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मंगलकार्य ककंवा कोणत्र्ाही चांगल्र्ा कामाला सरुुवात करताना ववघ्नहताय म्हणजेच श्रीगणपतीची 
पूजा व आराधना करण्र्ाची प्रथा आपल्र्ाकडे अनेक वर्ाांपासून सुरू आहे. श्रीगणेश चतुथीच्र्ा 
दिवशी प्रततष्ठापना अशी करावी... 
 

गणपतीची स्थापना करण्र्ाकरता चौरंग ककंवा पाट आणण सभोवती मखर. पूजास्थानाच्र्ा वर 
बांधण्र्ाकरता नारळ , आबंर्ांचे डहाळी , सुपाऱ्र्ा. पाण्र्ाने भरलेला तांबर्ा , पळी , पंचपात्र , 

ताम्हण , समई, जानवे, पत्री, शेंिरू, ववड्र्ाची पाने, सपुाऱ्र्ा, नारळ, फळे, प्रसािाकरता मोिक , ममठाई 
, पेढे , गोड पिाथय 

गणेश चतुथीच्र्ा दिवशी प्रात:स्नानसंध्र्ा पूजािी तनत्र्ववधी करावेत. मूती ठेवण्र्ाची जागा 
स्वच्छ सारवून त्र्ावर रंगीत पाट मांडून , अक्षता पसराव्र्ात. नंतर त्र्ावर मूती स्थापन करावी 
व शचूचभूयतपणे आसनावर बसवून द्ववराचमन, प्राणार्ामािी केल्र्ावर 'श्रीपरमेश्वप्रीत्र्थय 
पाचथवयगणपततपूजनमहं कररष्रे्' असा संकल्प म्हणून पाणी सोडावं. कलश, शखं, घंटा व िीप र्ांना 
गंधअक्षता-पुष्प अपयण करावं. नंतर गणपतीच्र्ा नेत्रांना िवुाांनी तुपाचा स्पशय करावा व मूतीच्र्ाय 
हृिर्ाला आपल्र्ा उजव्र्ा हाताच्र्ा अंगठ्र्ाने स्पशय करून प्राणप्रततष्ठेचे पुढील मंत्र म्हणावेत. 

 

अस्र्ै प्राणा: प्रततष्ठंतु अस्र्ै प्राणा: क्षरन्तु च। 
अस्र्ै िेवत्वम ्आचार्ै मामहेतत च कश्चन।। १ ।। 
रकतांभीचधस्थ पोतोल्ल सिरुण सरोजाचध रुढाकराबजै:। 

 

पाशम ्कोिंड मभक्षूद्भवमथ गुणमप्र्म ्कुशम ्पंचबाणान।्। 
बबभ्राण असकृकपालम ्बत्रनर्न लमसता पीनवक्ष ऊरुहाढ्र्ा। 
िेवी बालाकय  वणाय भवतु सखुकरी प्राणशकती: परा न:।। २ ।। 
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अशी प्राणप्रततष्ठा झाल्र्ावर श्रीगणेशांना नमस्कार करून... 
 
एकिंतम ्शपूयकणयम ्गजवकत्रम ्चतुभुयजम।् 
पाशांकुशधरम ्िेवम ्ध्र्ारे्त मसद्चधववनार्कम।्। 3 ।। 

 

ध्र्ारे्त िेवम ्महाकार्म ्तप्तकांचन संतनभम।् 
चतुभुयजम ्महाकार्म ्सवायभरणभूवर्तम।्। 4 ।। 
िंताक्षमाला परशपुूणय मोिक हस्तकम।् 
मोिकासकत शुडंाग्रम ्एकिंतम ्ववनार्कम।्। 5 ।। 

हे श्लोक म्हणत असताना अंत:करणात श्रीगणेश मूतीचे ध्र्ान करावे. 
 
आवाहर्ामम ववघ्नेश सुरराज आचचतेश्वर। 

अनाथनाथ सवयज्ञ पूजाथय गणनार्क।। ६ ।। 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। आवाहर्ामम।। 
 
असे म्हणून मूतीला आवाहन सूचक अक्षता अपयण कराव्र्ात. 
 
ववचचत्र रत्नरचचतम ्दिव्र्ास्तरण संर्ुतम।् 
स्वणयमसहंासनम ्चारु गहृाण सुरपूजजत।। ७ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। आसनाथे अक्षताम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेश मूतीला आसनासाठी अक्षता अपयण कराव्र्ात. 
 
सवयतीथय समानीतम ्पाद्र्म ्गंधादि संर्ुतम।् 
ववघ्नराज गहृाणेिम ्भगवन ्भकतवत्सल।। ८ ।। 
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श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। पािर्ो: पाद्र्म ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांच्र्ा पार्ांवर फुलाने पाणी अपयण करावे. 
 
 
अघ्र्यम ्च फलसंर्ुकतम ्गंधपुष्प आक्षतैर्ुयतम।् 
गणाध्र्क्ष नमस्तेस्तु गहृाण करुणातनधे।। ९ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। अघ्र्यम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून पळीभर पाण्र्ात गंध , अक्षता , पुष्प व सुपारी ठेवून त्र्ातले पाणी फुलाने , अघ्र्य 
म्हणून श्रीगणेशांना अपयण करावे. 
 
 
ववनार्कम ्नमस्तुभ्र्म ्बत्रिशरैमभ वंदित। 
गंगाहृतेन तोरे्न शीघ्रम आचमनम ्कुरु।। १० ।। 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। आचमतनर्म ्समपयर्ामम।। 
असे म्हणून श्रीगणेशांच्र्ा हातावर फुलाने आचमनासाठी पाणी अपयण करावे. 
 
गंगादि सवयतीथेभ्र्य आनीतम ्तोर्मुत्तम।् 
भकत्र्ा समवपतयम ्तुभ्र्म ्स्नानार् आभीष्टिार्क।। ११ ।। 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। स्नानम ्समपयर्ामम।। 
 
असं म्हणून श्रीगणेशांवर फुलाने पाणी अपयण करावं. 
 
पर्ो िचध घतृम ्चैव मधुशकय रर्ा र्ुतम।् 
पंचामतेृन स्नपनम ्वप्रर्ताम ्परमेश्वर।। १२ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। पंचामतृ स्नानम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांना फुलाने पंचामतृ अपयण करावे. नंतर पाणी अपयण करावे. र्ा वेळी सुगंधी 
अत्तर , गरम पाणी अपयण करावे. अथवयशीर्य म्हणावे 
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रकतवस्त्रर्ुगम ्िेव दिव्र्म ्कांचनसभंवम।् 
सवयप्रिम ्गहृाणेिम ्लंबोिर हरात्मज।। १३ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। वस्त्रम ्समपयर्ामम।। 
 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांना वस्त्र अपयण करावे. 
 
राजतम ्ब्रह्मासूत्रम ्च कांचनम ्चोत्तरीर्कम।् 
गहृाण चारु सवयज्ञ भकतानाम ्वरिो भव।। १४ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। र्ज्ञोपववतम ्समपयर्ामम।। 
 
जानवे श्रीगणेशांना डाव्र्ा खांद्र्ावरून उजव्र्ा हाताखाली अपयण करावे. 
 
कस्तुरीरोचना चंिकंुकुमैश्च समजन्वतम।् 
ववलेपनम ्सुरशे्रष्ठ चंिनम ्प्रततगहृ्र्ताम।्। १५ ।। 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। चंिनम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांच्र्ा मस्तकाला चंिन लावावे. 
 
रकताक्षतांश्च िेवेश गहृाण द्ववरिानन। 
ललाटपटले चंिस्तस्र्ोपरर ववधार्यताम।्। १६ ।। 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। अक्षताम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांना अक्षता अपयण कराव्र्ात. 
 
माल्र्ादिनी सुगचंधनी मालत्र्ादिनी वै प्रभो। 
मर्ाहृतातन पूजाथयम ्पुष्पाणण प्रततगहृ्र्ताम।्। १७ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। पुष्पाणण समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून अनेक प्रकारची फुले , िवुाय , शमी व अन्र् पत्री श्रीगणेशांना अपयण कराव्र्ात. 
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िशांगम ्गुग्गुलम ्धूपम ्सुगंधम ्च मनोहरम।् 
गहृाण सवयिेवेश उमापुत्रम ्नमोस्तुते।। १८ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। धूपम ्समपयर्ामम।। 
 
 
 
 
असे म्हणून डाव्र्ा हाताने घंटा वाजवून व उजव्र्ा हाताने अगरबत्तीने श्रीगणेशांना ओवाळावे. 
 
सवयज्ञ सवयलोकेश त्रलैोकर् ततममरापह। 
गहृाण मंगलम ्िीपम ्रुद्रवप्रर् नमोस्तुते।। १९ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। िीपम ्समपयर्ामम।। 
 
असं म्हणून तनरांजनाने श्रीगणेशांना ओवाळावं. 
 
नैवेद्र्म ्गहृ्र्ताम ्िेव भजकतम ्मेह्र्चलाम ्कुरु। 
ईजप्सतम ्मे वरम ्िेदह परत्र च पराम ्गततम।्। २० ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। नैवेद्र्म ्समपयर्ामम।। 
 
असं म्हणून श्रीगणेशांना नैवेद्र् िाखवावा. 
 
पूगीफलम ्महदिव्र्म ्नागवल्ल्र्ा समजन्वतम।् 
कपुयरइला समार्ुकतम्तांबुलम ्प्रततगहृ्र्ताम।्। २१ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। पूगीफल तांबुलम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांना ववडा अपयण करावा. 
 
गणाचधप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशन। 
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एकिंते भवकत्रेतत तथा मूर्कवाहन।। २२ ।। 
ववनार्केश पुत्रेतत सवयमसद्चधप्रिार्क। 
कुमारगुरवे तनत्र्म ्पूजनीर्ा: प्रर्त्नत:।। २३ ।। 
 
हे मंत्र म्हणून २१ िवुाय श्रीगणेशांना अपयण कराव्र्ात. 
 
नम: सवयदहताथायर् जगिाधार हेतवे। 
साष्टांगोर्म ्प्रणामस्ते प्रर्त्नेन मर्ा कृत:।। २४ ।। 
 
] 
 
 
असा मंत्र म्हणून श्रीगणेशांसमोर साष्टांग नमस्कार घालावा. 
 
र्ातन कातन च पापातन जन्मांतरकृतातन च। 
तातन तातन ववनश्र्जन्तम ्प्रिक्षक्षण पिे पिे।। २५ ।। 
 
असा मंत्र म्हणून स्वत:भोवती ३ प्रिक्षक्षणा घालाव्र्ा 
 
ववनार्केशपुत्र त्वम ्गणराज सुरोत्तम। 
िेदह मे सकलान ्कामान ्वंिे मसद्चधववनार्क।। २६ ।। 
 
श्रीमसद्चधववनार्कार् नम:। मंत्रपुष्पम ्समपयर्ामम।। 
 
असे म्हणून श्रीगणेशांना फुले अपयण करावी व हात जोडून पुढील प्राथयना करावी... 
 
र्न्मर्ा चररतम ्िेव व्रतमेतत ्सुिलुयभम।् 
गणेश त्वम ्प्रसन्न: सन ्सफलम ्कुरु सवयिा।। २७ ।। 
 
ववनार्क गणेशान सवयिेव नमस्कृत। 
पावयतीवप्र र् ववघ्नेश मम ववघ्नान ्तनवारर्।। २८ ।। 
 
आवाहनम ्न जानामम न जानामम तवाचयनम।् 
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पूजाम ्चैव न जानामम क्षम्र्ताम ्परमेश्वर।। २९ ।। 
मंत्रहीनम ्किर्ाहीनम ्भजकततहीनम ्सुरेश्वर। 
र्त्पूजजतम ्मर्ा िेव पररपूणयम ्तिस्तु मे।। ३० ।। 
 
अन्र्था शरणम ्नाजस्त त्वमेव शरणम ्मम। 
तस्मात ्कारुण्र् भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर।। ३१ ।। 
 
अशी श्रीगणेशांची प्राथयना झाल्र्ावर आरती करावी. त्र्ानंतर मंत्रपुष्पांजली अपयण करावी. 
 
।। इतत पूजाववधी ।। 
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