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�लपपोत गरी चो�याइएको शु� �थानमा घट�थापना गनु�पछ�। सु�मा द�प–कलश–गणेश पूजन गरी माटो वा बालुवामा�थ �गा� भवानीको आवाहन गन� जौ,
ग�ँ आ�द रोपण गरेर �यसको बीच भागमा �गा� भवानीको घडा �थापना गनु�पछ�। �यसमा सप�रवार, सायुध, सश�� �गा� भवानीको �थापना गन� �वधान छ।
थालीमा देवीय�� वा अ�दल लेखी �गा�य�� लेखेको थालीलाई घडामा�थ राखेर �यसमा सुनको, चाँद�को वा अ�य कुनै धातु�न�म�त देवी��तमालाई �ाण��त�ा
गरी �थापना गरेर आवरण पूजास�हत �गा� भवानीको पूजा �ार�भ गनु�पछ�। यही �व�धलाई घट�थापना भ�न�छ। यसप�छ सके �गा� भवानीको पाठ, जप,
च�डीपाठ गनु� पछ� । यो श��को उपासना गन� �वशेष अवसर भएकाले �ीम�ेवी भागवतको अन�ुान प�न �ार�भ गन� स�क�छ। नवक�याम�ये �थम क�याको
पूजा, शैलपु�ी भगवतीको �वशेष पूजा तथा दश�नआ�द गनु� पछ� । 

पूजा �वधी �न�नानुशार रहेको छ :-
कृत�न�यकृयो �ातः �नानं कृ�वा शु�व��ं प�रधाय पूजा�थानमाग�य प�व�ाऽसने उप�व�य प�व�धारणं कृ�वा द�पं ���व�य आच�य कम�पा�ं कुया�त् त�ादौ ।
नेपाली:- अथवा �न�य कम�ह�बाट �न�वत� भएर आ��न शु�लप� ��तपदाका �दन �ातः कालमा शु� व�� धारण गरेर पूजा �थानमा गएर शु� आशनमा
ब�ने र �दयो बाली कुशको प�व� धारण गन�, आचमनी र कम�पा� तयार पान� । 
ॐ य�ेवा देवहेडन�देवास�कृमा वयम् अ��नमा� त�मादेनसो �व�ा�मु�च�व गंू हस: य�द �दवा य�द न�मेना गंू �स चकृमा वय�म । वायुमा�
त�मादेनसो �व�ा�मु�च�व गंू हस: । य�दजा���द�व� ऐन गंू �स चकृमा वय�म । सूय� मा त�मादेनसो �व�ा�मु�च�व गंू हस: । 



भनी देवताको आवहन गन� । 
ॐ प�व�े�थो वै�ण�ौ स�वतुव�ह: �सवऽउ�पुना�य��छ�ेण प�व�ेण सूय��य र��म�भ: । 
त�य ते प�व�पते प�व�पूत�य य�कांम: पुने त�छकेयम् ।। 
य�त म��ले कुशको प�व� कम�पा�मा हा�ने । 
ॐ श�ो देवीर�भ�याऽअपो भव�तु पीतये । शंयोर�भ�व�तु न: । भनेर कम�पा�मा जल हा�ने । ॐ ग�ध�ारा��राधषा����यपु�ाङ्करी�षणीम् ।
ई�र� सव�भूतानां ता�महोअप�ये ��यम् । 
भनेर च�दन चढौने । �यसप�छ 
ॐ अ��मीमद�त �व ��या अधूषत । अ�तोषत �वभावनवो �व�ा ने�व�यामतीयोजा��व�� ते हरी । 
भनेर कम�पा�मा अ�ता चढाउने इ�त । �यसप�छ 
ॐ यवो�स यवया�मद ्�ेषो यवयाराती�द�वे �वा�त�र�ाय �वा पृ�थ�ै �वा । शु�ध�ताँ�लोका: �पतृषदना: �पतृषदनम�स । य�त म�� भनेर कम�पा�मा
यवान हा�ने । 
ॐ �तलो�स सोमदैव�यो गोसवो देव�न�म�त: । ���नम��: पृ�: �वधया �पतँृ�लोकान् ��णा�हन: । 
य�त म��ले कम�प�मा �तल हा�ने । �यसप�छ 
ॐ �ी� ते ल�मी� प��यावहोरा�े पा�� न��ा�ण �पम��नौ �ा�म् इ�ण��षाणामु�म इषाण सव�लोक�म इषाण ।
भनेर पु�प चढाउने । 
ॐ �हर�यगभ�: समवत�ता�े भूत�य जात: प�तरेकऽआसीत् । स दधार पृ�थव� �ामुते माङ्क�मै देवाय ह�वषा �वधेम । 
य�त भनेर �हर�य (सुन, चाँद� आद� ��) चढाउने । अब यो सबै �मलाएर तयार भएको ��ह�लाई 
ॐ अप�व�: प�व�ो वा सवा�व�था�तोऽ�प वा ।
 य: �मरेत् पु�डरीका�ं स वा�ा�या�तर: शु�च: ।। 
ॐ पु�डरीका�: पुनातु ।
 भनेर कुशको टु�ा चोपेर आ�नो श�ररमा छक� ने र संक�प स�हत तल �दइएका �वधी र �मानुशार पूजा गन� �नयम रहेको छ ।

संक�पं गन�
�ह�� धम�मा कुनै प�न धा�म�क काय� गदा� कता�ले वेद म��ोचारण स�हत संक�क ग�र�छ । कता�ले हातमा �तन टु�ा कुश समातेर �ढ मनले संक�प गनु� पछ� ।
�ायः सबै कम�मा �योग ग�रने संक�प म��का सु�वाती श�दह� एकै �कारका ��छन ्। संक�पको अ�तमा कता�ले म यो फलानो काय� गद� छु भनेर गन�



थालेको कम�को नाम �लइ�छ । �गा� भवानीको पूजामा 
ॐ त�सत् ३ ॐ �व�णु: ३ देशकालौ सं�मृ�य मम पु�पौ�ा�नेक �वधधनधा�या�दनानासुखभोगान�तरं सकल��रत�यसवा��र� शा��त
पूव�कथयो�फल �ा��यथ� �ीपरमे�र �ी�यथ� स�यपुरवासकायनया यथा �म�लतोपचारै: द�पकलशगणेशदेवतापूजनपूव�कं �गा�भवानीपूजनं
घट�थापनं च क�र�ये । 
भनेर कता�ले संक�प गनु� पछ� ।
द�पपूजा गन�
ॐ पृ�ो�द�व ........
ॐ नमोऽ��वन�ताय....... 
इ�त म��ेण च द�पं स�पू�य 
ॐ नम: कमलनाभाय.....
इ�या�द म��ेण द�पं �ाथ�येत् ।
कलशपूजा
मु�य कलश�थापना गन�

तत: कलश�थापन�व�धना कलशं सं�था�य, व�णमावा� ग�धा�द�भ: स�पू�य देवदानवसंवादे इ�या�द म��ै: �ाथ�येत् ।

 म�ये शु�मृ��कोप�र कलशं सं�था�य पूव��कलशपूजा�व�धना कलशं स�पू�य तत�ता��था�याम�दलं �व�ल�य कलशोप�र �थापयेत् ।

नेपाली:-  माटो वा बालुवामा�थ �गा� भवानीको आवाहन गन� जौ, ग�ँ आ�द रोपण गरेर �यसको बीच भागमा �गा� भवानीको घडा �थापना गनु�पछ�। �यसमा
सप�रवार, सायुध, सश�� �गा� भवानीको �थापना गन� �वधान छ। कलश �थापना गन� �व�धले कलश �थापना गन� र व�ण को आवाहान गरेर च�दन अ�ता ले
पूजन गन� । 

गणेशपूजा गन�
गणेश �थापना गन� र
ततो गणना��वा इ�त म��ेण गणेशमावा� ग�धा�दषोडशोपचारै: स�पू�य व�तु�ड महाकाय इ�या�दना �ाथ�येत् ।



नेपाली:- गणेश को आवाहान गन� च�दन आ�दले  षोडशोपचार पूजा गन� र
कलशको माथी�लो भागमा प�न गणेशआ�द पा�चायन देवताको पूजा गन�
ॐ गणप�या�द पंचायतने�यो नम: इ�या�द वन�प�य�तदेवता�यो नामम��ै: पूजयेत ।

नेपाली:-  बीचमा कलशमा ताबा थालीमा अ�दल लेखेर कलश मा�थ रा�ने। 
र �यस मा�थ माता भवानीको ��तमा राखेर l

�गा� देवीको �यान गन� 
पूजनीया जनैद�वी �थाने �थाने पुरे पुरे।
गृहे गृहे श��परै�रामे �ामे वने वने।।
�नातैः �मु�दतै���ै�रा�णैः ���यैः नृपैः।
वै�यैः शू�ैभ���यु�ै�ल��छैर��यै� मानवैः।।

नवरा�मा सबै मानवले देवीको पूजा गन� स�छन ्र सबैले गनु�पद�छ। नवरा�को पूजापाठ �न�य भएकाले नगदा� दोष ला�छ भने गदा� �वशेष फल�ा��त ��छ।
�न�यकम� ज�तै �नय�मत पूजापाठ गनु�पछ�। कुनै �त�थ �य भएको भए कुनै �दन दोहोया�एर उ� �त�थको पूजासमेत पूरा गनु�पछ�।

  �गा�को षोडशोपचार पूजा�व�ध

�थमत:
�ाण��त�ा गन�
आग�छ वरदे दे�व ! दै�यदप� �नषू�दनी ।
पूजां गृहाण सुमु�ख ! नम�ते शंकर��ये ।।
सव�तीथ�मयं वा�र सव�देव सम��वतम् ।
इमं घटं समाग�छ �त� देवगणैः सह ।।



ॐ मनोजू�त ......  इ�त म��ीी 

�यानं समप�या�म, सप�रवारयुतायै सा�ायै �गा�दे�ै नमः।

�गा�का चारै�तर रहने देवताह�को पूजा
बीचमा �स�हासनको पूजा गरी ईशानबाट �मश: पूजा गन� 

ॐ �व�णवे नमः। ॐ �शवाय नमः। ॐ �वनायकाय नमः। ॐ सूया�य नमः। �गा� दे�ाः सव��यो प�रवारे�यो नमः।

(वै�दक म��, ता���क म��, �वै म�� �मलाएर वा नाम म��ले मा� प�न देवीको पूजा गन� स�कने भएकाले अब नामम���ारा पूजा �व�ध �दश�न ग�रएको छ।)

१. अ◌ासनं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः। 
(आसनका ला�ग देवीलाई कुश तथा फूल चढाउने)
२. पा�ं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
३. अ�य� समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
४. अ◌ाचमनीयं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
५. �नानीयं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
६. प�चामृत�नानं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
७. शु�ोदक�नानं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
८. व��ं, य�ोपवीतं उपव��ं च समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
९. �ीख�डा�द च�दनं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
१० अ�तान ्समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
११ पु�पं, पु�पमालां, सौभा�य��ा�ण समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
(�स��र, गाजल, ट�का, मंगलसू� अ◌ा�द सबै चढाउने र अ◌ावरण पूजा प�न यह� गनु�पद�छ।)



१२ धूपं अ◌ा�ापया�म, द�पं च दश�या�म, �गा�दे�ै नमः।
१३ नाना�वधा�न नैवे�ा�न, फला�न च समप�या�म, �गा�दे�ै नमः। अ◌ाचमनीयं च समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
१४ ता�बूलं समप�या�म, �गा�दे�ै नमः। सुग��ध��ं च समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
१५ �यूनता�त�र�ये ��द��णां समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
१६ अ◌ारा�त��यं, पु�पा�ल�, �दा��णां, �मापनं च समप�या�म, �गा�दे�ै नमः।
अनेन यधा उपल�धव�तु�ारा पूजनेन �गा�देवी ��यताम् न मम।

(षोडशोपचार पूजा दै�नक �पमा गनु�पछ�। च�डीपाठ गन� भए �ा�णवरण, पु�याहवाचन अ◌ा�द गरेर पु�तकको पूजा गरी पाठ गनु�पद�छ।)
नवरा�को छैट� �दन साँझमा वेलको फेदमा गएर वेलको पूजा गरी वेललाई �नम��ण ग�र�छ । यो कृ�य सायङ्कालमा गनु�पद�छ। स�तमीका �दन पूजना�द गरी
वेलप� �टपेर �याउनपुछ� भने धेरै �कारका फूलह�, फलह� एवं नवप��का �याएर घर या पूजाघरको मु�य �ारमा राखी हष�बढाइँका साथ फूलपाती
�भ�याइ�छ। नेपालको रा��य स�दभ�मा यो फूलपाती �भ�याउने काय�लाई �नकै मह�वका साथ हे�र�छ। यसै �दन गोरखा दरबारबाट काठमाड�को हनुमान
ढोकाको पूजाघरस�म फूलपाती �याई राजक�य स�मानका साथ �भ�याइ�छ भने नाच गान एवं हष��लासका साथ ��येक नेपालीको घरमा प�न फूलपाती
�भ�याइ�छ।


