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                  శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) 
 

 ప్రాణప్రతిష్ఠ – 
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః 
పునుః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం 
జ్యోక్పశ్చేమ సూరో ముచేరనత 
మను మతే మృడయాన స్వస్తత – 
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపుః 
ప్రాణానేవ యథాస్మాన ముపహవయతే || 
శ్రీ మహాగణపతయే నముః | 
స్తారో భవ వరదో భవ | 
సుముఖో భవ సుప్రస్నోో భవ | 
స్తారాస్నం కురు | 

ధ్యోనం – 
హరిద్రాభం చతురాాహం 
హరిద్రావదనం ప్రభుమ్ | 
పాశంకుశధరం దేవం 
మోదక్ం దంతమేవ చ | 
భక్తతభయప్రదాతారం 
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వందే విఘ్ోవినాశనమ్ | 
ఓం హరిద్రా గణపతయే నముః | 

అగజానన పదాారకం గజాననమహరిోశం 
అనేక్దం తం భక్తతనాం ఏక్దంతముపాస్ాహే || 

ఓం గణానాం తావ గణపతిం హవామహే 
క్విం క్వీనాముపమశ్రవస్తమమ్ | 
జ్యోష్ఠరాజం బ్రహాణాం బ్రహాణస్పత 
ఆ నుః శృణవన్నోతిభిస్సీద స్మదనమ్ || 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ధ్యోయామి | ధ్యోనం స్మరపయామి | ౧ || 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ఆవాహయామి | ఆవాహనం స్మరపయామి | ౨ || 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
నవరతోఖచిత దివో హేమ స్తంహాస్నం స్మరపయామి | ౩ || 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
పాదయుః పాదోం స్మరపయామి | ౪ || 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
హస్తయుః అర్యం స్మరపయామి | ౫ || 
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ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ముఖే ఆచమనీయం స్మరపయామి | ౬ || 

స్మోనం – 
ఆపో హిష్ఠఠ మయభువస్మత న ఊరే్జ దధ్యతన | 
మహేరణాయ చక్షసే | 
య వుః శివతమో రస్స్తస్ో భాజయతే హ నుః | 
ఉశతీరివ మాతరుః | 
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్ో క్షయాయ జినవథ | 
ఆపో జనయథా చ నుః | 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
శుదోోదక్ స్మోనం స్మరపయామి | ౭ || 
స్మోనానంతరం ఆచమనీయం స్మరపయామి | 

వస్త్రం – 
అభి వస్మ ాసువస్నానోరాాభి ధేన్నుః సుదుఘుః పూయమానుః | 
అభి చంద్రా భరతవే నో హిరణాోభోశవన్రథినో దేవ సోమ || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
వస్త్రం స్మరపయామి | ౮ || 

యజ్యోపవీతం – 
ఓం యజ్యోపవీతం పరమం పవిత్రం 
ప్రజాపతేరోతీహజం పురస్మతత్ | 
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ఆయుష్ోమగ్ర్ోం ప్రతి ముంచ శుభ్రం 
యజ్యోపవీతం బలమసుత తేజుః || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
యజ్యోపవీతం స్మరపయామి | ౯ || 

గంధం – 
గంధదావరాం దురాధరాాం నితోపుష్ఠటం క్రీషిణీమ్ | 
ఈశవరీగం స్రవభూతానాం తామిహోపహవయే శ్రియమ్ || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
దివో శ్రీ గంధం స్మరపయామి | ౧౦ || 

పుష్పుః పూజయామి | 
ఓం సుముఖాయ నముః | ఓం ఏక్దంతాయ నముః | 
ఓం క్పిలాయనముః | ఓం గజక్రిిక్తయ నముః | 
ఓం లంబోదరాయనముః | ఓం విక్టాయ నముః | 
ఓం విఘ్ోరాజాయ నముః | ఓం గణాధిపాయనముః | 
ఓం ధూమకేతవే నముః | ఓం గణాధోక్షాయ నముః | 
ఓం ఫాలచంద్రాయ నముః | ఓం గజాననాయ నముః | 
ఓం వక్రతుండాయ నముః | ఓం శూరపక్రాియ నముః | 
ఓం హేరంబాయ నముః | ఓం స్కందపూరవజాయ నముః | 
ఓం స్రవస్తదోిప్రదాయ నముః | 
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ఓం మహాగణపతయే నముః | 
నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ఠపణి స్మరపయామి | ౧౧ || 

ధూపం – 
వనస్పతుోదభవిరిివ్ోుః నానా గంధుః సుస్ంయుతుః | 
ఆఘ్రేయుః స్రవదేవానాం ధూపోఽయం ప్రతిగృహోతాం || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ధూపం ఆఘ్రాపయామి | ౧౨ || 

దీపం – 
స్మజోం త్రివరిత స్ంయుక్తం వహిోనా యొజితం ప్రియం | 
గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్ో తిమిరాపహ || 
భక్తతయ దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాతానే | 
త్రాహిమాం నరక్తదో్రాత్ దివో జ్యోతిరోమోఽసుత తే || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ప్రతోక్ష దీపం స్మరపయామి | ౧౩ || 

ధూప దీపానంతరం ఆచమనీయం స్మరపయామి | 

నైవేదోం – 
ఓం భూరుభవసుీవుః | తతీవితురవర్జణోమ్ | 
భరోగ దేవస్ో ధీమహి | 
ధియ యనుః ప్రచోదయాత్ || 
స్తోం తావ ఋతేన పరిషించ్ఛమి | 
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అమృతమసుత | అమృతోపస్తరణమస్త | 
శ్రీ మహాగణపతయే నముః __________ స్మరపయామి | 
ఓం ప్రాణాయ స్మవహా | ఓం అపానాయ స్మవహా | 
ఓం వాోనాయ స్మవహా | ఓం ఉదానాయ స్మవహా | 
ఓం స్మానాయ స్మవహా | 
మధేో మధేో పానీయం స్మరపయామి | 
అమృతాపి ధ్యనమస్త | ఉతతరాపోశనం స్మరపయామి | 
హస్తత ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | 
శుదాోచమనీయం స్మరపయామి | 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
నైవేదోం స్మరపయామి | ౧౪ || 

తాంబూలం – 
పూగీఫలశే క్ర్పపరుః నాగవల్లీదళైరుోతం | 
ముక్తతచూరిస్ంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహోతాం || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
తాంబూలం స్మరపయామి | ౧౫ || 

నీరాజనం – 
వేదాహమేతం పురుష్ం మహానతమ్ | 
ఆదితోవరిం తమస్సుత పార్జ | 
స్రావణి ర్పపాణి విచితో ధీరుః | 
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నామాని క్ృతావఽభివదన్, యదాసేత | 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
నీరాజనం స్మరపయామి | ౧౬ || 

మంత్రపుష్పం – 
సుముఖశ్్ేక్దంతశే క్పిలో గజక్రిక్ుః 
లంబోదరశే విక్టో విఘ్ోరాజ్య గణాధిపుః || 
ధూమకేతురగణాధోక్షుః ఫాలచంద్రో గజాననుః 
వక్రతుండశూూరపక్రిో హేరంబస్ీకందపూరవజుః || 
షోడశైతాని నామాని యుః పఠేచాృణుయాదపి 
విదాోరంభే వివాహే చ ప్రవేశ్చ నిరగమే తథా 
స్ంగ్రామే స్రవక్తర్జోషు విఘ్ోస్తస్ో న జాయతే || 
ఓం మహాగణపతయే నముః | 
సువర ిమంత్రపుష్పం స్మరపయామి | 

ప్రదక్షిణం – 
యానిక్తనిచ పాపాని జనాాంతరక్ృతాని చ | 
తాని తాని ప్రణశోంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే || 
పాపోఽహం పాపక్రాాఽహం పాపాతాా పాపస్ంభవుః | 
త్రాహి మాం క్ృపయా దేవ శరణాగతవతీల || 
అనోధ్య శరణం నాస్తత తవమేవ శరణం మమ | 
తస్మాతాకరుణో భావేన రక్ష రక్ష గణాధిప || 
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ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ప్రదక్షిణా నమస్మకరాన్ స్మరపయామి | 

ఓం మహాగణపతయే నముః | 
ఛత్ర చ్ఛమరాది స్మస్త రాజ్యపచ్ఛరాన్ స్మరపయామి || 

క్షమాప్రారాన – 
యస్ోస్ాృతాో చ నామోక్తతయ తపుః పూజా క్రియాదిషు | 
న్నోనం స్ంపూరితాం యాతి స్దోో వందే గజాననం || 
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తతహీనం గణాధిప | 
యత్పపజితం మయాదేవ పరిపూరిం తదసుత తే || 

ఓం వక్రతుండ మహాక్తయ కోటి సూరో స్మప్రభ | 
నిరివఘ్ోం కురు మే దేవ స్రవ క్తర్జోషు స్రవదా || 

అనయా ధ్యోన ఆవాహనాది షోడశోపచ్ఛర పూజయా భగవాన్ స్రావతిాక్ుః శ్రీ 
మహాగణపతి సుప్రీతో సుప్రస్నోో వరదో భవంతు || 

ఉతతర్జ శుభక్రాణోవిఘ్ోమసుత ఇతి భవంతో బ్రువంతు | 
ఉతతర్జ శుభక్రాణి అవిఘ్ోమసుత || 

తీరాం – 
అక్తలమృతుోహరణం స్రవవాోధినివారణం | 
స్మస్తపాపక్షయక్రం శ్రీ మహాగణపతి పాదోదక్ం పావనం శుభం || 
శ్రీ మహాగణపతి ప్రస్మదం శిరస్మ గృహాిమి || 
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ఉదావస్నం – 
ఓం యజ్యోన యజోమయజనత దేవాుః | 
తాని ధరాాణి ప్రథమానాోస్న్ | 
తే హ నాక్ం మహిమానుః స్చనేత | 
యత్ర పూర్జవ స్మధ్యోుః స్నిత దేవాుః || 
ఓం శ్రీ మహాగణపతి నముః యథాస్మానం ఉదావస్యామి || 
శోభనార్జా క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ | 

ఓం శంతిుః శంతిుః శంతిుః | 

 

 


