
How to Perform Pasupu Ganapati Puja,  
Ganapati Puja Vidhanamu before Any Puja 
 
ఏ �ేవ���� అ��� ప��ం�ే మ�ందు �ఘ�ం కలగక�ం�� గణప� ప�జ జరపడం మన ఆ��రం.  
 
�� పసుప� గణప� ప�జ 
 
���  // ��ా� ంబరధరం �ష�� ం శ�వర�ం 
చత�ర��జం ప�సన�వదనం ������ సర� ���ప�ాంత�� 
 
��పత�ం బ�హ�ర���  �ి జ����ాం ప�భ�రవ�యః����గ�ం �ే�� ప���� ంశ� స�ా�� �ామ�ంశ��ే���� 
 
(��పమ� �����ం� ��పప� క�ం�ెక� గంధమ�,క�ంక�మబ� ట��  ��ట�వల�ను.) 
 
���  // అగమ�ర�ం త� �ే�ా��ం గమ��ర�ం త� ర��ాం 
క�ర�ఘంట�రవం తత� �ేవ����న ల�ంఛన� 
 
(గంటను �� ��ంచవల�ను) 
 
ఆచమనం 
 
ఓం ��శ�ాయ �ా��,ఓం ���ాయణ�య �ా��,ఓం మ�ధ�ాయ �ా��, 
 
(అ� మ�డ��ార��  ఆచమనం �ేయ��) 
 
ఓం ���ం��య నమః, �ష��� నమః, 
మధుసూద��య నమః, ���క�మ�య నమః, 
�ామ��య నమః, ��ధ�ాయ నమః, 
ఋ�ీ���ాయ నమః, పద�����య నమః, 
���ద�ాయ నమః, సంకర�ణ�య నమః, 
�ాసు�ే�ాయ నమః, ప�దు�మ��య నమః, 
అ�ర���� య నమః, ప�ర��� త�మ�య నమః, 
అ�ో�జ�య నమః, ��ర�ిం�య నమః, 
అచు���య నమః, జ��ర���య నమః, 
ఉ��ం��� య నమః, హర�� నమః, 
�� కృ�ా� య నమః 
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య���� ��మర��ా���ం య��ే� సర�మంగ�� 
త�ః సంస�రణ�� ప�ం�ాం సర��� జయమంగళ� // 
ల�భ����ాం జయ����ాం క�త����ాం ప�ాభవహః 
���ా �ం��వర �ా�� హృదయ���  జ��ర�నః 
ఆప�� మపహ�ా� రం ����రం సర�సంప��ం 
ల��ా��ామం ���ామం భ�� భ�� నమ�మ�హ� // 
సర�మంగళ మ�ంగ��� ��� స�ా�ర��ా���� 
శరణ�� త��ం��� �ే� ���ాయణ� న�సు� �ే // 
 
�� ల��� ���ాయణ����ం నమః ఉమ�మ��శ��ా���ం నమః 
�ాణ� ��రణ�గ�ా����ం నమః శ�ప�రంద�ాభ�ం నమః 
అర�ంధ� వ��ా� ���ం నమః �� �ీ���ామ����ం నమః 
నమస������� మ�జ��భ� నమః అయం మ�హ�ర�సు�మ�హ� ర�సు�  
 
ఉ��ష� ంత� భ�త�ి�ా�� ఏ�ే భ�� ��ర�ాః 
ఏ�ే�ా మ����ే�� బ�హ�కర� సమ�ర�� // 
 
(��ా ణ�య�మం �ే�ి అ�తల� ��నుకక� ��సు��నవల�ను.) 
 
��ా ణ�య�మమ� 
 
(క����ే��� మ�క�� పట�� ��� �� మంత�మ�ను మ�మ��ర� �ెప�వల�ను) 
 
ఓం భ�ః ఓం భ�వః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత�ం ఓం తత��త�ర���ణ�ం భ���  �ేవస� 
��మ�� ��� �నః ప���దయ�� 
ఓం అ�� జ��� ర�� మృతం బ�హ� భ�ర��వసు�వ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hindusphere.com 

http://hindusphere.com/


 
 
సంకల�ం 
 
ఓం మ��ాత�  దు��త�య ����ా �� పర��శ�ర �ీ�త�ర�ం ���, �����, మ�హ����, �� మ�����  �ాజ�� య� 
ప�వర�మ�నస� అద�బ�హ�ణః ����య ప�ా���, ���త వ�ాహకల�� ��ౖవస�త మన�ంత�� క�య��� ప�థమ�ా�ే 
జంబ������ భరతవ���, భరతఖం�ే ����ర���ణ���ా���, �����లశ� ఈ�ాన� (�ర� ఉన� ��క��ను �ెప�ం��) ప��ే�� 
కృష� /గం�ా/����వ���ర�ద��ే�� (�ర� ఉన� ఊ���� ఉత�ర ద��ణమ�లల� ఉన� నదుల ��ర��  �ెప�ం��) అ�ి�� 
వర�మ�న �ా�వ���క చంద�మ�న (ప�సు� త సంవత�రం) సంవత��� (ఉత�ర/ద��ణ) ఆయ�� (ప�సు� త ఋత�వ�) 
ఋ�ౌ (ప�సు� త మ�సమ�) మ��� (ప�సు� త ప�మ�) ప�� (ఈ��� ���) ��ౌ (ఈ��� �ారమ�) �ాస�� (ఈ ��� 
న�త�మ�) �భ న��ే�(ప�సు� త �గమ�) �భ���, �భకరణ�. ఏవం గ�ణ ���షణ ��ి�ా� య�ం, 
�భ��ౌ,��మ�� (� ��త�మ�) ��త�స�(� ప���� ��ర�) ��మ�ేయస�, ధర�ప�� స��తస� అ�ా�కం 
సహక�ట�ంబ���ం ��మ, ���� ర�, �ైర�, �జయ, అభయ,ఆయ��ా��గ� ఐశ��ా��వృద�ర�ం, ధ�ా�ర�, �ామ�� 
చత����ధ ఫల,ప�ర��ార� �ిద� �ర�ం, ధన,కనక,వసు�  �ాహ���� సమృద� �ర�ం, ప�త������ �వృద� �ర�ం, స�ా�ప�� 
��ారణ�ర�ం, సకల �ార��ఘ���ారణ�ర�ం,సత�ం��న �ిధ�ర�ం, ప�త�ప����ా��ం సర��� మ�ఖ��వృద�ర�ం, 
ఇష��ామ��ర� �ిద� �ర�ం, సమస�  దు����పశమ��ర�ం �� స���వ �ా���ేవ�� �ేవ�� �ీ�త�ర�ం య�వద���� 
���న,�ాహ���� �� డ��ప��ర ప�జ�ం క����� 
 
(అ�తల� �ళ��� ప���మ�ల� వదలవల�ను.) 
 
తదంగ�ే�న కల�ా�ాధనం క����� 
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కల�ా�ాధనం 
 
���  // కలశస�మ�ఖ� �ష�� ః కం��ర�ద� స�మ���తః 
మ�ల� త��� �ి���బ��� మ�ే�మ�తృగణ� స�ృ��ః 
క��� త� �ాగ�ా స���� సప�����ా వసుంధ�ా 
ఋ����ోథ య����ద �ా�మ���ోహ�థర�ణః 
అం���శ� స����స���� కల�ాంబ� సమ�����ః 
 
(కలశ�ాత�క� గంధమ�,క�ంక�మబ� ట��  ��ట��  ప��ా��తల�� అలంక��ంపవల�ను. కలశ�ాత���ౖ క��� 
అర�ే�నుం� ఈ ���ం�� మంత�మ� చదువవల�ను.) 
 
���  // గం��చ యమ��� �ైవ ����వ�� సరస�� 
నర��ే �ింధు �ా���� జల��ి�� స����ం క�ర� 
ఆయ�ంత� �ేవప�జ�ర�ం - మమ దు��త�య�ార�ాః 
కల��ద��న ప�జ� ద��ా�ణ� �ైవమ����నంచ సం��� �� 
 
(కలశమ�ల�� జలమ�ను ప�ష�మ��� �ేవ����ౖ�� ప�జ�ద�వ�మ�ల��ౖన,తమ��ౖన జల�� ��నవల�ను.తదుప�� 
పసుప� ���యక����ౖ జలమ� జల�� త� ఈ ���ం�� మంత�మ� చదువవల�ను.) 
 
మం // ఓం గణ���ంత� గణప� హ�ామ�� క�ంక���మ�పమశ�స�వం 
జ��ష� �ాజం బ�హ�ణ�ం బ�హ�ణస�త అనశ�ృణ�నూ��� �ీ�ద�ాదన� 
�� మ�గణ���పత�� నమః ���య��,ఆ�ాహయ��,నవరత� ఖ�త �ిం�సనం సమర�య�� 
(అ�తల� ��యవల�ను) 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః �ాద�ః �ాద�ం సమర�య�� 
(�ళ�� చల�వల�ను) 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః హస��ః ఆర��ం సమర�య�� 
(�ళ�� చల�వల�ను) 
 
మ�ఖ� ���� చమ�యం సమర�య�� ��ో� దక�ా�నం సమర�య�� 
(�ళ�� చల�వల�ను) 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః వస� �య�గ�ం సమర�య�� 
(అ�తల� చల�వల�ను) 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః ��వ� �� చందనం సమర�య�� 
(గంధం చల�వల�ను) 
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�� మ�గణ���పత�� నమః అ���� సమర�య�� 
(అ�తల� చల�వల�ను) 
 
ఓం సుమ�ఖ�య నమః,ఏకదం��య నమః,క�ిల�య నమః,గజక����ాయ నమః,లంబ� ద�ాయ 
నమః,�కట�య నమః,�ఘ��ాజ�య నమః,గణ����ాయ నమః,ధూమ��త�� నమః,గణ�ధ���య నమః, 
�ాలచం��� య నమః, గజ�న��య నమః, వక�త�ం��య నమః,�ర�క�ా� య నమః, ��రంబ�య నమః, 
స�ందప�ర�జ�య నమః, ఓం సర��ి���  ప���య�ాయ నమః,మ�గణ���ప��� నమః �����ధ ప��మళ 
పత� ప�ష�ప�జ�ం సమర�య��. 
మ�గణ���ప�ే�నమః ధూపమ�ఘ�� పయ�� 
(అగరవత�� ల ధుపం చూ�ించవల�ను.) 
 
ఓం భ�ర��వసు�వః ఓం తత��త�ర���ణ�ం భ��� �ేవస� ��మ�� ��� �నః ప���దయ�� 
సత�ంత����న ప���ిం��� అమృతమసు�  అమృ��పస�రణమ�ి �� మ�గణ���పత�� నమః గ��ోప�రం 
���దయ��. 
(బ�ల� ం మ�క�ను ���దన �ేయ��) 
 
ఓం ��ా ణ�య�ా��, ఓం అ�ా��య�ా��, ఓం �ా���య �ా�� 
ఓం ఉ����య �ా��, ఓం సమ���య �ా�� ,మ�ే� మ�ే� �ా�యం సమర�య��. 
(�ర� వదల��.) 
 
��ంబ�లం సమర�య��, ��ాజనం దర�య��. 
(��ంబ�లమ� ��� కర��రమ�ను �����ం� చూపవల�ను) 
 
ఓం గణ���ంత� గణప�� హ�ామ�� క�ంక���మ�పమశ�వస�వం 
జ��ష� �ాజం బ�హ�ణ�ం బ�హ�ణస�త అనశ�ృణ�నూ��� �ీ�ద�ాదన� 
�� మ�గణ���పత�� నమః సువర� మంత�ప�ష�ం సమర�య�� 
ప�ద��ణ నమ�ా��ా� సమర�య�� 
అనయ� మయ� కృత య��శ��� ప�జ�యచ �� మ�గణ���ప�ః సు�ీ�తః సుప�స��� వర�ో  భవత� 
 
(అను��� నమస���ంచు���, �ేవ�� వద�  గల అ�తల� ,ప�ష�మ�ల� �రసు�న ధ��ంచవల�ిన��.) 
 
తదుప�� పసుప� గణప�� ������ా క���ంచవల�ను. 
 
�� మ�గణ���పత�� నమః య���ా� నం మ����సయ��. 
 
(�� మ�గణప� ప�జ సమ�ప�ం.) 
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