
*�ी गणशे पजूा�वधी*Ǥ Ǥ

�ी गणशेाची पजूा करतानंा अतं:करणात

भाव असले, तर पजूचेा अ�धका�धक लाभ होईल !

कोण�याही दवेत�ेया पजूते दवेतचे आेवाहन, �थापना आ�ण ��य� पजूा�वधी, या गो�ी अतंभू�त असतात. यासाठ� दवेतलेा
उपचार सम�प�त करतानंा �या वळे� कराय�या कृती आ�ण �हणायच मे�ं याचंा अथ� पजूकाला �ात अस�यास �या�याकडनू
पजूाकम� अ�धक भावपणू� होत.े याच उ�शेान �ेी गणशे चतथु��या वळे� करावयाची पजूा, पजूतेील �वधी आ�ण काही म�ं
अथा�सह यथे देते आहोत. अ�या�मात `भाव तथे देवे’ ह ते�व मह�वाच आेह.े दवेतचेी पजूा करतानंा अतं:करणात भाव नसले,
तर पजूचेा तवेढा लाभ होणार नाही. �हणनू �ी गणशेाची पजूा करतानंा `��य� �ी गणशे पजूा�थळ� आला आह’े, या
भावानचे सव� उपचार करावते.

*पजूचेी �स�ता*

पजूचेी �स�ता करत असतानंा �तो�पठण �क�वा नामजप करावा. �तो� मो�ान �ेहणाव आे�ण नामजप मनात करावा.
नामजप मनात�या मनात होत नस�यास मो�ान केर�यास हरकत नाही.

*पजूासा�ह�य*

१. �प�जर (कुंकू) १०० �मॅ, २. हळद १०० �मॅ, ३. �स��र २५ �मॅ, ४. अ�गधं ५० �मॅ, ५. रागंोळ� पाव �कलो, ६. अ�र १ डबी,
७. य�ोपवीत (जानवी) २ नग, ८. उदब�ी २५ नग, ९. कापरू २५ गॅ्रम, १०. वाती ५० नग, ११. कापसाची व�� ६े (७ म�याचंी),
१२. अ�ता (अखडं ता�ंळ) १०० �मॅ, १३. सपुाया� १५ नग, १४. नारळ ५ नग, १५. �व�ाची २५ पान,े १६. ता�ंळ १ �कलो,
१७. १ �पयाची १० नाणी, १८. �तळाच तेले १ �लटर, १९. श�ु तपू १०० �मॅ, २०. फुल १े �कलो, २१. फुलाचं ३े हार, २२.
तळुशी (२ पान अेसललेी) २५ �ट�शा , २३. दोनश �ेवा�, २४. बलेाची १५ पान,े २५. फळ (े��यके� पाच �कारची) १० नग, २६.
प�ी, २७. दवेाची मतू� (गणप�त) १, २८. चौरगं १ नग, २९. पाट ४ नग, ३०. कलश १ नग, ३१. ता�हण ३ नग, ३२. घटंा १ नग,
३३. समई २ नग, ३४. �नराजंन ४े नग, ३५. पचंपा�ी १ नग, ३६. पळ� १ नग, ३७. तबक (ताट)े ५ नग, ३८. वा�ा १५ नग, ३९.
पातलेी १ नग, ४०. आ�प�लव ५ टाळ,े ४१. एकारती १ नग, ४२. पचंारती १ ◌ाग, ४३. एक काडपेटे�, ४४. पराती १ नग, ४५.
मोदक ३५ नग, ४६. कर�ंया १५ नग, ४७. धपू १०० �मॅ, ४८. खण १, ४९. तोरणाच (ेमाटोळ�) सा�ह�य, ५०. दवे पसु�यासाठ�
व�� (कापड), ५१. पचंामतृ (�ध, दही, तपू, मध आ�ण साखर ��यके� १ लहान वाट�)

*पजूा�थळाची श�ु�*

पजूाघर असल�ेया खोलीचा केर काढावा. श�यतो पजूा करणा�या पजूकानचे केर काढावा.

केर काढ�यावर खोलीतील भमूीचा प�ृभाग मातीचा अस�यास ती शणेान सेारवावी. भमूीचा प�ृभाग मातीचा नस�यास ती
�व�छ पा�यान पेसुनू �यावी.

आ�ंया�या �क�वा तळुशी�या पानान खेोलीत गोम�ू �श�पडाव.े गोम�ू उपल�ध नस�यास �वभतूी�या पा�याचा वापर करावा.
�यानतंर खोलीत धपू दाखवावा.

*उपकरणाचंी जागतृी*

दवेपजूचेी उपकरण घेासनूपसुनू �व�छ क�न �यावी. �यानतंर �या�ंयावर तळुशीच पेान �क�वा �वा� यानंी जल�ो�ण कराव.े

*रागंोळ� काढण*े



रागंोळ� प�ुषानंी न काढता ���यानंी काढावी.

दवेा�या नावाची �क�वा �पाची रागंोळ� न काढता �व��तक �क�वा �ब�� यानंी य�ु असललेी काढावी.

रागंोळ� काढ�यावर �त�यावर हळद�-कुंकू वहाव.े

*शखंनाद*

शखंनाद करतानंा उभ रेा�न मान वर�या �दशने के�न आ�ण थोडी माग�या बाजलूा झकुवनू मनाची एका�ता साध�याचा
�य�न करावा.

�ास पणू�त: छातीत भ�न �यावा.

�यानतंर शखं�वनी कर�यास �ारभं क�न �वनीची ती�ता वाढवत �यावी आ�ण शवेटपय�त ती� नाद करावा. श�यतो शखं
एका �ासात वाजवावा.

श�ंखणीचा नाद क� नय.े

सव�साधारण पजूकान आेसन �हणनू लाकडी पाट �यावा. तो दोन फळया जोडनू न बनवता अखडं असावा. �याला लोखडंाचे
�खळ मेारलले नेसावते. आसनाखाली रागंोळ� काढावी. रशेमी व�� वा त�सम आसन घते�यास �या�ंया सभोवती रागंोळ�
काढावी. बस�यापवू� उभ रेा�न भमूी आ�ण दवे यानंा �ाथ�ना करावी, `आसना�या ठायी आपला चतै�यमय वास अस दू.े’

*पजूासा�ह�य आ�ण पजूा�थळ याचंी अन �्वत:ची श�ु�*

कलशआ�ण शखं यातंील थोडसे पेाणी पळ�म�य एेक� �याव.े *`पुंडरीका�ाय नम: ।’* हा नामम�ं �हणत तळुशी�या पानाने
त पेाणी पजूासा�ह�यावर, आजबूाजलूा आ�ण �वत:�या श�ररावर �श�पडाव.े �यानतंर तळुशीच पेान ता�हनात सोडाव.े

*पजू�ेवषयी मह�वा�या सचूना*

पजू�ेया �ारभंी सोवळ �ेक�वा पीताबंर �क�वा धतूव�� (धोतर) आ�ण उपरण पे�रधान कराव.े

पजूा करतानंा दवेता आप�यासमोर ��य� �गट झाली आह,े आसन�थ झाली आह आे�णआपण अन�य शरणागत भावाने
करत असललेी पजूा दवेता �वीकारत आह’े, असा भाव मनात ठेवावा अन �्�यके उपचार दवेा�या चरणी अप�ण करावा.

आद�या �दवशी दवेतानंा अप�ण केललेी फुल आे�ण हार (�नमा��य) काढून �याच �ेवसज�न कराव.े

�यानंा पजूतेील �ोक/म�ं �हणता यणेार नाहीत, �यानंी केवळ *`आवाहया�म, समप�या�म’* असा उ�लखे असलले नेामम�ं
�हणनू दवेतलेा उपचार सम�प�त कराव,े उदा. �ी *महागणपतय नेम: । आसनाथ�अ�तान स्मप�या�म ।।*

*�ी गणशेाची षोडशोपचारपजूा*

*।। अथ पजूा �ारभं ।।*

*कुंकूम�तलक*

पजूकान (ेयजमानान)े �थम �वत:ला कुंकूम�तलक लावावा.

*आचमन*



उज�ा हातान आेचमनाची म�ुा करावी. नतंर डा�ा हातान पेळ�भर पाणी उज�ा हाता�या तळ�ावर (म�ु�ेया ��थतीतच)
�याव आे�ण ��यके नावा�या शवेट� `नम:’ हा श�द उ�चा�न त पेाणी �याव.े

*१. �ी केशवाय नम: । २. �ी नारायणाय नम: । ३. �ी माधवाय नम: ।*

चौथ नेाव उ�चारतानंा `नम:’ या श�दा�या वळे� उज�ा हाताव�न ता�हणात पाणी सोडाव.े

*४. �ी गो�व�दाय नम: ।*

पजूकान हेात पसुनू नम�कारा�या म�ुते छातीजवळ हात जोडाव अेन श्रणागतभावासह पढु�ल नाव उे�चारावीत.

*५. �ी �व�णव नेम: । ६. �ी मधसुदूनाय नम: । ७. �ी ���व�माय नम: । ८. �ी वामनाय नम: । ९. �ी �ीधराय नम: । १०.
�ी �षीकेशाय नम: । ११. �ी प�नाभाय नम: । १२. �ी दामोदराय नम: । १३. �ी सकंष�णाय नम: । १४. �ी वासदुवेाय नम:
। १५. �ी ���ुनाय नम: । १६. �ी अ�न��ाय नम: । १७. �ी प�ुषो�माय नम: । १८. �ी अधो�जाय नम: । १९. �ी
नार�स�हाय नम: । २०. �ी अ�यतुाय नम: । २१. �ी जनाद�नाय नम: । २२. �ी उप��ाय नम: । २३. �ी हरय नेम: । २४. �ी
�ीकृ�णाय नम: ।।* प�ुहा आचमनाची कृती क�न २४ नाव �ेहणावीत. नतंर पचंपा�ीतील सव� पाणी ता�हणात ओताव अेन्
दो�ही हात पसुनू छातीशी नम�कारा�या म�ुते हात जोडावते.

*दवेता�मरण*

*�ीम�महागणा�धपतय नेम: । इ�दवेता�यो नम: । कुलदवेता�यो नम: । �ामदवेता�यो नम: । �थानदवेता�यो नम: ।
वा�तदुवेता�यो नम: । आ�द�या�दनव�हदवेता�यो नम: । सव��यो दवे�ेयो नम: । सव��यो �ा�ण�ेयो नमो नम: । अ�व�नम�तु
।।*

*दशेकाल*

पजूकान �ेवत:�या दो�ही डोळयानंा पाणी लावनू पढु�ल `दशेकाल’ �हणावा.

*�ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या �वत�मान�य अ� ��णो ��तीय पेराध��व�णपुद �ेी�तेवाराहक�प वेवै�वतम�व�तरे
अ�ा�व�श�ततम येगु येगुचत�ुके क�लयगु �ेथमचरण जेबं�ु�प भेरतवष�भरतखडं देडंकार�य देशे गेोदावया�: द��ण तेीरे
बौ�ावतार रेाम��े अे��मन व्त�मान शेा�लवाहन शके �ावहा�रके अमकुनाम सवं�सर,े द��णायन वेषा�ऋतौ अमकू मास अेमकु
प� चेत�ुया��तथौ अमकुवासर अेमकु�दवसन�� शेभुयोग शेभुकरण एेवगंणु�वशषेणे �व�श�ाया शंभुप�ुय�तथौ* पचंागं पा�न
अमकु या श�दा�या �ठकाणी सवं�सर, वार आ�ण न�� याचंा उ�चार करावा. �यानंा वरील दशेकाल �हणण शे�य नसले,
�यानंी पढु�ल �ोक �हणावा आ�ण नतंर सकं�प �हणावा.

*`�त�थगु���तथा वार नं�� गं�ुरवे च । योग� करण चंवै सव�ग�ुमय जंगत ।्।* सकं�प : उज�ा हातात अ�ता घऊेन सकं�प
�हणावा.

*�ी महागणप�तपजून*

�थम पा�थ�व मतू��या समोर �क�वा उपल�ध �थानानसुार (जागनेसुार) ता�ण अथवा केळ�च पेान ठेवाव.े �यावर ता�ंळाची
रास घालावी. �यावर �ीफळ (नारळ) ठेवतानंा �याची श�डी आप�या �दशने ठेेवावी. नतंर चदंनाद� उपचारानंी �ी महागणपतीचे
पजून कराव.े

*�यान*

नम�काराची म�ुा क�न हात छातीशी �याव आे�ण �ी महागणपतीच �ेप डोळ �ेमटनू मनात आठवाव आे�ण पढु�ल �ोक



�हणावा.

*व�तुंड महाकाय को�टसयू�सम�भ । �न�व��न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ।।*

अथ� : वाईट मागा�न जेाणाया�ना सरळ मागा�वर आणणाया�, �चडं शरीर असल�ेया, कोट� सयूा�च तेजे सामावल�ेया हे
गणप�तदवेा, मा�या काया�तील �व�न सेदो�दत तचू �र कर. �ी महागणपतीला नम�कार क�न मी तझु �ेयान करतो.

*�ी महागणपतय नेम: । �याया�म ।।*

*आवाहन*

उज�ा हातात (म�यमा, अना�मका आ�ण अगंठा एक� क�न) अ�ता घऊेन `आवाहया�म’ �हणतानंा �ीफळ�पी
महागणपती�या चरणी वहा�ात.)

*`�ीमहागणपतय नेम: । महागणप�त�सा� संप�रवार संायधु संश��कं आवाहया�म ।।’*

*आसन*

उज�ा हातात अ�ता घऊेन `समप�या�म’ �हणतानंा महागणपती�या चरणी वहा�ात.

*�ी महागणपतय नेम: । आसनाथ�अ�तान स्मप�या�म ।।*

*चदंनाद� उपचार*

उज�ा हाता�या अना�मकेन गेधं (चदंन) घऊेन दवेाला लावा. �यानतंर पढु�ल नामम�ं �हणतानंा `समप�या�म’ हा श�द
उ�चारतानंा कंसात �द�या�माण उेपचार दवेा�या चरणी अप�ण करावते.

*�ी महागणपतय नेम: । चदंन संमप�या�म ।।*

(गधं लावाव.े)

*ऋ���स���या नंम: । ह�र�ा संमप�या�म ।।*

(हळद वहावी.)

*ऋ���स���या नंम: । कुंकुम संमप�या�म ।।*

(कुंकू वहाव.े)

*�ी महागणपतय नेम: । ऋ���स���या नंम: । �स��र संमप�या�म ।।*

(�स��र वहावा.)

*�ी महागणपतय नेम: । अलकंाराथ�अ�तान स्मप�या�म ।।*

(अ�ता वहा�ात.)

*�ी महागणपतय नेम: । प�ुप संमप�या�म ।।*

(फूल वहाव.े)



*�ी महागणपतय नेम: । �वा�कुरान स्मप�या�म ।।*

(�वा� वहा�ात.)

*�ी महागणपतय नेम: । धपू संमप�या�म ।।*

(उदब�ीओवाळावी.)

*�ी महागणपतय नेम: । द�प संमप�या�म ।।*

(�नराजंन ओवाळाव.े) उज�ा हातात �वा� घऊेन �यावर पाणी घालाव.े नतंर �वा�नी त पेाणी नवै�ेावर �ो�ण क�न (�श�पडनू)
�वा� हातातच ध�न ठेवा�ात आ�णआप�या डा�ा हाताची बोट देो�ही डोळयावंर (पाठभदे : डावा हात छातीवर) ठेवनू नवै�े
समप�ण करतानंा पढु�ल म�ं �हणाव.े

*�ाणाय नम: । अपानाय नम: । �ानाय नम: । उदानाय नम: । समानाय नम: । ��ण नेम: ।।*

(ट�प – वदेो� पजूा�वधीम�य *े`�ाणाय नम: ‘* या �ठकाणी

*`ॐ �ाणाय �वाहा ।’*

अशा �कार �ेहणतात.) हातातील एक �वा� नवै�ेावर आ�ण उव��रत �वा��ी गणपती�या चरणी वहा�ात. हातावर पाणी �यावे
अन प्ढु�ल ��यके म�ं �हणतानंा त पेाणी ता�हणात सोडाव.े

*�ीमहागणपतय नेम: । नवै�े संमप�या�म ।। म�य पेानीय संमप�या�म । उ�रापोशन संमप�या�म । ह�त��ालन संमप�या�म ।
मखु��ालन संमप�या�म ।।*

(गधं-फूल वहाव.े)

*करो�त�नाथ�चदंन संमप�या�म ।।*

नम�काराची म�ुा क�न �ाथ�ना करावी.

*काय�म �ेस��मायात �ुस� �ेव�य धात�र । �व�ना�न नाशमाया�त सुवा��ण गणनायक ।।*

अथ� : ह गेणनायका, त मूा�यावर �स� हो. तसचे मा�या काया�तील सव� �व�न �ेर क�न तचू माझ केाय� �स��स न.े यानतंर
पळ�भर पाणी �याव आे�ण `�ीयताम’् हा श�द �हणतानंा त तेा�हणात सोडाव.े

*अनने कृतपजूनने �ी महागणप�त: �ीयताम ।्*

*�ी�व�ण�ुमरण*

दो�ही हात पसुनू नम�कारा�या म�ुते छातीशी हात जोडाव.े नतंर ९ वळेा *`�व�णव नेमो’* �हणाव अेन श्वेट� *`�व�णव नेम:
।’* अस �ेहणाव.े

*कलशपजून*

*गगं चे यमनु चेवै गोदाव�र सर�व�त । नम�द �ेस�धकुाव�ेर जलऽे��मन स्���ध�कु� ।। कलश गेगंा�दतीथा��यावाहया�म ।।
कलशदवेता�यो नम: । सव�पचाराथ�गधंा�तप�ुप संमप�या�म ।।*

कलशाम�य गेधं, अ�ता अन फ्ूल एक��त वहाव.े



*शखंपजूा*

*शखंदवेता�यो नम: । सव�पचाराथ�गधंप�ुप संमप�या�म ।।*

अथ� : ह शेखंदवेत,े मी तलुा वदंन क�न सव� उपचारासंाठ� गधं-फूल सम�प�त करतो.

*घटंापजूा*

*आगमाथ�त दुवेाना गंमनाथ�त रु�साम ।् कुव�घटंारव तं� दवेता�ानल�णम ।्।*

अथ� : दवेतानंी याव आे�ण रा�सानंी �नघनू जाव,े यासाठ� दवेता-आगमनसचूक असा नाद करणाया� घटंादवेतलेा वदंन क�न
गधं-फूल सम�प�त करतो.

*घटंाय नैम: । सव�पचाराथ�गधंा�तप�ुप संमप�या�म ।।*

*द�पपजूा*

*भो द�प ���प��व �ंयो�तषा �ंभरु�य: ।आरो�य दं�ेह प�ुा�ं म�त�शा�ंत��य�छ म ।े। द�पदवेता�यो नम: । सव�पचाराथ�
गधंा�तप�ुप संमप�या�म ।।*

अथ� : ह दे�पदवेत,े त �ू��व�प आहसे. सव� �योत�चा अ�य असा �वामी आहसे. त मूला आरो�य, प�ुसौ�य, ब�ु� आ�ण
शातंी द.े मी तलुा वदंन क�न सव� उपचारासंाठ� गधं-फूल सम�प�त करतो. (द�पदवेतलेा हळद�-कुंकू वहा�याची प�तही आह.े)

*मडंपपजून*

पढु�ल म�ं �हणतानंा `समप�या�म’ या श�दा�या वळे� मडंपावर गधं, अ�ता आ�ण फूल वहाव.े

*मडंपदवेता�यो नम: । गधंा�तप�ुप संमप�या�म ।।*

*�थलश�ु�*

*अप�व�: प�व�ो वा सवा�व�था�तोऽ�प वा । य: �मरते प्ुंडरीका� सं बा�ा�यतंर: श�ुच: ।।*

अथ� : अप�व� �क�वा कोण�याही अव�थतेील मन�ुय पुंडरीका�ा�या (�व�ण�ूया) �मरणान अेतंबा�� श�ु होतो. पजूकान येा
म�ंान तेळुशीप�ावर पाणी घालनू त पेाणी पजूासा�ह�यावर आ�ण �वत:वर �ो�ण कराव (े�श�पडाव)े. नतंर तळुशीप�
ता�णात सोडावे

*पा�थ�व �स���वनायका�या मतू�ची पजूा*

*�ाण��त�ा*

पजूकान �ेवत:चा उजवा हात मतू��या �दयाला लावनू `या मतू�त �स���वनायकाच �ेाण (त�व) आकृ� होत आह’े, असा भाव
ठेवनू पढु�ल म�ं �हणावते.

*अ�य �ी�ाण��त�ाम�ं�य ��ा�व�णमुह�ेरा ऋषय: ऋ�यज:ुसामा�न छदंा�ंस परा�ाण-श��द�वता आ बंीज �ं� श��: ��
क�लकम ।् अ�या मंतू� �ाण��त�ापन �ेव�नयोग: ।। ॐआ�ं���यरंलंवंशंषंसंहं हंसं: सोऽहम ।् दवे�य �ाणा इह �ाणा: ।।ॐ
आ�ं���यरंलंवंशंषंसंहं हंसं: सोऽहम ।् दवे�य जीव इह ��थत: ।। ॐआ�ं���यरंलंवंशंषंसंहं हंसं: सोऽहम ।् दवे�य सव����या�ण
।। ॐआ�ं���यरंलंवंशंषंसंहं हंसं: सोऽहम ।् दवे�य वा�न:च�:ु�ो��ज�ा�ाण�ाणा इहाग�य सखु �ंचर �ंत��त �ुवाहा ।।*

(ट�प – �ाण��त�चे वेरील म�ं वदेो� आहते.)



*अ�य �ैाणा: ��त��त अु�य �ैाणा: �र�त चु । अ�य दैवे�वमचा�य मैामह�ेत च क�न ।।*

नतंर *`परमा�मन नेम: ।’*

अस १े५ वळेा �हणाव.े

*�यान*

हात जोडनू नम�काराची म�ुा करावी.

(ट�प – हा म�ं वदेो� आह.े )

*एकदतं शंपू�कण�गजव�� चंतभुु�जम ।् पाशाकंुशधर दंवे �ंयायते �्स���वनायकम ।्। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम:
। �याया�म ।।*

अथ� : �या�या मखुकमलात एकच दात आह,े कान सपुासारख मेोठे �ंद आहते, त�ड ह�ीच आेह,े चार हात आहते, अशा �कारे
हातामं�य अेकंुश आ�ण पाश धारण करणाया� भगवान �स���वनायकदवेाच मेी �यान (�च�तन) करतो.

*आवाहन*

उज�ा हातात अ�ता घऊेन `आवाहया�म’ �हणतानंा महादवे, गौरी आ�ण �स���वनायक या�ंया चरणी वहा. (अ�ता
वहातानंा म�यमा, अना�मका आ�ण अगंठा एक� क�न वहा�ात.)

*आवाहया�म �व�नशे सरुराजा�च�त�ेर । अनाथनाथ सव�� पजूाथ�गणनायक ।। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: ।
आवाहया�म ।।*

अथ� : ह �ेव�नशेा, दवेगणानंी पजूल�ेया, अनाथा�ंया नाथा, सव�� गणनायका मी पजूसेाठ� तझु आेवाहन करतो.

*आसन*

उज�ा हातात अ�ता घऊेन `समप�या�म’ �हणतानंा दवेा�ंया चरणी वहा.

*�व�च�र�नर�चत �ंद�ा�तरणसयंतुम ।् �वण��स�हासन चंा� गहृाण सरुप�ूजत उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: ।
आसनाथ�अ�ता संमप�या�म ।।*

*पा�*

उज�ा हातान पेळ�भर पाणी �या आ�ण `समप�या�म’ �हणतानंा त पेाणी महादवे, गौरी अन �्स���वनायक या�ंया चरणावंर
�ो�ण करा.

*सव�तीथ�सम�ुतू पंा� गंधंा�द�भयु�तम ।् �व�नराज गहृाणदेभंगव�भ�व�सल ।। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: ।
पा� संमप�या�म ।।*

*अ�य�*

डा�ा हातान पेळ�भर पाणी �या. �या पा�यात गधं, फूल आ�ण अ�ता घाला. उज�ा हातात �वा� घऊेन `समप�या�म’
�हणतानंा त पेाणी महादवे, गौरी आ�ण �स���वनायक या�ंया चरणावंर �ो�ण करा.

*अ�य�च फलसयं�ुं गधंप�ुपा�तयैु�तम ।् गणा�य� नम�तऽे�त गुहृाण क�णा�नध ।े। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम:
। अ�य�समप�या�म ।।*



*आचमन*

डा�ा हातात पळ�भर पाणी आ�ण उज�ा हातात �वा� �या. नतंर `समप�या�म’ �हणतानंा त पेाणी महादवे, गौरी आ�ण
गणपती या�ंया चरणावंर �ो�ण करा.

*�वनायक नम�त�ुय �ं�दशरै�भव��दतम ।् गगंोदकेन दवेशे शी�माचमन कंु� ।।*

अथ� : ह �ेवनायका, दवेानंीही अ�भवादन केल�ेया दवेशेा, या गगं�ेया पा�याचा आचमनाथ� त �ूवीकार कर.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । आचमनीय संमप�या�म ।।*

*�नान*

पळ�भर पाणी �या. मग उज�ा हातात �वा� घऊेन `समप�या�म’ �हणतानंा त पेाणी महादवे, गौरी अन �्स���वनायक या�ंया
चरणावंर �ो�ण करा.

*गगंासर�वतीरवेापयो�णीयमनुाजल:ै । �ना�पतोऽ�स मया दवे तथा शा�ंत�कु��व म ।े। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय
नम: । �नान संमप�या�म ।।*

अथ� : गगंा, सर�वती, रवेा, पयो�णी आ�ण यमनुा या न�ा�ंया पा�यान मेी तलुा �नान घालत आह.े ह देवेा, मला शातंी �दान कर.

*पचंामतृ �नान*

पढु�ल�माण �ेध, दही, तपू, मध आ�ण साखर याचं �ेनान घालाव.े उज�ा हातात �वा� घऊेन `समप�या�म’ �हणतानंा महादवे,
गौरी आ�ण �स���वनायक या�ंया चरणावंर �ध �ो�ण कराव.े नतंर श�ुोदक �ो�ण कराव.े अशा �कार उेव��रत उपचारानंी
दवेाला �नान घालाव.े

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । पय�नान संमप�या�म । तद�त शे�ुोदक�नान संमप�या�म ।।*

पढु�ल ��यके �नानानतंर श�ुोदकाचा वरील म�ं �हणनू दवेा�ंया चरणी पाणी �ो�ण कराव.े

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । द�ध�नान संमप�या�म ।। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । घतृ�नानं
समप�या�म ।। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । मध�ुनान संमप�या�म ।।*

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । द�प गंहृाण दवेशे �लैो�य�त�मरापह ।।भ��या द�प �ंय�छा�म दवेाय परमा�मन ।े
�ा�ह मा �ंनरयाद घ्ोराद द्�पोऽय �ं�तग�ृताम ।्।*

अथ� : ह �े�भवुनातील अधंार �र करणाया� दवेशेा, मी अ�नीन सेयं�ु केललेी तपुाची वात तलुा अप�ण करत आह.े ह पेरमा�मन,े
हा भ��पवू�क अप�ण केल�ेया या द�पाचा त �ूवीकार कर. ह भेगवतंा, तचू मला घोर नरकातनू सोडव.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । द�प संमप�या�म ।।* (�नराजंन ओवाळाव.े)

*अ�भषके*

पचंपा�ाम�य पेाणी भ�न �याव आे�ण उज�ा हातात �वा� �या�ा. नतंर पळ�तील पाणी दवेावर �ो�ण करतानंा
�ीगणप�तअथव�शीष� �क�वा सकंटनाशनगणप�त �तो� �हणाव.े

*व��*

कापसाची व�� �ेया अन *्`समप�या�म’* �हणतानंा ती दवेता�ंया चरणी वहा.



*र�व��यगु दंवे दवेताह�समु�लम ।् सव��द गहृाणदे लंबंोदर हरा�मज ।।*

अथ� : ह �ेशवसतुा, लबंोदरा, दवेतासंाठ� सयुो�य, समुगंल आ�ण सव� गो�ी �दान करणा�या या लाल व��ा�ंया जोडीचा तू
�वीकार कर.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । कापा�स�न�म�त वं�� संमप�या�म ।।८।।*

*य�ोपवीत*

महादवे आ�ण �स���वनायक यानंा य�ोपवीत अप�ण कराव अेन द्वेीला अ�ता वहा�ात.

*राजत �ं�स�ू चं काचंन�यो�रीयकम ।् �वनायक नम�तऽे�त गुहृाण सरुव��दत ।। उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम:
। य�ोपवीत संमप�या�म ।।*

अथ� : ह सेरुगणप�ूजत �वनायका, सवुणा�च उे�रीय अन �्�या�माण लेखल�खत य�ोपवीताचा त �ूवीकार कर.

*उमाय नैम: । उपवीताथ�अ�तान स्मप�या�म ।।*

*चदंन*

दवेानंा अना�मकेन गेधं लावाव.े

*�ीखडं चंदंन �ंद� गंधंा� संमुनोहरम ।् �वलपेन संरु��े चदंन �ं�तग�ृताम ।् उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: ।
�वलपेनाथ�चदंन संमप�या�म ।*

अथ� : ह देवे��ेा, अ�यतं मनोहर, भरपरू सगुधंान पे�ु असणाया� �द� अशा �ीखडं चदंना�या लपेाचा त �ूवीकार कर.

*�ी उमाय नैम: । ह�र�ा कंंुकुम संमप�या�म ।।*

(हळद-कुंकू वहाव.े)

*�ी उमाय नैम: । �ी�स���वनायकाय नम: । �स��र संमप�या�म ।।*

(गौरी अन �्स���वनायक यानंा श��र वहावा.)

*फुल-ेप�ी*

उपल�ध असललेी �व�वध �कारची फुल आे�ण प�ी अप�ण करावी.

अथ� : ह �ेभो, मी पजूसेाठ� आणल�ेया फुला�ंया माळा, तसचे चमलेी आद� सगु�ंधत फुल आेपण �यावी. तसचे शवेतंी, बकुळ,
चाफा, उडंीणकमळ,े पुंनाग, जाई, क�हरे, आ�ंयाचा मोहर, बले, तलुसी चमलेी आद� फुलानंी मी तझुी पजूा करतो. ह जेगद��रा,
त �ूस� हो. महादवे आ�ण गौरी यानंा तळुस अन ब्लेाच पेान वहाव.े

*�ीउमामह�ेरा�या नंम: । तलुसीप� �ंब�वप� चं समप�या�म ।।*

*अगंपजूा*

पढु�ल नावानंी �ी �स���वनायका�या चरणी �क�वा दवेा�या �या �या अवयवावंर उज�ा हातान मे�यमा, अना�मका आ�ण
अगंठा एक� क�न) अ�ता वहा�ात.



*�ी गणशेाय नम: । पादौ पजूया�म ।।*

(चरणावंर)

*�ी �व�नराजाय नम: । जाननुी पजूया�म ।।*

(गडु�यावंर)

*�ीआखवुाहनाय नम: । ऊ� पजूया�म ।।*

(मा�ंावंर)

*�ी हरेबंाय नम: । क�ट�पजूया�म ।।*

(कमरवेर)

*�ी कामा�रसनूव नेम: । ना�भ�पजूया�म ।।*

(ब�बीवर)

*�ी लबंोदराय नम: । उदर पंजूया�म ।।*

(पोटावर)

*�ी गौरीसतुाय नम: । �दय पंजूया�म ।।*

(छातीवर)

*�ी �थलूकंठाय नम: । कंठं पजूया�म ।।*

(गळयावर)

*�ी �कंदा�जाय नम: । �कंधौ पजूया�म ।।*

(खा�ंावंर)

*�ी पाशह�ताय नम: । ह�तौ पजूया�म ।।*

(हातावर)

*�ी गजव��ाय नम: । व�� पंजूया�म ।।*

(मखुावर)

*�ी �व�नह��नम: । न�े पेजूया�म ।।*

(डोळयावंर)

*�ी सव��राय नम: । �शर: पजूया�म ।।*

(म�तकावर)



*�ी गणा�धपाय नम: । सवा�ग पंजूया�म ।।*

(सवा�गावर)

*प�ीपजूा*

पढु�ल नावानंी दठे दवेाकड के�न *`समप�या�म’* अस �ेहणतानंा दवेा�या चरणी प�ी वहावी.

*�ी समुखुाय नम: । मालतीप� संमप�या�म ।।*

(चमलेीच पेान)

*�ी गणा�धपाय नम: । भृंगराजप� संमप�या�म ।।*

(माका)

*�ी उमाप�ुाय नम: । �ब�वप� संमप�या�म ।।*

(बले)

*�ी गजाननाय नम: । �ते�वा�प� संमप�या�म ।।*

(पाढं�या �वा�)

*�ी लबंोदराय नम: । बदरीप� संमप�या�म ।।*

(बोर)

*�ी हरसनूव नेम: । ध�रूप� संमप�या�म ।।*

(धोतरा)

*�ी गजकणा�य नम: । तलुसीप� संमप�या�म ।।*

(तळुस)

*�ी गहुा�जाय नम: । अपामाग�प� संमप�या�म ।।*

(आघाडा)

*�ी व�तुंडाय नम: । शमीप� संमप�या�म ।।*

(शमी)

*�ी एकदतंाय नम: । केतक�प� संमप�या�म ।।*

(केवडा)

*�ी �वकटाय नम: । करवीरप� संमप�या�म ।।*

(क�हरे)



*�ी �वनायकाय नम: । अ�मतंकप� संमप�या�म ।।*

(आपटा)

*�ी क�पलाय नम: । अक� प� संमप�या�म ।।*

(�ई)

*�ी �भ�दतंाय नम: । अजु�नप� संमप�या�म ।।*

(अजु�नसादडा)

*�ी प�नीयतुाय नम: । �व�ण�ुातंाप� संमप�या�म ।।*

(गोकण�)

*�ी बटवनेम: । दा�डमीप� संमप�या�म ।।*

(डा�ळ�ब)

*�ी सरुशेाय नम: । दवेदा�प� संमप�या�म ।।*

(दवेदार)

*�ी भालच�ंाय नम: । म�बकप� संमप�या�म ।।*

(मरवा)

*�ी हरेबंाय नम: । �स��वारप� संमप�या�म ।।* (�नगडी / �ल�गड)

*�ी शपू�कणा�य नम: । जातीप� संमप�या�म ।।* (जाई)

*�ी सव��राय नम: । अग��तप� संमप�या�म ।।* (अग��त) यानतंर �ी �स���वनायकाची १०८ नाव �ेहणनू एकेक �वा� अप�ण
करावी.

*धपू*

उदब�ीओवाळावी.

*वन�प�तरसो�तूो गधंा�ो गधं उ�म: । आ�ये: सव�दवेाना धंपूोऽय �ं�तग�ृताम ।्।*

अथ� : वन�पत��या रसातंनू उ�प� झाललेा, प�ुकळ सगुधंान ये�ु असललेा, सव� दवेतानंी सवुास घ�ेयाजोगा असा हा धपू मी
तलुा दाखवत आह.े ह देवेा, त यूाचा �वीकार कर.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । धपू संमप�या�म ।।*

*द�प*

*आ�य चं व�त�सयं�ुं वहि्◌नना यो�जत मंया । द�प गंहृाण दवेशे �लैो�य�त�मरापह ।। भ��या द�प �ंय�छा�म दवेाय
परमा�मन ।े �ा�ह मा �ंनरयाद घ्ोराद द्�पोऽय �ं�तग�ृताम ।्।*



अथ� : ह �े�भवुनातील अधंार �र करणाया� दवेशेा, मी अ�नीन सेयं�ु केललेी तपुाची वात तलुा अप�ण करत आह.े ह पेरमा�मन,े
हा भ��पवू�क अप�ण केल�ेया या द�पाचा त �ूवीकार कर. ह भेगवतंा, तचू मला घोर नरकातनू सोडव.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । द�प संमप�या�म ।।* (�नराजंन ओवाळाव.े)

*नवै�े*

उज�ा हातात तळुशीप� / बलेाच पेान / �वा� घऊेन �या�यावर पाणी घालाव.े त पेाणी नवै�ेावर �श�पडनू तळुस हातातच
धरावी. तळुशीसह पा�यान नेवै�ेाभोवती मडंल कराव.े नतंर आपला डावा हात छातीवर ठेवावा (पाठभदे : आप�या डा�ा
हाताची बोट देो�ही डोळयावंर ठेवावी). तसचे आप�या उज�ा हाता�या बोटानंी दवेतलेा �या नवै�ेाचा गधं (नवै�े सम�प�त
करतानंा) दतेानंा पढु�ल म�ं �हणावा.

*नवै�े गं�ृता दंवे भ���म �ेचला कंु� । ई��सत मं वेर दं�ेह पर� च परा गं�तम ।्। शक� राखडंखा�ा�न द�ध�ीरघतृा�न च ।
आहार भं�यभो�य चं नवै�े �ं�तग�ृताम ।्।*

अथ� : ह भेगवतंा, या नवै�ेाचा �वीकार करावा आ�ण माझी भ�� अचल करावी. या लोकातं माझ अेभी�, ई��सत पणू� कराव.े
तसचे परलोकात मला ��े गती �ा�त �हावी. खडीसाखर आ�द खा�पदाथ� दही, �ध, तपू आ�द भ�य आ�ण भो�य आहार�प
अशा नवै�ेाचा आपण �वीकार करावा.

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । परुत�था�पतमधरुनवै�े �ंनवदेया�म ।। �ाणाय नम: । अपानाय नम: । �ानाय नम:
। उदानाय नम: । समानाय नम: । ��ण नेम: ।।*

(ट�प – वदेो� पजूा�वधीम�य *े`�ाणाय नम: ।’* या �ठकाणी *`ॐ �ाणाय �वाहा ।’* अस �ेहण�यात यते.े) पजूकान हेातातील
�वा� �ी �स���वनायका�या चरणी वहा�ा आ�ण उज�ा हातावर पाणी घऊेन पढु�ल ��यके म�ं �हणनू त पेाणी ता�हणात
सोडाव.े

*नवै�े संमप�या�म । म�य पेानीय संमप�या�म । उ�रापोशन संमप�या�म । ह�त��ालन संमप�या�म । मखु��ालन संमप�या�म
।।*

फुलाला गधं लावनू दवेाला वहाव.े

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । करो�त�नाथ�चदंन संमप�या�म ।।*

यानतंर आरती क�न कापरूारती करावी.

पाठभदे : शा��ात आरतीनतंर `नम�कार, �द��णा आ�ण म�ंप�ुप’ हा �म सा�ंगतला असला, तरी स�या बया�च �ठकाणी
आरतीनतंर `म�ंप�ुप, �द��णा आ�ण नम�कार’ या �मान उेपचार केल जेातात.

*नम�कार*

नतंर पढु�ल �ोक �हणनू दवेाला पणू� शरणागत भावान सेा�ागं नम�कार घालावा.

*नम: सव��हताथा�य जगदाधारहतेव ।े सा�ागंोऽय �ंणाम�त �ेय�नने मया कृत: ।। नमोऽ��वनतंाय सह�मतू�ये
सह�पादा���शरो�बाहव ।े। सह�ना�न पे�ुषाय शा�त सेह�कोट�यगुधा�रण नेम: ।।*

अथ� : सव� जगाचा आधार आ�ण कारण असल�ेया, सवा�च �ेहत करणाया� दवेा, मी तलुा सा�ागं �णाम करतो. सह� शरीर,े पाद
(पाय), न�े, �शर, मा�ंा आ�ण बा� असल�ेया, सह� नाव अेसल�ेया, सह�कोट� यगुानंा धारण करणाया�, शा�त अन अ्नतं
अशा महाप�ुषाला माझा नम�कार असो.



*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । नम�कारान स्मप�या�म ।।*

*�द��णा*

नम�कारा�या म�ुते छातीजवळ दो�ही हात जोडाव आे�ण घ�ाळा�या का�ा�या �दशने �ेवत:�या भोवती गोल �फ�न
पढु�ल म�ं �हणतानंा �द��णा घालावी.

*या�न का�न च पापा�न ज�मातंरकृता�न च । ता�न ता�न �वन�य��त �द��णपद पेद ।े। अ�यथा शरण नंा��त �वमवे शरण मंम ।्
त�मा�का��यभावने र� माम प्रम�ेर ।।*

अथ� : आतापय�त ज�मोज�मी मा�याकडनू घडललेी पाप,े मी तलुा �द��णा घालतानंा पडत असल�ेया पावलाग�णक न� होत
आहते. ह देवेा, त�ुया�वना मला कोणीही �ाता नाही, तचू माझा आधार आहसे. �हणनू ह भेगवतंा, क�णामय ��ीन मेाझ रे�ण
कर, हीच त�ुया चरणी �ाथ�ना आह.े

*उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकाय नम: । �द��णा संमप�या�म ।। �वा�य�ुमसमप�ण*

पाठभदे : काही �ठकाणी नवै�ेानतंर �वा�य�ुम वहातात.) �वा�च देठे दवेाकड आे�ण अ� आप�याकड के�न पढु�ल ��यके
नावानंी दोन �वा� एक� क�न दवेा�या चरणी वहा�ात, उदा.

*�ी गणा�धपाय नम: । �वा�य�ुम संमप�या�म ।।*

या�माण �े�यके नामम�ं उ�चार�यावर *`�वा�य�ुम संमप�या�म ।’* अस �ेहणाव.े

*�ी गणा�धपाय नम: । �ी उमाप�ुाय नम: । �ी अघनाशनाय नम: । �ी एकदतंाय नम: । �ी इभव��ाय नम: । �ी
मषूकवाहनाय नम: । �ी �वनायकाय नम: । �ी ईशप�ुाय नम: । �ी सव��स���दायकाय नम: । �ी कुमारगरुव नेम: ।।*

नतंर पढु�ल �ोक �हणनू दवेा�या चरणी एक�वसावी �वा� वहावी.

*गणा�धप नम�तऽे�त उुमाप�ुाघनाशन । एकदतंभेव���ेत तथा मषूकवाहन ।। �वनायकेशप�ु�ेत सव��स���दायक ।
कुमारगरुव ते�ुय पंजूया�म �य�नत: ।। �ी �स���वनायकाय नम: । �वा�मकेा संमप�या�म ।।*

*म�ंप�ुप आ�ण �ाथ�ना*

*कायने वाचा मनस�े��यवैा� ब�ुा�मना वा �कृ�त�वभावात ।् करो�म य�त स्कल पंर�म नैारायणाय�ेत समप�य�ेत ।्।*

अथ� : ह देवेा, पजूा करतानंा मा�याकडनू काया-वाचा-मन-ब�ु�न केाही चकुा झा�या अस�यास मला �मा करावी आ�ण पजूा
प�रपणू� क�न �यावी.

*अनने दशेकाला�नसुारत: कृतपजूनने उमामह�ेरस�हत�ी�स���वनायकदवेता �ीयताम ।्।*

(हातावर पाणी घऊेन ता�हणात सोडण.े)

*�ीतो भवत ।ु त�सद�्�ाऽप�णम�त ।ु।*

*मोदक वायनदान म�ं*

पढु�ल म�ं �हणनू �ा�णाला मोदकाच वेायनदान �ाव.े

*�वनायक नम�त�ुय संतत मंोदक��य । अ�व�न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ।। दशाना मंोदकाना चं द��णाफलसयंतुम ।्
�व�ाय तव त�ु�थ�वायन �ंददा�यहम ।्।* यानतंर आचमन क�न



*`�व�णव नेमो �व�णव नेमो �व�णव नेम: ।’* अस �ेहणाव.े

*मतू��वसज�नाचा म�ं*

पढु�ल म�ं मतू�च �ेवसज�न कर�यापवू� �हणावा.

*या�त दुवेगणा: सव�पजूामादाय पा�थ�वात ।्इ�काम��स�थ�पनुरागमनाय च ।।*

अथ� : पा�थ�व (माती�या) मतू�ची मी आजपय�त केललेी पजूा सव� दवेगणानंी �वीकारावी आ�ण ई��सत काया��या �स��साठ�
अन प्�ुहा य�ेयासाठ� आता ��थान कराव.े �ी महागणप�तपजून केल�ेया नारळावर, तसचे उमामह�ेर आ�ण �ी
�स���वनायक या�ंयावर अ�ता वा�न मतू� �थानापासनू थोडी हलवावी. �यानतंर जलाशयात �तच �ेवसज�न कराव.े

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


