
દેવપજૂાની વવધિઓ 
ઉપચાર: એટલે પજૂા માટે વપરાતી વસ્ત ુકે સામગ્રી. ઉપચાર શબ્દનો એક અર્થ પજૂા પણ ર્ાય છે. 
પંચોપચાર: ગંિ, પષુ્પ, િપૂ, દીપ અન ેનૈવેદ્ય 
દશોપચાર: પાદ્ય, અર્ઘયથ, આચમન, મિપુકથ , આચમન, ગંિ, પષુ્પ, િૂપ, દીપ અન ેનૈવેદ્ય 
ષોડશોપચાર: એમાં બે પ્રકાર છે. 
પ્રકાર ૧. 
(૧) પાદ્ય (૨) અર્ઘયથ (૩) આચમન (૪) સ્નાન (૫) વસ્ર-આભૂષણ (૬) ગંિ (૭) પષુ્પ (૮) િપૂ 
(૯) દીપ (૧૦) નૈવેદ્ય (૧૧) આચમન (૧૨) તાંબૂલ (૧૩) અચથન (૧૪) સ્તોર (૧૫) તપથણ (૧૬) 
નમસ્કાર 
પ્રકાર ૨. 
(૧) આસન (૨) સ્વાગત (૩) પાદ્ય (૪) અર્ઘયથ (૫) આચમન (૬) મિપુકથ  (૭) આચમન (૮) 
સ્નાન (૯) વસ્ર (૧૦) આભૂષણ (૧૧) ગંિ (૧૨) પષુ્પ (૧૩) િપૂ (૧૪) દીપ (૧૫) નૈવેદ્ય (૧૬) 
વંદન 
આ બીજી પદ્ધવત ભગવાન વવષ્ણુના પજૂનમાં વપરાય છે. પહેલી પદ્ધવત અન્ય દેવોના પજૂનમાં 
વાપરવામાં આવે છે. 
અષ્ટાદશોપચાર 
(૧) આસન (૨) સ્વાગત (૩) પાદ્ય (૪) અર્ઘયથ (૫) આચમન (૬) સ્નાન (૭) વસ્રોપવીત (૮) 
ભૂષણ (૯) ગંિ (૧૦) પષુ્પ (૧૧) િપૂ (૧૨) દીપ (૧૩) નૈવેદ્ય (૧૪ ) તપથણ (૧૫) માલ્ય (૧૬) 
અનલુેપન (૧૭) નમસ્કાર (૧૮) વવસજથન 
તંરશાસ્રમાં દેવીની પજૂા ચતુુઃષષ્્ટયપુચાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. એ ૬૪ ઉપચારો નીચ ેમજુબ 
છે: ચોસઠ ઉપચારો 
(૧) આસન (૨) સગંુિી (૩) સ્નાનગહૃમાં પ્રવેશ (૪) સ્નાનગહૃના બાજઠ પર આસન (૫) દદવ્ય 
સગંુિ ુસ્નાનીય વસ્તઓુર્ી શરીર શદુ્ધદ્ધ (૬) ગરમ પાણીર્ી સ્નાન (૭) તીર્થ જળર્ી અદ્ધભષકે (૮) 
આચમન (૯) વસ્રર્ી શરીર લૂછવું  (૧૦) લાલ રશેમી વસ્ર (૧૧) લાલ રશેમી ઉપરણું  (૧૨) 
આચમન (૧૩) લેપ-ગહૃ પ્રવેશ (૧૪) લેપગહૃના બાજઠ પર આસન (૧૫) ચંદન વગરે ે સગંુિી 
દ્રવ્યોનો લેપ (૧૬) અંબોડામાં ફૂલોની શોભા (૧૭) આભૂષણ ગહૃમાં પ્રવેશ (૧૮) આભષૂણ ગહૃના 
બાજઠ પર આસન (૧૯) મમણનો મગુટ (૨૦) ચંદ્રકળા (૨૧) સેંર્ામાં મસંદુર (૨૨) રત્નનું  વતલક 
(૨૩) કાળું  અંજન (૨૪) કંુડળ (૨૫) નર્ણી (૨૬) હોઠ પર લાલી (અળતો) (૨૭) પયપાન (૨૮) 
કનકપાદુકા (૨૯) મહાપાદુકા (૩૦) મોતીનો હાર (૩૧) મોતીની સેર (૩૨) મોતીનો સો સેરવાળો 
હાર (૩૩) ચાર બાજુબંિ (૩૪) બંગડીઓ (૩૫) વીંટીઓ (૩૬) કંદોરો (૩૭) કેડ ેલટકતો ઝડૂો 
(૩૮) વાણીની શોભા (૩૯) પગમાં મોતીની સેર (૪૦) રત્નનાં ઝાંઝર (૪૧) પગનાં વેઢ (૪૨) 
એક હાર્માં પાશ (૪૩) બીજા હાર્માં અંકુશ (૪૪) એક હાર્માં બાણ ભરલેું  િનષુ્ય (૪૫) બીજા 



હાર્માં ફૂલનાં બાણો (૪૬) મદ્ધણની પાદુકા (૪૭) મસંહાસન આરોહણ (૪૮) મશવના ખોળામાં 
આસન (૪૯) અમતૃની પ્યાલી (૫૦) આચમન (૫૧) પાનનું  બીડું  (૫૨) આનંદ-ઉલ્લાસ (૫૩) 
વવલાસપવૂથક હાસ્ય (૫૪) મંગળ આરતી (૫૫) સફેદ છર (૫૬) બે ચામરો (૫૭) આરસી (૫૮) 
પંખો (૫૯) ગંિ (૬૦) પષુ્પ (૬૧) િપૂ (૬૨) દીપ (૬૩) નૈવેદ્ય (૬૪) આચમન    
 


