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ॐ सव�मंगल मांग�े �शवे सवा�थ� सा�धके।  शर�े �ंबके गौरी नाराय�ण नमोऽ�ुते ।।

म�हषासुर म�दनी दगा� भवानी � ु
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स�ा�ा धावपळी�ा जीवनात आपण सव � खपू �� झालो आहोत. या 

�� जीवनात आपण सारजेण जीवना�ा सग�ाच बाबतीत पळवाटा शोधत 

असतो. तचे आपण दवेदशन� �ा बाबतीतही करत असतो. भा�वक घरातनू 

दवेदशन� ासाठी �नघतात तर खर े पण परतीची खपू घाई झाललेी असत.े 

घाईघाईत �क� वा जस ेहोईल तस ेदशन�  क�न �नघतो. कुणीतरी वडीलधा�ानंी 

सा�ंगतल े�णनू �क� वा एक मनावर ओझ ंनको �णनू औपचा�रकता �णनू 

दरवष� दशन�  घतेो. परंत ु या सवात�  आपण काही गो�ी �वसरतो आ�ण 

कालातंरान ेआप�ाला पजूचे ेफळ �ा� झाल ेनाही �णनू दवेाला दोष दतेो.

प�ह�ा पायरीपासनू �ी भगवतीची मनात �ाथन� ा क�न 'ॐ ऐ ं �� �� 

चाम�ुाय ै�व�'े हा नवाणव�  म�ं �क� वा 'जय माता दी' �क� वा 'बोल अबं ेक� 

जय' असा जयघोष करावा. काही पाय�ा वर चढून ग�ेावर राम ट�ा लागतो. 

�ा �ठकाणी �भ ू�ीरामच�ंाचं ेम�ंदर लागले. (पचंवटीत असताना �भ ू�ीराम 

आई स��गंी�ा दशन� ास यते असत.) तथे े�भ ू�ीरामाचं ेदशन�  घऊेन पढुील 

वाटचाल करावी. 

आई भगवतीचा संपूण� आ�शवा�द �ा� हो�ासाठी दश�न कसे �ावे 

या�वषयी काही जु�ा लोकां�ा �क� वा आई�ा भ�ांनुसार, आई 

भगवती�ा दश�नाला जाताना नीटनेटका �ेस/पोशाख प�रधान करावा. 

आई भगवती�ा दश�नाला जाताना शालीनतेने जावे. सव� �थम स��ंग 

गडावर आ�ावर �शवतीथा�वर येऊन शु�चभू�त �ाव े व �शवतीथा�भोवती 

एक प�र�मा करावी नंतर बाजूलाच असले�ा हनुमंताचे दश�न घेऊन पुढे 

अध�नारी नटे�र भगवान �शवाचे दश�न घेऊन गडाकडे ��ान करावे. 

गडा�ा पाय�ाशी येऊन सव��थम म�हषासुर महाराजांचे दश�न �ावे. 

(म�हषासुर महाराज �णजेच �सोबा महाराज �ांना आई भगवतीने वध 

केला �ावेळी उ:शाप �दला होता �क, आधी भ� तुला �णाम करतील मगच 

मा�ापय�त येतील) प�ह�ा पायरी�ा आधी द��णा�भमुख गणेश मं�दर 

असून �ाला वंदन क�न गड चढ�ास सु�वात करावी.

आई भगवतीचे दश�न व पूण� आ�शवा�द कसा �ा� करावा?

�शवतीथ�

हनुमान मं�दर

अध�नारी नटे�र

म�हषासुर (�सोबा महाराज)

�ी गणेश मं�दर

�ी राम मं�दर
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पुढे गे�ावर राधाकृ� मं�दर व कासव ट�ा लागतो. �णजेच कासवाची 

मूत� लागेल. �तचे दश�न �ावे. याचा अथ� असा होतो क�, कासवा�ा गतीने 

कोणतीही घाईगडबड न करता संथगतीने /लीनतेने  आपण आई जगदंबे�ा 

दश�नासाठी गडावर जावे.पुढे �ी द� महाराजांचे मं�दर लागत.े  �ा �ठकाणी 

�ी द� महाराजांचे मनोभावे दश�न �ावे. तसेच बाजूला असले�ा 

नवनाथां�ा ��तमेला देखील दंडवत घालावा. (आई स��ंगी नाथ भ�ांची 

कुल�ा�मनी आहे. �त�ाच कृपेने नवनाथांना शाबरी �व�ा �ा� झाली)  

�ी भगवती�ा गाभा�ात पोहच�ावर आई स��ंगीचे दश�न थेट डो�ात 

डोळे घालून दश�न न घेता सव��थम आई जगदंबे�ा पायापासून दश�न 

ुघे�ास सु�वात करावी. मग हळवारपणे मुखदश�न करावे. याला �वन�ता 

असे �णतात. जगदंबेचे दश�न झा�ावर भगवान �शवशंकराचे मनातून 

�रण करावे. असे के�ाने ती जगदंबा खुश होते. जगदंबेचे संपूण� �प 

डो�ात साठव�ानतंर बाहेर आईच ेवाहन असल�ेा �स�ह महाराजाचं ेदश�न 

�ाव े(काही भा�वक आपली मनातील इ�ा �स�हा�ा कानात सागंतात.)

मग परती�ा वाटेला जाताना डा�ा बाजूस आई जगदंबेचे र�क कालभैरव 

महाराजांचे छोटेसे मं�दर लागते. कालभैरव महाराजांचे दश�न घेणे खूप 

मह�ाचे असते. �ा�शवाय पूण� या�ा / पूण�तीथ� �ा� होत नाही. तसेच 

काही भा�वक गडा�ा मागील बाजूस परशुराम बाला (�णजेच भगवान 

परशुराम) यांचे दश�न घे�ासाठी जातात. मा� काही कारणा�व 

शासनाने परशुराम बाळा माग� दश�नासाठी बंद केला आहे. �ामुळे 

भा�वकांनी �ी परशुराम बाळा यांचे मनात �रण क�न दश�न �ावे. 

परशुराम बाला �णजे आई भगवतीचे पु�. सव� दश�न घेताना वरील 

सां�ग�ा�माणे मं� घोष चालू ठेवावा. �ानंतर गडाखाली उत�न पु�ा 

एकदा आई जगदंबेला नम�ार क�न "तुझा आ�शवा�द सदैव आ�ां 

सवा�वर रा� दे" असे साकडे घालावे. असा सवा�चा आ�शवा�द घेत�ावरच 

संपूण� तीथ�या�ेचे पु�फल �ा� होते.
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म�हषासुराचा वध केला �णून आई स��ंगीला म�हषासुरम�दनी असेही �टले जाते.�

कासव ट�ा

�ी द�ा�य मं�दर

आई स��ंगी

कालभैरव महाराज

परशुराम बाला

आई भगवतीचे थेट दश�न घे�ासाठी खालील बटनावर ��क करा.

LIVE  DARSHAN
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देणगी

एक देणगी �ी स��ंगी �नवा�सनी देवी चरणी अप�ण

आई भगवती�ा चरणी कमीत कमी �पये १०१/- पासून सु�वात क�न आपण 

देणगी देऊ शकता.

आई भगवती�ा चरणी दान अपण�  कर�ासाठी खाली �दल�ेा QR कोडला 

�ॅन करा �कवा SBI Portal / Online Website Payment �

�ल�वर ��क करा:�

 Payment Via 
SBI Portal

PAY NOW

 Payment Via 
Online Website Portal

PAY NOW

टीप: देणगी देऊन आपण  अंतग�त  म�े सवलत घेऊ शकता. 80G Income Tax

80G  ब�ल अ�धक मा�हतीसाठी पुढील पेजवर जा 

SHREE SAPTASHRUN 
NIWASINI DEVI 

TRUST 

Call: (02592) 253351 / 253249Visit: www.ssndtonline.org
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Note: 80G Receipts is not available for religious objects like Pooja, 

Mahapooja or Abhishek
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अ.नं. �नधी देणगी (₹) Funds

१

२

३

४

५

Annadaan Donation 

Other Pooja Donations

Panchamrut Abhishek Donation

Nandadeep (Oil) Donation (15 Day)

Nandadeep (Oil) Donation (8 Day)

Nandadeep (Oil) Donation (1 Day)

Nandadeep (Ghee) Donation (8 Day)

Dugdh Abhishek Donation

Outi Pooja Sahitya Donation

Sampushtit Pathpooja Donation

Pallav Pathpooja Donation

Saptashati Pathpooja Donation

Abhishek Donation

Mahanaivedya Donation

अ�दान देणगी

इतर पूजा देणगी

पंचामृत अ�भषेक देणगी

-

-

₹ ३,१००/-  

₹ ७०१/-  

₹ ५०१/-  

₹ १०१/- 

₹ ५०१/-

₹ ३५१/-

₹ ३०१/- 

₹ ४०१/- 

₹ ३०१/- 

₹ २०१/- 

₹ १५१/-

₹ १५१/- 

नंदादीप (तेल) देणगी (१५ �दवस)

नंदादीप (तेल) देणगी (८ �दवस)

नंदादीप (तेल) देणगी (१ �दवस)

नंदादीप (तुप) देणगी (८ �दवस)

द� अ�भषेक देणगीु

ओटी पूजा सा�ह� देणगी

संपु�ीत पा�पुजा

प�व पाठ पूजा देणगी

स�शती पाठपूजा देणगी

अ�भषेक देणगी

महानैवे� देणगी

देणगीचा तपशील

अ.नं. �नधी Funds

१

२

३

४

५

मं�दर जीण��ार �नधी 

इमारत �नधी

मे�डकल �नधी

जीवनदान �नधी

इतर �नधी

Temple Restoration Fund 

Building Funds

Medical Funds

Life Base Support Fund

Other Fund

�नधीचा तपशील
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