॥ॐ श्री साईनाथाय नमः॥

वंदनीय श्री सदगरु
ु नाथ दादा

(भागवत)

कृपास्थापपत

‘दादर काययकेंद्र’
श्रीखंडोबा षडरात्रपज
ू न पवधी (पत्रक)

श्री साई शक ४०

(ददनांक ५ डडसेंबर ते ९ डडसेंबर २०२१)
सूचना : शननवार दद. ०४ डडसेंबर २०२१ (कार्तिक अमावस्या) रोजी माांडलेले अनुष्ठान हलवून

रपववार दद. ०५ डडसेंबर २०२१ (मार्िशीर्ि शुध्द प्रर्तपदा) या ददवशी र्डरात्र अनुष्ठान माांडावे.



रपववार दद. ०५ डडसेंबर २०२१ (मार्िशीर्ि शुध्द प्रर्तपदा) ते गुरुवार दद. ०९ डडसेंबर २०२१

(मार्िशीर्ि शुध्द र्ष्ठीपयंत) हा ʻषडरात्रपूजन पवधी’ खालीलप्रमाणे करावा.

सादित्य : र्नत्यपूजन ववधी सादहत्य + र्ोमूत्र (ककांवा हळद-कांु कू घातलेले पाणी), राांर्ोळी, पाट, अक्षता,
पांचामत
ु ारी), रु. २१/- दक्षक्षणा, एक श्रीफळ, एक फळ,
ृ , कोमत पाणी, ववडा (२ पाने व १ सप
एक वाटी सक
ु े खोबरे व हळद (भांडारा), आांब्याच्या पानाांचे तोरण व आांब्याची डहाळी.

पूजनपवधी :

१)  सविप्रथम एका भाांडयात पाणी घेऊन त्यात र्ोमूत्र ककांवा हळद-कांु कू घालावे. हे पाणी
ां डावे.
आांब्याच्या ककांवा ववडयाच्या तीन पानाांनी घरात सवित्र शशप

 दरवाज्यावर आांब्याच्या पानाांचे तोरण बाांधन
ू मधोमध आांब्याची डहाळी लावावी.
तसेच, दरवाजाबाहे र उां बरठ्यावर राांर्ोळी काढावी.

२) खालील प्राथिना करून पूजन ववधीस प्रारां भ करावा.

प्राथयना : ‘गुरुआज्ञेने मी माझ्या कुटुंबातील कुलधमय भावी काळासाठी ननश्चचत केला असून
जी सेवा माझ्या िातन
ू घडेल, ती आपण सवय दे वदे वतांनी मान्य करून घ्यावी.’

३) त्यानांतर घरातील इतर दे वाांच्या पूजेची प्राथशमक तयारी करावी. (आधी वादहलेली फुले काढणे,
दे व पुसणे, र्ांध लावणे, नववन फुले वाहणे इत्यादी)

४)  अनुष्ठान पूजनाची जार्ा र्ोमूत्र ककांवा पांचामत
ृ ाने शुद्ध करून घ्यावी.
 हळद-कांु कवाचे स्वस्स्तक

काढून त्यावर पाट माांडावा. पाटाभोवती राांर्ोळी काढावी.

 पाटावर हळद-कांु कवाचे पथ्
ृ वीतत्त्व

काढावे व त्यावर अक्षताांनी भरलेले ताम्हन ठे वावे.

 ताम्हनामधील अक्षताांवर हळद-कांु कवाचे पथ्
ृ वीतत्त्व

काढावे.

 र्ुरुकृपेने प्राप्त झालेल्या श्रीसाईशक, श्रीकारण, श्रीमिाकारण व श्रीनारायणी या प्रर्तमाांना
प्रथम पांचामत
ृ व त्यानांतर कोमट पाण्याने स्नान घालून स्वच्छ पुसून घ्याव्यात.

 त्याांपक
ै ी श्रीसाईशक, श्रीकारण व श्रीमिाकारण या प्रर्तमा डबीत घालून, ती डबी झाकण न

लावता ककांवा लावन
ू अक्षताांवर काढलेल्या पथ्
ृ वीतत्त्वावर, ताम्हनात ठे वावी. तसेच, श्रीनारायणी
प्रर्तमाही आसनासदहत त्या डबीशेजारी, ताम्हनात ठे वावी.

 फुलास र्ांध-हळद-कांु कू लावन
ू ती प्रर्तमाांवर / डबीवर वाहावीत.

 अनष्ु ठानासमोर एक श्रीफळ, रु. २१/-चा ववडा, भांडारा (खोबरे वाटी व हळद) व
ठे वावे. ववडा व श्रीफळावर हळद-कांु कू वाहावे.

एक फळ,

 नांतर उदबत्ती, साजूक तुपाचे र्नराांजन ओवाळून व दध
ू -साखरे चा नैवेद्य दाखवून सवि दे वाांचे व
प्रर्तमाांचे पूजन करावे.

 कमीतकमी एक आरती म्हणावी. त्यानांतर मंगलाचरण (सजयर्त) म्हणावे, श्रीशश्ततपीठ
प्राथयना (आम्ही र्ुरुभक्त) म्हणावी. एकवीस वेळा मिामंत्र (सवि मांर्ल माांर्ल्ये) म्हणावा.

शेवटी दै नंददन प्राथयना म्हणावी.

 सायांकाळीही उदबत्ती, साजूक तुपाचे र्नराांजन व दध
ू -साखरे चा नैवेद्य दाखवावा व ककमान
एक आरती म्हणावी.

 सकाळी काढून ठे वलेले फळ (श्रीफळ नव्हे ) प्रसाद म्हणून त्याददवशी घरात घ्यावे.
५)  चांपार्ष्ठीपयंत दररोज सकाळी प्रर्तमाांवरील / डबीवर र्नमािल्य बाजूला काढावे व एका फुलाने
सवि प्रर्तमाांवर पाणी शसांचन करावे. दस
ु र्या फुलाांना र्ांध-हळद-कांु कू लावून ती फुले प्रर्तमाांवर
/ डबीवर वाहावीत. (चांपार्ष्ठीच्या ददवशीही प्रर्तमा हलवू नयेत).

 नांतर उदबत्ती, र्नराांजन ओवाळून, दध
ू -साखरे चा नैवेद्य दाखवून, ककमान एक आरती
म्हणून असे दररोज पूजन करावे.

 तसेच प्रत्येक ददवशी सायांकाळीही उदबत्ती, र्नराांजन, दध
ू -साखरे चा नैवेद्य असे पूजन करावे व
ककमान एक आरती म्हणावी.

६) चंपाषष्ठीच्या दस
ु र्या ददवशी : (१० डडसेंबर २०२१ रोजी)

 माांडलेले अनष्ु ठान हलवावे व प्रर्तमा धऊ
ि त पज
ु न-पस
ु न
ू पव
ू व
ू नात ठे वाव्यात.

 पदहल्या ददवशी ठे वलेले श्रीफळ व ताम्हनातील अक्षता प्रसाद म्हणन
ू घरात वापरात
घ्याव्यात.

 घरातील सवांनी थोडीशी हळद कपाळाला लावन
ू उविररत भांडारा (खोबर्याची वाटी व उरलेली
हळद) वापरात घ्याव्या.

 रु. २१/-चा ववडा (सक
ु लेली पाने बदलन
ू ), कायिकेंद्रावर नेऊन परमपज्
ू य बाबाांच्या चरणी,
तबकात अपिण करावा.

सच
ू ना : जयांच्याकडे प्रनतमा नसतील त्यांनािी षड्रात्रपज
ू न पवधी वरीलप्रमाणेच करता येईल.
फतत प्रनतमांचे अनष्ु ठान व त्याप्रीत्यथयचे सवय औपचार करू नयेत.

टीप :  ज्याांचे कुलदै वत श्रीखांडोबा आहे , त्याांनी हे अनुष्ठान माांडणे आवश्यक आहे .
इतर भक्तभाववकाांना हे अनुष्ठान माांडणे ऐस्च्छक आहे .

 तसेच, ज्याांचे कुलदै वत श्री खांडोबा असून, ज्याांच्याकडे पूवािपार परां परे ने श्री खांडोबाचा
टाांक आहे , त्याांनी त्या टाांकाचे पूजन नेहमीप्रमाणे करावे. वरील अनुष्ठानामध्ये तो
टाांक माांडायची आवश्यकता नाही.

 चांपार्ष्ठीच्या ददवशी (०९ डडसेंबरला) वाांग्याचे भररत, भाकरी, पुरण असा नैवेद्य
दाखवावा (ऐस्च्छक).

 चांपार्ष्ठीच्या ददवशी (०९ डडसेंबरला रोजी) सकाळी, कायिकेंद्रावरील ऑनलाईन तळी
आरतीचा लाभ Zoom / Youtube वरून घ्यावा.

~~ MegYeb YeJeleg ~~

