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1. लेऱ: मा ऩद्धतीने भशारक्ष्भी ऩजून कयण्मावाठी
ऩंधया मभननटे लेऱ रागतो. ज्मा व्मक्तीकडे लेऱ
नाशी ककंला भोठी ऩूजा कयण्माची इच्छा नाशी.
तवेच त्मारा वंस्कृतचे सान नाशी ती व्मक्ती शा
वलधी करू ळकत.े

2. वलधी: आऩण वलकत घेतरेल्मा नलीन प्रनतभेची,
भूतीची ऩूजा कयण्मावाठी वलधी ननदेळ ल भंत्ांचा
बालाथथ भयाठीत प्रस्तुत केरा जात आशे. ज्माभुऱे
वंस्कृतच्मा अडचणी दयू शोऊ ळकतीर.

3. ऩूजन वाभग्री: आलश्मक ती ऩूजन वाभग्री
ऩूजेऩूलीच भांडून ठेला.

4. भुशूतथ: भूशूतथ ऩंचांगात ऩशा.
5. लस्त्: ऩूजा वूरू कयण्माऩूली आंघोऱ करून नलीन
लस्त् ऩरयधान कया.
6. गंध: कऩाऱारा गंध रालून ऩूजा कया.
7. ददळा: ददलवा ऩूलेरा तोंड करून ककंला वंध्माकाऱी
उत्तयेरा तोंड करून ऩूजा कया.
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8. आवन: कुळाच्मा ककंला रार उळीच्मा आवनालय
फवून ऩूजा कया. पाटरेरे ककंला कऩड्माचे आवन ककंला
दगडालय फवून ऩूजा करू नमे.
9. ऩूजन वाभग्री: ऩूजन वूरू कयण्माऩूली ऩूजेचे वलथ
वादशत्म आऩल्माजलऱ आणून ठेला. ळुद्ध ऩाणी
एखाद्मा ऩवलत् बांड्मात घ्मा.
10. लस्त् : शात धुण्मावाठी स्लच्छ कऩडा
आऩल्माजलऱ ठेला. ऩरयधान केरेल्मा लस्त्ाने शात धुऊ
नमे.
11. भूती स्थाऩना: ऩूजा वुरू कयण्माऩूली श्री
भशारक्ष्भीची प्रनतभा एखाद्मा राकडाच्मा ऩाटालय ककंला
गशू, भूग, ज्लायीच्मा धान्मालय रार कऩडा अंथरून
स्थावऩत कया.
बाग - 2 ऩूजन प्रायंब
ऩूजा कयणार्मा व्मक्तीने प्रत्मेक किमेफयोफय भयाठीत
ददरेरे ददळा-ननदेळ लाचून त्माचे अनुवयण कयाले.
प्रत्मेक किमेच्मा भादशतीवश कृतीचा उल्रेख ददरेरा
आशे. वंऩूणथ वलधी दोन-तीन लेऱा लाचून भशारक्ष्भी
ऩूजनाचा आनंद घेऊ ळकता.
दीऩक ऩूजन:- तूऩाने बयरेल्मा ऩात्ात ददला प्रज्लमरत
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ठेला. ददला रालून शात धुला. खारी अषता टाकून
त्मालय ददला ठेला. शातात पुरांच्मा ऩाकळ्मा घेलून
खारीर भंत् म्शणा.
'शे दीऩ देली! भरा नेशभी वुखी याशू दे. जोऩमतं शे
ऩूजन चारू आशे तोऩमतं आऩण ळांत ककंला स्स्थय
प्रज्लमरत शोत यशा.' आणण ऩाकळ्मा ददव्माच्मा खारीर
फाजूव टाका.
ऩरयिभा:
शातात ऩाणी घेऊन खारीर प्रत्मेक भंत्ाचा एकदा
उच्चाय कया. चौथा भंत् म्शटल्मानंतय शात धुला.
1. ओभ केळलाम नभ: स्लाशा.... (ऩरयिभा कया)
2. ओभ भाधलाम नभ: स्लाशा.... (ऩरयिभा कया)
3. ओभ गोवलदंाम नभ: स्लाशा.... (ऩरयिभा कया)
4. ओभ ऋऴीकेळाम नभ: शस्त-भ ् प्रषार-्मामभ। (शात
धुला)
ऩवलत्ीकयण
ऩवलत्ीकयण ऩूजेवाठी उजव्मा शाताच्मा
अनामभकेजलऱीर वलथ फोटांनी खारीर भंत् फोरा आणण
स्लत: च्मा अंगालय ककंला ऩूजा वादशत्मालय ऩाणी
मळऩंडाले.
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भंत्: 'बगलान श्री ऩुंडयीकाषाचे नाभोच्चायण केल्माने
ऩवलत् ककंला अऩलस् त् कोणत्माशी अलस्थेत अवणाया
भनुष्म अंत:कयण ऩवलत्ता प्राप्त करू ळकतो.'
'बगलान ऩंुडयीषा भरा खारीर ऩवलत्ता प्रवन्न कय‘
स्लस्ती ऩूजन
वलधी: ळुब कामथ आणण ळांतीवाठी शा भंत् म्शटरा
जातो.
भंत्: 'शे त्रत्रोका! भरा ळांतता राबू दे. शे अंतरयषा!
भरा ळांतता मभऱू दे. शे ऩथृ्ली! भरा ळांतता राबू दे. शे
जर! भरा ळांतता राबू दे. शे औऴधीदेली! भरा ळांती
मभऱू दे. शे वलश्लदेली! भरा ळांती मभऱू दे. जी ळांती
ऩयब्रम्शाऩावून वलांना मभऱते ती भरा मभऱू दे.' शे वदा
कामाथत भग्न अवणार्मा वूमथ कोटीप्रभाणे भशातेजस्ली
वलळार गणऩती देला भाझे द:ुख ननलायण कय. 'शे
नायामणी! वलथ प्रकायची भंगरकाभना कयणायी
त्रत्नेत्धायी भंगरदानमनी देली! आऩण वलथ ऩुरूऴांना
मवद्धी देणायी देली आशात. भी आऩल्मा ळयण मेतो.
भाझा आऩणाव नभस्काय आशे. नतन्शी देलांचे स्लाभी
ब्रह्भा, वलष्णू आणण भशेळाने वुरू केरेल्मा वलथ कामाथत
आम्शारा मवद्धी मभऱू दे.'
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वंकल्ऩ
शातात ऩाणी घेऊन म्शणा :- ददलाऱीच्मा ळुब भुशूताथलय
श्री भशारक्ष्भीची प्रवन्नतेने ऩूजा कयतो.
आता श्री गणेळ ऩूजन
श्री गणेळाचे ध्मान
वलधी: ध्मान म्शणून प्रणाभ केरा जातो.
ध्मान भंत्: 'वषृ्टीच्मा प्रायंबकाऱात प्रकट झारेरे जे
मा जगाचे ऩयभकायण आशे. गणेळारा चाय बुजा
आशेत, गजलदन अवल्माभुऱे त्मांचे दोन्शी कान
वूऩाच्मा आकायाचे आशेत, त्मांना केलऱ एकच दात
आशे. ते रंफोदय अवून त्मांचा यंग रार आशे. त्मांना
रार यंगाचे लस्त्, चंदन आणण पुरे वप्रम आशेत.
त्माच्मा चाय शातांऩैकी एका शातात ऩाळ, दवुर्मा शातात
अंकुळ, नतवर्मा शातात लयद भुद्रा आणण चौथ्मा शातात
अबम भुदे्रफयोफय भोदक धायण केरेरे आशे. त्मांचे
लाशन उंदीय आशे. जो व्मक्ती श्रीगणेळाची ननत्म ऩूजा
कयतो त्मारा मोगीत्ल प्राप्त शोते.' शे गणयामा!
आऩल्मारा प्रणाभ कयतो.
आलाशन ल प्रनतष्ठाऩना
वलधी: शातात अषता घेऊन खार ीर भंत् म्शणून
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अषता (तांदऱू) अऩथण केल्मा जातात.
भंत्: ॐ भशारक्ष्भी देली! मवद्धी फुद्धीवशीत प्रनतष्ठीत
शो.
स्नान:
वलधी: प्रथभत: ऩाण्मान,े नंतय ऩंचाभतृ आणण ऩुन्शा
ळुद्ध ऩाण्माने स्नान केरे जाते. मारा स्नानीम वभऩथण,
ऩंचाभतृ वभऩथण, ळुद्धोदक स्नान अवे म्शणतात.
वलळेऴ: भशारक्ष्भीची भूती भातीची अवल्माव एका
ऩूजेच्मा वूऩायीलय गणेळाची बालना व्मक्त करून स्नान
केरे जाते. भूतीलय थोडे ऩाणी मळऩंडरे जाते. वुऩायीरा
ताम्शनात ठेलून खारीर किमा कया.
भंत्-स्नानीम वभऩथण (ळुद्ध ऩाण्माने स्नान): 'शे देली!
गंगाजर जे वलथ ऩाऩांचा नाळ कयणाये आणण ळुब आशे.
त्माने आऩल्मारा आंघोऱ घारत आशे. आऩण त्माचा
स्लीकाय कया'.
ऩंचाभतृ स्नान:
'शे देली! दधू, दशी, तूऩ, भध आणण वाखयमुक्त
ऩंचाभतृाने आऩल्मारा स्नान घारत आशे. आऩण
त्माचा स्लीकाय कयाला.'> ळुद्धोदक स्नान (ऩुन्शा ळुद्ध
ऩाण्माने स्नान):> 'शे देली! मा ळुद्ध ऩाण्माच्मा रूऩात
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गंगा, मभुना, वयस्लती, नभथदा, मवधंू, कालेयी आणण
गोदालयी उऩस्स्थत आशेत. आऩण स्नानावाठी शे
जरग्रशण कया.‘
लस्त् ककंला उऩलस्त्:
वलधी: लस्त् ककंला उऩलस्त् अवे दोन लस्त् अवऩथत केरे
जातात.
उऩलस्त् वभऩथण: 'शे भशारक्ष्भी! वलवलध प्रकायचे चचत्,
वुळोमबत लस्त् आऩल्मारा वभवऩथत आशे. आऩण माचा
स्लीकाय कया ककंला भरा मळस्ली शोऊ दे'.
गंध, पुरे ककंला पुरभाऱा
वलधी: भशारक्ष्भीरा गणऩतीरा यक्त चंदनशी अवऩथत
केरे जाते.
वुगंचधत धूऩ
वलधी: ऩूजेभध्मे भनभोशक वुगंधी अगयफत्ती रालरी
ऩादशजे. अगयफत्ती रालून धूऩ ऩवयला.
भंत्: उत्तभ गंधमुक्त लनस्ऩनतच्मा यवाऩावून तमाय
धूऩ, जी वलथ देलतांना वुलाव घेण्माव मोग्म आशे. 'शे
भशारक्ष्भी! शे आऩल्मा वेलळी वभवऩथत आशे. आऩण
माचा स्लीकाय कया.
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ज्मोती दळथन
वलधी : मा वलधीवाठी एक ददला रालून शात धुला.
भंत्: 'शे भशारक्ष्भी! काऩवाच्मा लातीने प्रज्लमरत
दीऩक आऩल्मा वेलेवाठी अऩथण कयत आशे. तो
त्ैरोक्माचा अंधकाय दयू कयणाया आशे. शे दीऩ
ज्मोनतभथम देली! भाझ्मा ऩयभात्भा! भी आऩणाव शा
दीऩक अऩथण कयत आशे. शे देली! आऩण भरा नयक
मातनांऩावून लाचला. भाझ्माकडून झारेल्मा ऩाऩांची
भरा षभा कया.‘
नैलेद्म ननलेदन
वलधी: वलवलध प्रकायचे भोदक, मभठाई, पऱे त्माभध्मे
केऱी, वपयचंद, चचकू इत्मादी अऩथण कयाले.
भंत्: 'शे देली! दशी, दधू, तूऩाऩावून तमाय केरेरे
खाद्मऩदाथथ नैलद्माच्मा रूऩात अऩथण कयतो. आऩण
त्माचा स्लीकाय कया.' 'शे देली! आऩण शे नैलद्म ग्रशण
कया आणण आऩल्मा प्रती भाझ्मा भनात अवरेल्मा
बक्तीव वाथथक कया. भरा ऩयरोकात ळांती मभऱू दे.'
दक्षषणा ककंला नायऱ (श्रीपऱ)
वलधी: एक श्रीपऱ ककंला दक्षषणा देलीरा दान केरी
जाते. (खारीर लाक्म म्शणून दक्षषणा ल श्रीपऱ अऩथण
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कया)
आयती
वलधी: काऩयाच्मा एक ककंला तीन लड्मा प्रज्लमरत ठेलून
आयती केरी जाते.
ॐ भशारक्ष्भी चयणी नभस्काय कया. काऩूय ननयंजन
आऩल्मारा वभवऩथत आशे. (शात जोडून प्रणाभ कया
आयती घेतल्मानंतय अलश्म शात धलुा)

ऩुष्ऩांजरी
वलधी: शातात पुरे अथला पुरांच्मा ऩाकळ्मा घ्मा.
खारीर भंत् फोरून पुरे देलीच्मा चयणी वभवऩथत कया.
(खारीर लाक्म फोरून ऩुष्ऩांजरी अवऩथत कया)
ॐ भशारक्ष्भीरा नभस्काय करून भंत् ऩुष्ऩांजरी अऩथण
कयतो.

प्रदक्षषणा
(खारीर भंत् फोरल्मानंतय एक ऩरयिभा ऩूणथ कया)
भंत्: भनुष्माने केरेरी वलथ ऩाऩे ऩरयिभा कयतेलेऱी
ऩालरा-ऩालरालय नष्ट शोऊन जातात. ॐ भशारक्ष्भीरा
नभस्काय करून प्रदक्षषणा अवऩथत कयतो.
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प्राथथना ल षभाप्राथथना
प्राथथना: 'शे भशारक्ष्भी! तू वलघ्नांलय वलजम मभऱवलणायी
आणण सान वंऩन्न आशेव. आऩल्मा चयणी भाझा
नभस्काय, नभस्काय अनेक लेऱा नभस्काय.
'शे देली! आऩण नेशभी भाझ्मा कामाथत मेणार्मा
वलघ्नांचा वलथनाळ कया.'

षभा प्राथथना-
ऩूजा, वलधी कयताना भादशतीच्मा अबालाने काशी चुका
शोऊ ळकतात. त्मावाठी षभा प्राथथना केरी जाते.
मावाठी शात जोडून खारीर भंत् म्शणा.
भंत्: 'शे देली! भरा भंत् आणण बक्ती मेत नाशी. भरा
स्तुतीशी कयता मेत नाशी. स्लबालाने भी आऱळी
अवल्माभुऱे वलवलध ऩूजन वादशत्माने तुझी वलधीलत
ऩूजा करू ळकरो नाशी.'
'शे देली! भी असानाने जी ऩूजा केरी आशे, कृऩा करून
ती भान्म करून घे. भाझ्माकडून झारेल्मा चुकांफद्दर
भरा षभा कय. भी मा केरेल्मा ऩूजेभुऱे आऩण
भाझ्मालय प्रवन्न यशार अळी अऩेषा कयतो.
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प्रणाभ ककंला ऩूजा वभऩथण
वलधी: ऩूजेच्मा ळेलटी वाष्टांग प्रणाभ केरा ऩादशजे
ककंला ऩूजा कभथ ईश्लयारा वभवऩथत कयणे आलश्मक
आशे. (प्रथभ वाष्टांग प्रणाभ कया, त्मानंतय शातात
ऩाणी घेलून खारीर भंत् फोरा ल ऩाणी ऩात्ात वोडून
द्मा)
भंत्: मा ऩूजेभुऱे मवद्धी फुद्धीवशीत भशारक्ष्भी वंतुष्ट
शोऊ दे. मा ऩूजेलय भाझा नाशी नतचाच अचधकाय आशे.

दीऩक ऩूजन:
ददला ऩात्ात तूऩ टाकून काऩवाची लात राला. ददला
उजऱून झाल्मालय शात धुला. नंतय ददला तांदऱु ककंला
पुराच्मा अंथरूणालय भूतीच्मा उजव्मा फाजूरा ठेलून
द्मा. (नंतय शातात पुराच्मा ऩाकळ्मा घेलून खारीर
भंत् म्शणा)
भंत्: 'शे दीऩ देली! आऩण भरा नेशभी भंगर आणण
प्रवन्न ठेला. ऩूजा चारू अवेऩमतं आऩण ळांत ल स्स्थय
प्रज्लमरत शोत यशाले.'
(शातातीर ऩाकळ्मा ददव्माजलऱ ठेला)
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