
શ્રી 
રક્ષ્ભી-ગણેળ 
પજૂા દ્ધતત 

https://pdffile.co.in/



https://pdffile.co.in/

•વૌથી શરેા પજૂા સ્થન ેવાપ કયો. 
 

• શલ ેત ે જગ્માએ આલો અન ે શદયથી ચોયવ પણૂણ 
કયો. 
 

• ત ેછી ત ેચોયવ ય રાકડાની ચોકી મકૂો. 
 

• શલ ેભાતા શ્રી રક્ષ્ભી, વયસ્લતીજી અન ેગણેળજીની 
ભાટીની મતૂતિઓ કે ચચત્રો ાવ ેફવેો. 
 

• ત્માયછી પજૂાના લાવણભાાંથી ાણી રો અન ેનીચે 
આરેા ભાંત્રનો જા કયતાાં તનેે ફધી મતૂતિઓ ય 
છાાંટો.
 

• તનેી વાથ ેજ આ ભાંત્રનો જા કયતી લખત ેાણીનો 
છાંટકાલ કયીન ેતભાયા પજૂા આવનન ેવાપ કયો. 

ॐ अऩवित्र: ऩवित्रो िा सिाािसथाां गतोवऩ िा। 
य: समरेत ्ऩुण्डरीकाक्षां स: बाह्याभांतर: शुचि:।।
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• શલ ે પથૃ્લી ભાતાન ે પ્રણાભ કમાણ છી, નીચનેા 
ભાંત્રનો જા કયતી લખત ેઆવન રો. 

ऩथृ्वितत मांत्रसय मेरुऩषृ्ठः ग ऋव ः सुतऱां छन्दः 
कूमोदेिता आसने वितनयोगः॥ 

ॐ ऩवृिी त्िया धतृा ऱोका देवि त्िां विष्णुना धतृा। 
त्िां ि धारय माां देवि ऩवित्रां कुरु िासनम॥् 

ऩचृथव्यै नमः आधारशक्तये नमः

• ત્માય ફાદ ॐ केशिाय नमः, ॐ नारायणाय नमः,
ॐ माधिाय नमः ગાંગાજનો ાઠ કયતી લખતે 
તનેો જા કયો.    

•આ વભગ્ર પ્રક્રિમા છી ભનને ળાાંત કયીને આંખો 
ફાંધ કયો અન ેહૃદમભાાં ભાતાન ેપ્રણાભ કયો. 
 

•  આ છી શાથભાાં ાણી રઈને પજૂાનો વાંકલ્ કયો. 
વાંકલ્ ભાટે અક્ષત (ચોખા), ફૂર અન ેાણી શાથભાાં 
રો. એક રૂતમાનો તવક્કો ણ રો (અથલા ફને 
તટેરા વૈા).
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•આ ફધ ાં શાથભાાં રો અને વાંકલ્ કયો કે હ ાં એલા 
ચોક્કવ સ્થાન અન ેવભમે દેલી રક્ષ્ભી, વયસ્લતી અને 
ગણળેજીની પજૂા કયલાનો છાં, જેથી ભન ે ળાસ્ત્રોક્ત 
ક્રયણાભો ભે. 
 

• આ છી વૌથી શરેા બગલાન ગણેળ અને 
ગૌયીની પજૂા કયો. 
 

• ત્માય ફાદ કરળની પજૂા કયો અન ેછી નલગ્રશોની 
પજૂા કયો. 
 

• અક્ષત અને ફૂર શાથભાાં રઈને નલગ્રશ સ્તોત્રનો 
ાઠ કયો. 
 

• આ છી બગલતી ોડળ ભાતકૃાઓની પજૂા 
કયલાભાાં આલ ેછે. 
 

• આ ફધાની પજૂા કમાણ છી 6 ભાતકૃાઓન ેસ ગાંધ, 
અક્ષત અન ેપ ષ્ અણણ કયીન ેપજૂા કયો.
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•ગણતત, ભાતા રક્ષ્ભી અન ેભૌરીએ આખી પ્રક્રિમા 
રીધી. 
•તને ે વયસ્લતીન ે અણણ કયો અન ે તને ે તભાયા 
ોતાના શાથ ેણ ફાાંધો. 
 

• શલ ેતભાભ દેલી-દેલતાઓન ે તતરક રગાલીન ેજાતે 
જ તતરક રગાલો. 
 

• આ છી ભા ભશારક્ષ્ભીની પજૂા ળરૂ કયો. 
 

• શલ ેદેલી રક્ષ્ભી, ગણળેજી અન ેદેલી વયસ્લતીજીની 
પજૂા કયો. 
 

• તનેી વાભ ે વાત, અચગમાય કે એકલીવ નાંફયભાાં 
દીલો પ્રગટાલો. 
 

• ભાતા શ્રી રક્ષ્ભીન ેભકેઅની લસ્ત  ઓ અણણ કયો. 
 

• શલ ેશ્રી સકૂ્ત, રક્ષ્ભી સકૂ્ત અન ેકનકધાયા સ્તોત્રનો 
ાઠ કયો.
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•ત્માયફાદ ધૂ, દી, નલૈદે્ય લગેયે ચઢાલીન ેઆયતી 
કયો. 
 

•  આ યીત ેતભાયી પજૂા પણૂણ થામ છે. 
 

•  પજૂા પયૂી થામ ત્માયે ક્ષભા ભાગો.

*******
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