
॥ॐ श्री साईनाथाय नमः॥ 

वंदनीय श्री सद गरुुनाथ दादा (भागवत) 
                                  कृपास्थापपत 
                    ‘दादर काययकें द्र’ 
        श्री लक्ष्मीपूजन पवधी (पत्रक) 
              

                   (ददनाकं ०४ नोव्हेंबर २०२१) 
 

सूचना : श्री लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळी अमावास्येच ेवेगळे अनुष्ठान माांडण्याची आवश्यकता नाही.  
       परांत ुिेवाची / प्रततमाांच ेतनत्य पूजन करावे. 
 

 

    श्री लक्ष्मीपूजनाच ेअनुष्ठान गुरुवारी दद. ०४ नोव्हेंबर २०२१ (आश्र्ववन अमावस्या) रोजी सायंका ी  

   ६.०३ ते ८.३५ यादरम्यान मांडून खालीलप्रमाणे पूजन पवधी करावा. 
   सादहत्य : 
 तनत्यपूजन ववधी सादहत्य + गोमूत्र (ककां वा हळि-कुां कू घातलेले पाणी), राांगोळी, पाट, अक्षता, पांचामतृ, 

 कोमट पाणी, ववडा १ (२ पाने व १ सुपारी), रु. २१/- िक्षक्षणा, एक श्रीफळ, एक फळ, एक वाटी गूळ- 
   खोबरे,  धने-गूळ, लाह्या-बत्तासे (ऐच्च्िक), आांब्याच्या पानाांच ेतोरण व आांब्याची डहाळी, वही व  

   लाल पेन 

 पूजनपवधी : 
 १)   सववप्रथम एका भाांडयात पाणी घेऊन त्यात गोमतू्र ककां वा हळि-कुां कू घालावे. हे पाणी  

                  आांब्याच्या ककां वा ववड्याच्या तीन पानाांनी घरात सववत्र शशांपडाव.े 
  िरवाज्यावर आांब्याच्या पानाांच ेतोरण बाांधनू मधोमध आांब्याची डहाळी लावावी. तसेच,        

        िरवाजाबाहेर उां बरठ्यावर राांगोळी काढावी. 
 २) खालील प्राथवना करून पूजनववधीस प्रारांभ करावा. 
 प्राथयना : ‘गुरुआजे्ञने मी माझ्या कुटंुबातील कुलधमय भावी का ासाठी ननश्र्चचत केला असून  

         जी सेवा माझ्या हातून घडले, ती आपण सवय देवदेवतांनी मान्य करून घ्यावी.’ 
 ३)  पूजनाची जागा गोमूत्र ककां वा पांचामतृाने शुद्ध करून घ्यावी. 
  जागेवर हळि-कुां कवाच ेस्वच्स्तक  काढून त्यावर पाट माांडावा. पाटाभोवती राांगोळी काढावी.                                                                                        

  पाटावर हळि-कुां कवाच ेपथृ्वीतत्त्व  काढावे व त्यावर अक्षताांनी भरलेले ताम्हन ठेवावे. 
  ताम्हनामधील अक्षताांवर हळि-कुां कवाच ेपथृ्वीतत्त्व  काढाव.े 
 ४)  गुरुकृपेन ेप्राप्त झालेल्या श्रीसाईशक,  श्रीकारण,  श्रीमहाकारण व श्रीनारायणी या प्रततमाांना  

                  प्रथम पांचामतृ व त्यानांतर कोमट पाण्याने स्नान घालावे व त्या स्वच्ि पुसून घ्याव्यात. 
  त्याांपैकी श्रीसाईशक,  श्रीकारण व श्रीमहाकारण या प्रततमा डबीत घालून,  ती डबी झाकण न       

        लावता (ककां वा लावून) अक्षताांवर काढलेल्या पथृ्वीतत्त्वावर, ताम्हनात ठेवावी. तसेच,  

        श्रीनारायणी प्रततमाही आसनासदहत त्या डबीशजेारी, ताम्हनात ठेवावी. 
  अनुष्ठानासमोर एक श्रीफळ, रु. २१/-चा ववडा, गूळ-खोबरे, एक फळ, ठेवाव.े ववडा व श्रीफळावर     

        हळि-कुां कू वाहावे. 
  फूलाांस गांध-हळि-कुां कू लावून ती प्रततमाांवर वाहावीत. 
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 ५)  शजेारी एका पाटावर बँकेच ेपुस्तक, एक नवीन कोरी वही, एक लाल पेन ठेवाव.े 
   त्या वहीच्या पदहल्या पानावर लाल पेनाने खालीलप्रमाणे िेविेवताांची नावे शलदहलेली असावीत.  

        नावाांच्या खाली हळि-कुां कू ओले करून ॥  ॥ काढाव ेव शवेटी ‘शुभम ्भवत’ु अस ेशलहावे.  

        (ही वही शलहून पूजनापूवी तयार ठेवावी.) 
॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 

॥ श्री महालक्ष्मी प्रसन्न ॥ 

॥ श्री महासरस्वती प्रसन्न ॥ 

॥ श्री महाकाली प्रसन्न ॥ 

॥ श्री नवनाथ प्रसन्न ॥ 

॥ परमपूज्य पवभूती प्रसन्न ॥ 

॥ ॐ श्रीसाईनाथाय नम: ॥ 

॥ ॐ श्रीसद गुरुनाथ दादाय नम: ॥  

॥ श्री कुलदेवता प्रसन्न ॥ 

॥ श्री वास्तूदेवता प्रसन्न ॥ 

॥ श्री ग्रामदेवता प्रसन्न ॥ 

                   ॥    ॥ 

                               ‘शुभम ्भवत’ु 

 

 ६)  नांतर उिबत्ती, साजूक तुपाच ेतनराांजन ओवाळावे व िधू-साखरेचा नैवेद्य िाखवावा.  

        त्याचबरोबर धने-गूळ व लाह्या-बत्तासे याांचाही नैवेद्य िाखवावा (ऐच्च्िक). 
  कमीतकमी एक आरती म्हणावी. त्यानांतर मंगलाचरण (सजयतत....), श्रीशश्र्ततपीठ प्राथयना  

        (आम्ही गुरुभक्त...) म्हणावी. त्यानांतर एकवीस वे ा महामंत्र (सवव मांगल माांगल्ये...) म्हणावा.  

        शवेटी दैनंददन प्राथयना (हे भगवांता नारायणा....) म्हणावी. 
 

     गूळ-खोबरे, धने-गूळ, लाह्या-बत्तासे व फळ हे त्याचदिवशी प्रसाि म्हणून घरात घ्यावे. 
                      

 ७) लक्ष्मीपूजनाच्या दसुर् या ददवशी : 
  माांडलेले अनुष्ठान हलवावे व प्रततमा धऊुन-पुसून पूवववत पूजनात ठेवाव्यात. 
  ठेवलेले श्रीफळ व ताम्हनातील अक्षता प्रसाि म्हणून घरात वापरात घ्याव्यात. 
  रु. २१/-चा ववडा (आवश्यक असल्यास पाने बिलून),  कायवकें द्रावर नेऊन परमपजू्य बाबाांच्या  

        चरणी, तबकात अपवण करावा. 
 

 सूचना : ज्यांच्याकड ेप्रनतमा नसतील त्यांनाही श्रीलक्ष्मीपूजन वरीलप्रमाणेच करता येईल.  

                              फतत प्रनतमांच ेअनुष्ठान व त्याप्रीत्यथयच ेसवय औपचार करू नयेत. 
 

                                                  ॥ शभंु भवत ु॥ 

 


