
नवरा� 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�ं

ॐ अ�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 ॥

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

अशोककाका कुलकण�
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