श्रीखंडोबा षड्रात्रपूजन विधी (पत्रक)
(दिनांक ३० नोव्हेंबर ते ६ वडसेंबर २०१६)
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मंगळिार दि. २९ नोव्हेंबर २०१६ (कार्तिक अमािस्येला) रोजी मांडलेले अनुष्ठान हलिून
बुधिार दि. ३० नोव्हेंबर २०१६ (मागिशीषि शुध्ि प्रवतपिेस) या दििशी निीन अनुष्ठान मांडािे



बुधिार दि. ३० नोव्हेंबर (मागिशीषि शुध्ि प्रवतपिेपासून) ते मंगळिार दि. ६ वडसेंबर २०१६
(मागिशीषि

शुध्ि सप्तमीपयंत) हा

‘षड् रात्रपूजन

विधी’ खालीलप्रमाणे करािा.

सावहत्य : वनत्यपूजन विधी सावहत्य + गोमूत्र (ककं िा हळि-कुं कू घातलेले पाणी), रांगोळी, पाट, अक्षता,
पंचामृत, विडा (२ पाने ि १ सुपारी), रु. ११/- िवक्षणा, एक श्रीफळ, एक फळ, एक िाटी
सुके
खोबरे ि हळि (भंडारा), आंब्याच्या पानांचे तोरण ि आंब्याची डहाळी.
पूजनविधी :
१)  सििप्रथम एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यात गोमूत्र ककं िा हळि-कुं कू घालािे. हे पाणी
आंब्याच्या ककं िा विड्याच्या तीन पानांनी घरात सिित्र शशंपडािे.
 िरिाज्यािर आंब्याच्या पानांचे तोरण बांधून मधोमध आंब्याची डहाळी लािािी. तसेच,
िरिाजाबाहेर उं बरठ्यािर रांगोळी काढािी.
२) खालील प्राथिना करून पूजन विधीस प्रारं भ करािा.
प्राथिना : ‘गुरुआज्ञेने मी माझ्या कु टुंबातील कु लधमि भािी काळासाठी वनवित के ला असून
जी सेिा माझ्या हातून घडेल, ती आपण सिि िेििेितांनी मान्य करून घ्यािी.’
३) घरातील इतर िेिांच्या पूजेची प्राथवमक तयारी करािी.
४)  पूजनाची जागा गोमूत्र ककं िा पंचामृताने शुद्ध करून घ्यािी.
 हळि-कुं किाचे स्िवस्तक
काढू न त्यािर पाट मांडािा.
 पाटाभोिती रांगोळी काढू न त्यािर हळि-कुं किाचे पृथ्िीतत्त्ि
काढािे ि त्यािर ताम्हन
ठे िािे.
 ताम्हनामध्ये अक्षता घालून त्यािर हळि-कुं किाचे पृथ्िीतत्त्ि काढािे.
५)  गुरुकृ पेने प्राप्त झालेल्या श्रीसाईशक, श्रीकारण, श्रीमहाकारण ि श्रीनारायणी या प्रवतमांना
पंचामृत ि त्यानंतर कोमट पाण्याने स्नान घालून स्िच्छ पुसून घ्याव्यात.
 त्यांपैकी श्रीसाईशक, श्रीकारण ि श्रीमहाकारण या प्रवतमा डबीत घालून, ती डबी झाकण न
लािता, अक्षतांिर काढलेल्या पृथ्िीतत्त्िािर ताम्हनात ठे िािी. तसेच, श्रीनारायणी प्रवतमाही
आसनासवहत त्या डबीशेजारी ताम्हनात ठे िािी.
 अनुष्ठानासमोर एक श्रीफळ, रु. ११/-चा विडा, भंडारा (खोबरे िाटी ि हळि) ि एक फळ,
ठे िािे. विडा ि श्रीफळािर हळि-कुं कू िाहािे.
 फु लास गंध, हळि-कुं कू लािून ती प्रवतमांिर िाहािीत.
 नंतर उिबत्ती, साजूक तुपाचे वनरांजन ि िूध-साखरे चा नैिेद्य िाखिून पूजन करािे.
 कमीतकमी एक आरती म्हणािी. त्यानंतर मंगलाचरण (सजयवत), श्रीशविपीठ प्राथिना
म्हणािी. एकिीस िेळा महामंत्र (सिि मंगल मांगल्ये) एकिीस िेळा तारकमंत्र
(ॐ श्री सिगुरूनाथ िािाय नम:) म्हणािा. शेिटी िैनंदिन प्राथिना म्हणािी.
६)  सायंकाळीही उिबत्ती, साजूक तुपाचे वनरांजन ि िूध-साखरे चा नैिेद्य िाखिािा ि दकमान एक
आरती म्हणािी.
 सकाळी काढू न ठे िलेले (श्रीफळ नव्हे) फळ प्रसाि म्हणून घरात घ्यािे.
७)  चंपाषष्ठीपयंत िररोज सकाळी प्रवतमांिरील वनमािल्य बाजूला काढािे ि एका फु लाने प्रवतमांिर
पाणी शसंचन करािे ि िुसर्या फु लांना गंध-हळि-कुं कू लािून ती फु ले प्रवतमांिर िाहािीत.
चंपाषष्ठीच्या दििशीही प्रवतमा हलिू नयेत.

 त्यानंतर उिबत्ती, वनरांजन, िूध-साखरे चा नैिेद्य ि दकमान एक आरती असे पूजन करािे.
 सायंकाळी उिबत्ती, वनरांजन, िूध-साखरे चा नैिेद्य िाखिािा ि दकमान एक आरती म्हणािी.
८) चंपाषष्ठीच्या िुसर्या दििशी (सप्तमीला) :
 अनुष्ठान हलिािे ि प्रवतमा धुऊन-पुसून पूििित ठे िाव्यात.
 पवहल्या दििशी ठे िलेले श्रीफळ ि ताम्हनातील अक्षता प्रसाि म्हणून घरात घ्याव्यात.
 थोडीशी हळि कपाळाला लािून उििररत भंडारा (खोबर्याची िाटी ि उरलेली हळि) घरात
िापरािा.
 रु. ११/-चा विडा कायिकेंद्रािर नेऊन प.पू. बाबांच्या चरणी, तबकात अपिण करािा.
सूचना : ज्यांच्याकडे प्रवतमा नसतील त्यांनाही षड्रात्रपूजन विधी िरीलप्रमाणेच करता येईल.
फि प्रवतमांचे अनुष्ठान ि त्याप्रीत्यथिचे सिि उपचार करू नयेत.
टीप :  ज्यांचे कु लिैित श्रीखंडोबा आहे, त्यांनीच हे अनुष्ठान मांडािे. इतर भिभाविकांना हे
अनुष्ठान मांडणे ऐवच्छक आहे.
 तसेच, ज्यांचे कु लिैित श्री खंडोबा असून, ज्यांच्याकडे पूिािपार परं परे ने श्री खंडोबाचा
टांक आहे, त्यांनी त्या टांकाचे पूजन नेहमीप्रमाणे करािे. िरील अनुष्ठानामध्ये तो
टांक मांडायची आिश्यकता नाही.
 चंपाषष्ठीच्या दििशी िांग्याचे भररत, भाकरी, पुरण असा नैिेद्य िाखिािा (ऐवच्छक).
 चंपाषष्ठीच्या दििशी सकाळी, कायिकेंद्रािर तळी आरतीचा लाभ घेता येईल.
।। शुभं भितु।।

