतः नारळ,
बदाम, खारीक इ�याद� अप�ण करताना �हणाव -े

ॐफलने फ�लत संव� �लैो�य सचराचर।ं त�मात्
फल�दानने सफलाः �यमुनोरथा ॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । ना�रकेला�द फलम स्मप�या�स ॥
नारळावर पळ�भर पाणी घालाव.े



शषेोपचार

छ�-चामर-दप�ण-गीत-वा�-न�ृय इ�याद� अप�ण
करताना �हणाव-े

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । ��चामर-दप�ण-गीत-वा�ा�द
शषेोपचारान स्मप�या�म ।
(�क�वा) सव�पचाराथ�अ�तान स्मप�या�म ॥
कुंकुमा�ता वाहा�ा .

मालाबधंन

घटावर मडंपीपासनू खाली ल�बती �व�वध फुलाचंी
माला बाधंण हेा एक मह�वाचा �वधी आह.े �हणाव -े

माला�ह सव� दवेाना �ंी�तदा शभुदा यतः । ल�ंबतासौ
मया भ��या गहृाण जगद�ंबके ॥१॥



��थता �ंतलक�हाजा�तमदंरचपंकैः। प�ुपमाला
�य�छा�म �थम�े�ह* तवा�ंबके ॥२॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । प�ुपमाला संमप�या�म ॥
�स-या �दवशी ��तीय�े�ह व �यापढुे ततृीय�े�ह,
चतथु���ह, पचंम�े�ह, ष��े�ह, स�तम�े�ह, अ�म�े�ह,
नवम�े�ह या�माण बेदल करावा.

�द��णा

ॐआ�ा� यःक�रणी य����प�गला प�मा�लनीम ।् च�ंां
�हर�मयी ल�मी जातवदेो ममावह ॥
या�न का�न च पापा�न ज�मातंरकृता�न च । ता�न
ता�न �वन�य��त �द��ण पदपेद ॥े
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । �द��णा संमप�या�म ॥
�द��णा �वतःभोवती �फ�न करावी.



नम�कार

ॐ तामं आवह जातवदेो ल�मीमलपगा�मनीम ।् य�यां
�हर�य �ंभतू गंावो दा�यो�ान �्व�दये पं�ुषानहम ॥्
नम�त दे�ेवदवे�ेश नम�त ईे��सत�द ।े नम�ते
द�ेवदवे�ेश नम�त शेकंर��य ॥े
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । नम�करो�म ॥
नम�कार करावा.

महानीराजंनद�प

नीराजंनात मोठया फुलवाती, कापरूारतीत कापरू
इ�याद� �द��त क�न ओवाळावे
ॐ ��य जेातः ��य आ�नरीयाय ��य वंयो ज�रत�ृयो



ददा�त । ��य वंसाना अमतृ�वमायम भ्व�ंत स�या स
�मथा�मत�ौ ॥
��य एवनै तं���यामा दधा�त सतंतमचृा वषट क्ृ�य ।ं
सतं�य सैधंीयत �ेजया पश�ुभय� एव वंदे ॥
या�यया यज�त ���व�या�या प�ुयवै ल�मीः ।
प�ुयामवे त�ल�म� सभंावय�त प�ुया लं�मी स�ंकु�ते
कौशयेव�त�सयं�ुं गोधतृने सम��वत नंीराजंन मया
द�् गंहृाण परम�े�र ॥
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । महानीराजंनद�प कंपू�रा�त��य चं
समप�या�म ॥
महानीराजंनद�प आ�ण आ�त��य दं�प दाखवताना
पचंारतीही ओवाळावी. नतंर आर�या �हणा�ा .

म�ंप�ुप

घटावर सवा�नी फुल वेाहावीत. �हणाव -े



ॐ यः श�ुचः �यतो भ�ूवा ज�ुयादा�यम�वहम ॥् स�ूं
पचंदश�च�च �ीकामः सतत जंयते ॥्
नम�त दे�ेवदवे�ेश नम�त ईे��सत�द ।े नम�ते
द�ेवदवे�ेश नम�त शेकंर��य ॥े
ॐ महाल�मी च �व�ह �ेव�णपु�नी च धीम�ह । त�ो
ल�मीः �चोदयात ॥्
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा�
दवेता�यो नमः । म�ंप�ुप समप�या�म ॥

�ाथ�ना

ॐ य�ने य�मयज�त दवेा�ता�न धमा��ण
�थमा�यासन । त हे नाकं म�हमानः सचतं य� पवू�ः
सा�याः स��त दवेाः ।
ॐ राजा�धराजाय �स�सा�हन ।े नमो वय वं�ैवणाय
कुम�ह ।े स म केामान क्ामकामाय म�म ।् काम�ेरो
व�ैवणो ददात ।ु



कुबरेाय व�ैवणाय । महाराजाय नमः । ॐ �व��त ।
सा�ा�य भंौ�य �ंवारा�य वंरैा�य पंारम�ेय रंा�य ।ं
महारा�यमा�धप�यमय संमतंपया�यी�यात साव�भौमः
सावा�यषु आतंादापराधा�त प्�ृध� सैम�ुप्य�ताया
एकरा�ळ�त ।
तद�यषेः �ोकोऽ�भगीतो । म�तः प�रव�ेारो
म���यावसन ग्हृ ।े आ�व��त�य काम��ेव��देवेा:।
सभासद इ�त ॥
य वेतैा �ं�णो वदे । अमतृनेामतृा पंरु� । त�म चै ��ा
च आयःुक��त��जा द�ः ॥

�मा�ाथ�ना

�ीदवेी �ा�माण मेनोभाव केेल�ेया पजूने �ेस� होवो
अस मेागण मेागाव वे �ाथ�ना करावी. �हणाव -े

आवाहन नं जाना�म न जाना�म तवाच�नम ।् पजूा चवै
न जाना�म ��यता पंरम�े�र ।



म�ंहीन �ं�याहीन भं��हीन संरु�े�र । य�प�ूजत मंया
द�ेव प�रपणू� तद�त मु ॥े
अ�यथा शरण नंा��त �वमवे शरण मंम । त�मात
का��यभावने र��व परम�ेरी ॥
ल�मी �व���या �न�य कंृता पजूा तवा�या । ��थरा
भव गहृ �ेा��मन म्म सतंानका�रणी ।
�यनू वंा�य�वकं वा�प य�मया मोहतः कृतम ।् सव�
तद�त सुपंणू� �व��सादात म्ह�े�र ॥
म�हष��न महामाय चेाम�ुडम�ुडमा�लनी ।
��्मारो�य�वजय दं�ेह द�ेव नमोऽ�ततु ॥े
भतू�ते�पशाच�ेयो र�ो�य� मह�े�र । दवे�ेयो
मानषु�ेय� भय�ेयो र� मा संदा ॥
अपराधसह��ा�ण ��यतंऽेह�न�श मंया ॥ दासोऽह�मती
मा मं�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�-कुलदवेताः �ीयताम ।्
ॐ त�सद �्�ाप�णम�त ।ु �व�णव नेमो । �व�णव नेमो



। �व�णव नेमः। उदयो�त ।ु जय जगदबं ।
नतंर ॐ केशवाय नमः इ�याद� म�ं �हणनू दोन वळेा
आचमन कराव.े अ�भषकेाच �ेक�वा दवेी�या घटाला
�पश��वल�ेया पा�याच तेीथ� �ाशन कराव.े �या वळे�
�हणाव -े

अकालम�ृयहुरण संव��ा�ध�वनाशनम ।् दवेीपादोदकं
तीथ�जठर धेारया�यहम ॥्
---------------------------

सायकंाळची पजूा

सायकंाळची पजूा ही पचंोपचार असत.े सायकंाळ�
श�ुचभू�त होऊन दवेीसमोर बसनू आचमन,�ाणायाम
इ�याद� के�यावर सकं�प करावा.
�त�थ�व��ण�ु�थावारो न�� �ंव�णरुवेच । योग� करणं
चवै सव� �व�णमुय जंगत ॥्
अ� पवू��च�रत वत�मान एवगंणु �वशषेण - �व�श�ायां
शभुप�ुय�तथौ मम आ�मन: ��ुत�म�ृत



परुाणो� फल�ा��यथ� अ�माकं सव�षा संहकुटुंबानां
�मे - �थयै� - �वजय - अभय-आयरुारो�य-
ऐ�य��भव�ृदयथ�
��पदचत�ुपदस�हताना शंा�ंयथ�प�ु�थ�त�ुथ� सम�त
मगंलावा��यथ� सम�ता�यदुपाथ�च �ीमहाकाली -
महाल�मी -

महासर�वती - नव�गा� दवेता �ी�यथ�
पचंोपचारपजूनमह कं�र�य ॥े

�यान

ॐ नमो द�े मैहाद�े �ैशवाय सैतत नंम: । नम:
�कृ�य भै�ाय �ैनलता: �णता: �म ताम ॥्
�ी महाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम:। �याया�म ॥
गधं- �ीखडं चदन �ंद� गंधंाढय संमुनोहरम ।्
�वलपेन संरु��े� चदंन �ं�तग�ृताम ॥



�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर��ती-नव�गा�
दवेता�यो नम: ।�वलपेनाथ� चदंन समप�या�म ॥
गधं लावावे

फुले

मा�याद��न सगुधंी�न मा�स�या�दनी व �ैभो ।
मया�प�ता�न पजूाथ� प�ुपा�ण ��तग�ृताम ॥्
�ी महाकाली - महाल�मी-महासर�वती- नव�गा�
दवेता�यो नम: । पजूाथ�प�ुपा�ण समप�या�म ॥
फुल वेाहावी

धपू

वन���तरसोदभतूो गधंाढयो गधं उ�म: । आ�ये सव�
दवेाना धंपूोय �ं�तग�ृताम ॥्



�ीमहाकाली- �ीमहाल�मी - महासर�वती - नव�गा�-
दवेता�यो नम: । सवुासाथ�धपू संमप�या�म ॥
धपू,उदब�ी ओवाळावी

नीराजंनद�प

आ�य चं व�त�सयं�ुं व��हना यो�जत मंया । द�पं
गहृाण दवे�श �लैो�य�त�मरापह ॥
�ीमहाकाली-�ीमहाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: । द�पाथ�नीराजंनद�प संमप�या�म ॥
उज�ा हातान नेीराजंनद�प ओवाळावा व डा�ा
हातान घेटंा वाजवावी

नवै�े

नवै� गं�ृता दं�ेव भ���म �ेचला कंु� । ई��सत मंे



वर दं�ेह पर� च परा गं�तम।्
�ीमहाकाली-महाल�मी - महासर�वती - नव�गा�
दवेता�यो नम: ।नवै�ेाथ�यथाशत: ��ध- शक� रा-
ना�रकेलफलचणू� - पचंखा�-नवै�े -ं समप�या�म ॥
�ध-साखर-नारळाच चेणू�, पचंखा� इ�याद� ज पेदाथ�
अप�ण करावयाच अेसतील त एेका वाट�त ठेवनू व
पा�यान चेौकोनी मडंल क�न �यावर ठेवाव .े

�याभोवती पळ�भर पाणी �फरवनू ता�हनात
तलुसीय�ु पाणी सोडाव वे आपला डावा हात
�वत:�या डो�यावर ध�न उज�ा हातान जेण आूपण
दवेीला भरवीत आहोत अशा �कार केृती करावी
ॐ �ाणाय �वाहा । ॐ अपानाय �वाहा । ॐ �ानाय
�वाहा । ॐ उदानाय �वाहा । ॐ समानाय �वाहा ।
ॐ ��ण �ेवाहा । नवै�ेम�य पेानीय संमप�या�म ॥
पळ�भर पाणंी अप�ण क�न प�ुहा �वाहाकार �हणावे
व नतंर तीन प�या पाणी ता�हनात सोडाव.े

उ�रापोशन संमप�या�म । ह�त��ालन संमप�या�म ।



मखु��ालन संमप�या�म
नतंर गधंजल अप�ण क�न �हणाव.े

करो�त�नाथ� चदंन संमप�या�म ॥
यानतंर महानीराजंनद�प-कपू�रद�प - पचंारती
ओवाळनू आर�या �हणा�ा. रा�ीय �ाथ�ना �हणावी .
म�ंप�ुप �ी दवेीला समप�ण कराव.े नतंर �द��णा
घालावी, नम�कार करावा व पजूासमा�तीच पेढू�ल
म�ं �हणनू �ाथ�ना करावी .

आवाहन नं जाना�म न जाना�म तवाच�नम ।् पजूा चंवै
न जाना�म ��यता पंरम�े�र ।
म�ंहीन �ं�याहीन भं��हीन संरु�े�र य�प�ूजत मंया
द�ेव प�रपणू� तद�त मु ॥े
अ�यथा शरण नंा��त �वमवे शरण मंम । त�मात्
का��यभावने र��व परम�े�र ॥
अपराधसह��ा�ण ��यतंऽेह�न�श मंया। दासोऽह�म�त
मा मं�वा �म�व परम�े�र ॥
�म�व परम�े�र ॥ �म�व परम�े�र ॥



अनने कृतपचंोपचार पजूनने भगवती �ीमहाकाली -
महाल�मी - महासर�वती - नव�गा� दवेता: �ीयताम।्
ॐ त�सत ��ाप�णम�त ।ु �व�णव नेमो । �व�णव नेमो
। �व�णव नेम: । उदयोऽ�त ।ु जय जगदबं ॥
नतंर दोन वळेा आचमन कराव आे�ण तीथ��हण
कराव .े

नऊ �दवस �ी दवेीची व घटाची �दवसा षोडशोपचार
व सायकंाळ� पचंोपचार पजूा करावी. अगंपजूा
कर�याची आव�यकता नाही. �नमा��य काढताना फुले
तवेढ� काढावी . �नान �ो�णा�ार घेालाव .े �जत
घातल�ेया धा�यावर पजू�ेया वळे� रोज पाणी
�श�पडाव .े नदंाद�पाकड अेहोरा� ल� ठेवणे
आव�यकआह.े

नवरा�ौ�थापन कुलाचारा�माण केरावयाच अेसत.े

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

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� �दशलेा रचनू य�वदे� तयार करतात.
य�कुंड अस येा वदे�ला �हणतात. य�कुंडात चागंली
श�ुद माती व सगुधंी �� टेाकतात. या य�कुंडा�या
समोर एक पाट माडंनू �यावर तादंळाच तेीन पुंजके
ठेवतात. उज�ा बाज�ूया दोन पुंज�यावर दोन
ता�ंयाच केलश पाणी भ�न �यावर दोन ता�हण ठेेऊन
�यातं ता�ंळ भ�न एक एक सपुारी ठेवतात .
कलशपजूा ही व�णदवेाची पजूा असत .े डा�ा
बाज�ूया तादंळा�या पुंज�यावर गणपतीच �ेतीक
�हणनू सपुारी ठेवतात. कलशासमोर पाच फळ ,े पाच
पानाचं �ेवड,े पाच खारका,बदाम, खोबर वे नारळ
ठेवतात. पाटा�या डा�ा बाजलूा मातकृा �हणनू १७
सपुाया�ची �थापना करतात. य� कर�यासाठ� �ा�हण
ग�ुज�ना बोलावतात. हवन �वधी कर�यासाठ�



यजमान व �याचंी प�नी नवीन व�� धेारण क�न दोन
पाटावंर बसतात. नतंर ग�ुजी म�ंो�चारण क�न हवन
�वधीला �ारभं करतात. दवेीची �ाथ�ना क�न सकं�प
करतात.

सकं�प

मम ( यजमान�य ) सहकुटुंब�य का�यक, वा�चक ,
मान�सक, �ाता�ात सकलदोष प�रहाराथ�
सकलकामना�स�दयथ�मायरुारो�य�भव�ृदयथ� हवन
कमा� ग�वने आदौ �न�व��नता �स�दयथ�
आ�ध �ा�ध,जरा पीडा म�ृय पु�रहार �ारा सम�त
अ�र�,�हपीडा दोष �नवारणाथ� ��थर
ल�मी , �क�त�, लाभ, श� पुराजय, ��ाभी� �स�दयथ�
गणप�त पजून कं�र�य ।े
ॐ एकदतंाय �व�यह वे�तुंडाय धीमही । त�ो दतंी
�चोदयात॥्



गणप�तपजून कराव .े �हणाव-े-

ह हेरेबं �वम �े��ह अ�ंबका�यबंका�मज ।
�स��द�र��दयतु�य� सव�लोक�पत: �भो ॥
आवा�ा�म पजूाथ� र�ाथ� च मम �तो:। इहाग�छ
गहृाण �व पंजूा रं� च म �ेत:ु ॥
�व��ेराय वरदाय सरुा�धपाय । लबंोदराय सकलाय
जग��दताय । नागाननाय �सतसप��वभषूाय गौरीसतुाय
गणनाथ नमो नम�त ।े
सव��राय शभुदाय सरु�ेराय । भ��स� वरवाय नमो
नम�त ॥े व�तुंड महाकाय सयु�कोट�सम�भ ।
�न�व��न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ॥
यानतंर प�ुयाहवाचन करतात. या वळे� व�णाची पजूा
करतात. आ�ण मग सवुा�सन�कडनू यजमान व
�या�या प�नीला औ�ण करतात.

मातकृा पजून



य�ाच सेरं�ण �हाव येासाठ� मातकृा दवेताचं पेजून
करतात .

गौरी प�ा शची मधेा सा�व�ी �वजयाजया । दवेसनेा
�वधा �वाहा मातरो लोकमातर: ।
ध�ृत: प�ु�: तथा त�ु� आ�मन: कुलदवेता । ��ी
माह�ेरी चवै कौमारी व�ैणवी तथा ।
वाराही च तथ��ाणी चामुंडास�त मातर: ।
नतंर ग�ुज�नी य�ाला �ारभं कर�यापवू� लौ�कक
आचार �हणनू घरातील मडंळ� व नातवेाईक यजमान
व �या�या प�नीला व�� �दान क�न आशीवा�द दतेात.

�थानश�ुद�

तयार केल�ेया य�कुंडा�या जागचेी ग�ुजी गोम�ु ,
पचंग� , पाढंरी मोहरी टाकून श�ुदता करतात.

ॐअप�व� प�व�ो वा सवा�व�था गंतो�पऽवा । य:
�मरते पुंड�रका�म स्बा�ा�य�तर: श�ुच: ॥



दवेतापजून

��ा�दमडंळ दवेताचं पेजून म�ंा�ार केेल जेात.े

�वनायकं ग�ुं भान �ु�ा �व�ण मुह�ेरान ।् सर�वती
��षौ�यादौ सव�काया�थ� �स�दय ॥े
पा�यान भेरल�ेया कलशावरील ता�हनात ता�ंळ
पस�न म�यभागी दवेीची मतू� �थापन करतात.
�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा� या
दवेताचं पेजून करतात .

ॐ जय�ती मगंला काली भ�काली कपा�लनी । �गा� ,
�मा ' �शवा, धा�ी, �वहा, �वधा नमोऽ�ततु ॥े१॥
जय �व दं�ेव चाम�ुड जेय भतूा�त�हा�रणी । जय
सव�गत दे�ेव कालरा�� नमोऽ�ततु ॥े२॥
नतंर दवेीचा �यानम�ं �हणावा.

�यानम�ं



ॐअ�ब अे��बके अ�बा�लके न मानय�त क�न ।
सस��य�क सभु��का कंापंीलवा�सनीम ॥
�ी�गा�द�ै नैम: ।
नतंर पीठदवेताचं पेजून 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��नमथंनाच लेाकूड,
तपु , लोणी , चदंनाची व आ�ंया�या झाडाची का�े
होमकुंडात टाकतात. हवन पणू� होईपय�त अ�नी
��व�लत ठेवावा लागतो.
ॐ च��म्ा मनसो जात: त��ौ: सयू�ऽअजायत ।
�ोता�ायरु �ाण� मखुद��नजा�यत ॥्
हा म�ं अ�नी ��व�लत करताना �हणावा



अ�नीची पजूा करतात.

अ��नचा �यानम�ं

ॐ च�वा�र �ृंगा�या य�य पादा � शेीष�स�त
ह�तासोअ�य । ��धा ब�दो वषृभो रोरवी�त महो दवेो
म�या�ऽअ�ववशे ।
ॐ मखुा यं: सव�दवेाना दं�भकु् क�यभकुं तथा ।
�पतणृा चं नम���म �ैव�णव पेावका�मन ॥े
पावका�नय नेम: ।
या म�ंान अे�नीची पचंोपचार पजूा करतात.

नव�हपजून

नव�हा�ंया शातंीसाठ� गधंप�ुप वा�न पजूा करतात.
नतंर य�कुंडाम�य तेपू , स�मधा , तीळ, भात टाकून
नव�हासाठ� हवन करतात. या वळे� ग�ुजी ��यके



�हाचा म�ंो�चार करतात.

स�तशती हवन

सकं�प

�ीमहाकाली-महाल�मी-महासर�वती-नव�गा� दवेता
�स�ताथ� च ��तापात स्व�बाधा �शमनाथ�, सव� दोष
�नवारणाथ�
सव��वध मनोरथ कामना-�स�दयथ� �ा�ण �ारा
�ी�गा�दवेी �ीतय �ेगा� स�तशती म��यै�था�व�ध हवनं
च क�र�य ॥े
दवेी माहा��य �गा� स�तशती �थंाच गेधंप�ुप वा�न
पजून कराव.े

ॐ नमो द�ै मैहाद�ै �ैशवाय सतत नंमः । नमः
�कृ�य भै�ाय �ैनयताः �णताः �म ताम ॥्



यानतंर गणपतीला
ॐ ग गंणपतय �ेवाहा ।
या म�ंान १े०८ आ�ती दतेात व श���प दवेीला
ॐ अ�ंबकाय �ैवाहा ।
या म�ंान १े०८ आ�ती दतेात. आ�ण मग
स�तशती�या ��यके �ोकात बरोबर हवनाम�य भेात,
सात,ू तीळ, स�मधा, उसाच तेकुड,े सगुधंी प�ुप वे
�वडया�या पानान ७े०० वळेा '�वाहा' �हणनू आ�ती
दतेात.

ॐअ�बऽेअ��बकेऽ�बा�लके नमा�य�त क�न ।
सस��य�क सभु��काका�पील�सनीम �्वाहा । �ी
�गा�द�ै पैरमा��त समप�या�म ॥

ब�लदान

सकं�प



दशेकालौ�म�ृवा कृत�य �गा� स�तशती
हवना�यनेकम��ण सागंता �स�दयथ�ब�लदान कं�र�ये
।
अस �ेहणनू दवेीसमोर कोहळा कापतात. हचे
ब�लदान.

पणूा��ती

नारळ व सौभा�यवायन अ�नीला अप�ण क�न ग�ुजी
पणूा��तीच मे�ं �हणतात.

ॐ मधूा�न �ंदवो आर�त�प�ृथ�ा व�ैानरमतृ आ
जातंम��नम ।् क�वः स�ाज म�तथ� जनानामास�ा
पा� जंनय�त दवेाः �वाहा
॥

उ�रपजूा



आ�ती दणे पेणू� झा�यावर दवेीला गधं, प�ुप,
हळदक्ंुकू वा�न धपू, द�प ओवाळनू नवै�े दाखवतात.

या�न का�न च पापा�न ज�मातंरकृता�न च । ता�न
ता�न �ण�य��त �द��ण पद पेद ॥े
अस �ेहणनू �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
�या�ंया सव� कुटुंबीयावंर �श�पडनू या सवा�ना हवनाचे
प�ुय �ा�त होवो अशी दवेीला �ाथ�ना करतात आ�ण
होमकुंडातील भ�म सवा��या कपाळ� लावतात.

गो�दान



सव� कमा�च फेल �ा�त �हाव येासाठ� ग�ुज�ना
चादं�ची गायीची ��तमा व व�� �ेदान करतात.

दवेता�वसज�न

कलशावर अ�ता वा�न ग�ुजी यजमानाकडनू कलश
हलवतात.

या�तदुवेगणा�सव�पजूामादाय पा�थ�वात्
इ�काम��स�दयथ� पनुरागमनाय च ॥

आशीवा�द

यजमान ग�ुज�ना द��णा दतेात आ�ण ग�ुजी सवा�चे
क�याण �हाव,े सखुशातंी लाभावी, ऐ�य�वभैव �ा�त
�हाव येासाठ� आशीवा�द दतेात.

�ीवच��व माय�ुयमारो�य भा�वधात शोभमाम मंहीयते
। धा�य धंन पंशुंब�प�ुलाभ शंतसवं�सर द�घ�मायःु ॥



तप�ण व माज�न

एका मोठया पा�ात �ध, पाणी, प�ुप वा �वा� घालनू
तप�ण-माज�नाच मे�ं �हणनू ता�हनात सोडतात.

ॐ � ह� �ल� चामुंडाय �ैव�च ।े �ी�गा�दवेी तप�या�म ।
ॐ � ह� �ल� चामुंडाय �ैव�च ।े �ी �गा�दवेी
माज�या�म॥
महाद�े चै �व�ह �ेगा�य धैीम�ह त�ो दवेी �चोदयात्
॥ म�हषासरु�नणा��श भ�ाना संखुद नेमः ।
र�बीजवध दे�ेव च�डम�ुड�वना�शनी नमः ।
श�ुभ�नश�ुभ ध�ूा��य म�द�नी नमः ।
सव�श��ुवना�शनी सव�सौभा�यदा�यनी नमः । द�ेह
सौभा�यमारो�य द�ेह म पेरम संखुम ।् �प दं�ेह जयं
द�ेह यशो द�ेह ��षो ज�ह ॥
उदयोऽ�त ।ु जय जगदबं ॥
-----------------------



उ�थापन आ�ण �वसज�न

�न�या�माण षेोडशोपचार पजूा, महानवै�े समप�ण ,
मालाबधंन इ�याद� �वधी समा�त झा�यावर
नवरा�ौ�थापन-घटो�थापन करावयाच अेसत .े
�यासबंधंी मा�हती -

(आचमन-�ाणायाम इ�याद� झा�यावर सकं�प करावा)
सकं�प

�त�थ�व��ण�ुतथावारो न�� �ंव�णरुवे च ।
योग�करणचंवै सव� �व�णमुय जंगत॥्
अ� पवू��च�रत वत�मान एवगंणु �वशषेण �व�श�ायां
शभुप�ुय�तथौ �ीमहाकाली - महाल�मी-महासर�वती
-नव�गा��द �था�पतदवेताना उं�थापन कं�र�य ।े
अस �ेहणनू ता�हनात पळ�न पेाणी सोडावे
"तथाच पचंोपचार पजूनमह कं�र�य "े



अस �ेहणनू पचंोपचार पजूा करावी.

�ाथ�ना

�गा� �शवा शा�ंतकर� ��हाणी ��ण��या ।ं
सव�लोक�ण�े� च ता नंमा�म सदा�शवम ॥्१॥
�व�धहीन �ं�याहीन भं��हीन यंद�च�त ।ं पणू� भवतु
त�सव� �व��सादात म्ह�े�र ॥२॥
अशी �ाथ�ना करावी. हात जोडाव आे�ण �हणाव -े

" माता �म�व । ॐ �गा�य नैम: ॥"

अस �ेहणनू कलशावरील ईशा�य�ेया बाजचू एेक फूल
काढाव आे�ण �वसज�न म�ं �हणावा.

�वसज�न म�ं

उ��� द�ेव चडं�ेश शभुा पंजूा �ंग�ृ च । कु��व मम



क�याणम�ा�भ: श���भ: सह ॥
ग�छ ग�छ पर �ंथान �ं��थान दं�ेव च�ंडके । �त
�ोतोजतोजलौवृ��य �ैत� गहेचे भतूय ॥े
�ग�द�ेव जग�माता: �व�थान गं�छ प�ूजत: । सवं�सरे
�तात ते पुनुरागमनाय ब ॥ै
पजूा�ममा मंया द�ेव यथाश�� �नव�ेदताम ।् र�णाथ�
समादाय �ज �वानमन�ुमम ॥्
या�माण �ेाथ�ना क�न दवेीवर अ�ता वाहा�ा व घट
हलवावा
घटातील थोड पेाणी काढून �याव वे त केुटुंवातील सव�
मडंळ�वर माज�न कराव .े �याच�माण मेाळा वगरै सेव�
�नमा��य वाह�या पा�यात नऊेन सोडाव.े नऊ �दवसात
धा�यानंा आलले अेकंुर काढुन त �ेा�हण , सवुा�सनी,
कुमा�रका व इ��म� यानंा �ाव .े अ�सतंप�ण ,
द��णा वगरै येथाश�� �ाव आे�ण हा उ�सव पणू�
करावा.
उदयो�त ।ु जय जगदबं ।
दवेीची आरती �हणावी आ�ण जोगवा घालावा.



दवेीची �ाथ�ना �हणावी.
----------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
पाचगेावकर
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