
॥ॐ श्री साईनाथाय नमः॥ 

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

                   (ददनाकं १४ नोव्हेंबर २०२०) 
 

सूचना : लक्ष्मीपूजनाच्या  ा दिवशी सकाळी अमावास् ेच ेवेगळे अयुष्ठाय माांडणे आवश् क याही.  
       पूजनारांत ुनयत्  पूजनाच्य करावे. 
 

     हे अनुष्ठान शननवारी दद. १४ नोव्हेंबर २०२० (ननज आश्र्ववन अमावस्या) रोजी सायंका ी                                 

       ५.५९ ते ८.३२ यादरम्यान मांडून खालीलप्रमाणे पूजन पवधी करावा. 
   सादहत्य : 
 नयत् पूजनाच्य ववधी सादहत्  + गोमचत्र (ककां वा हळि-कुां कच  घातलेले पूजनााणी), राांगोळी, पूजनााट, अक्षता, पूजनाांचामतृ, 

 कोमट पूजनााणी, ववडा १ (२ पूजनााये व १ सुपूजनाारी), रु. २१/- िक्षक्षणा, एक श्रीफळ, एक फळ, एक वाटी गचळ- 
   खोबरे,  धये-गचळ, लाह् ा-बत्तासे (ऐच् िक), आांब् ा  ा पूजनाायाांच ेतोरण व आांब् ाची डहाळी, वही व  

   लाल पूजनाेय 

 पूजनपवधी : 
 १)   सववप्रथम एका भाांड ात पूजनााणी घेऊय त् ात गोमचत्र ककां वा हळि-कुां कच  घालावे. हे पूजनााणी  

                  आांब् ा  ा ककां वा ववड् ा  ा तीय पूजनाायाांयी घरात सववत्र शशांपूजनाडावे. 
  िरवाज् ावर आांब् ा  ा पूजनाायाांच ेतोरण बाांधचय मधोमध आांब् ाची डहाळी लावावी. तसेच,        

        िरवा्ाबाहेर उां बरठ् ावर राांगोळी काढावी. 
 २) खालील प्राथवया करूय पूजनाच्यववधीस 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)  पूजनाच्याची ्ागा गोमचत्र ककां वा पूजनाांचामतृाये शुद्ध करूय घ् ावी. 
  हळि-कुां कवाच ेस्वच्स्तक  काढचय त् ावर पूजनााट माांडावा. पूजनााटाभोवती राांगोळी काढावी.                                                                                        

  पूजनााटावर हळि-कुां कवाच ेपूजनाथृ्वीतत्त्व  काढावे व त् ावर अक्षताांयी भरलेले ताम्हय ठेवावे. 
  ताम्हयामधील अक्षताांवर हळि-कुां कवाच ेपूजनाथृ्वीतत्त्व  काढाव.े 
 ४)  गुरुकृपूजनाेय ेप्राप्त झालेल् ा श्रीसाईशक,  श्रीकारण,  श्रीमहाकारण व श्रीयारा णी  ा प्रनतमाांया  

                  प्रथम पूजनाांचामतृ व त् ायांतर कोमट पूजनााण् ाये स्याय घालचय स्व ि पूजनाुसचय घ् ाव् ात. 
  त् ाांपूजनाैकी श्रीसाईशक,  श्रीकारण व श्रीमहाकारण  ा प्रनतमा डबीत घालचय,  ती डबी झाकण य       

        लावता ककां वा लावचय अक्षताांवर काढलेल् ा पूजनाथृ्वीतत्त्वावर, ताम्हयात ठेवावी. तसेच, श्रीयारा णी  

        प्रनतमाही आसयासदहत त् ा डबीशे् ारी, ताम्हयात ठेवावी. 
  अयुष्ठायासमोर एक श्रीफळ, रु. २१/-चा ववडा, गचळ-खोबरे, एक फळ, ठेवाव.े ववडा व श्रीफळावर     

        हळि-कुां कच  वाहावे. 
  फच लाांस गांध-हळि-कुां कच  लावचय ती प्रनतमाांवर वाहावीत. 
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 ५)  शे् ारी एका पूजनााटावर बँकेच ेपूजनाुस्तक, एक यवीय कोरी वही, एक लाल पूजनाेय ठेवाव.े 
   त् ा वही  ा पूजनादहल् ा पूजनाायावर लाल पूजनाेयये खालीलप्रमाणे िेविेवताांची यावे शलहावीत. यावाां  ा  

        खाली हळि-कुां कच  ओले करूय ॥  ॥ काढावे व शवेटी ‘शुभम ्भवत’ु अस ेशलहावे. 
॥ 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)  यांतर उिबत्ती, सा च्क तुपूजनााच ेनयराां्य ओवाळावे व िचध-साखरेचा यैवेद्  िाखवावा.  

        त् ाचबरोबर धये-गचळ व लाह् ा-बत्तासे  ाांचाही यैवेद्  िाखवावा (ऐच् िक). 
  कमीतकमी एक आरती म्हणावी. त् ायांतर मंगलाचरण (स् नत), श्रीशश्र्ततपीठ प्राथयना  

                  म्हणावी. एकवीस वे ा महामंत्र (सवव मांगल माांगल् े) म्हणावा.  

        शवेटी दैनंददन प्राथयना म्हणावी. 
 

टीप :  गचळ-खोबरे, धये-गचळ, लाह् ा-बत्तासे व फळ हे त् ाचदिवशी प्रसाि म्हणचय घरात घ् ावे. 
              वर दिलेली िेवाांची यावे वहीत शलहचय वही पूजनाच्यापूजनाचवी त ार ठेवावी.  

       

 ७) लक्ष्मीपूजनाच्या दसुर् या ददवशी : 
  माांडलेले अयुष्ठाय हलवावे व प्रनतमा धऊुय-पूजनाुसचय पूजनाचवववत पूजनाच्यात ठेवाव् ात. 
  ठेवलेला श्रीफळ व ताम्हयातील अक्षता प्रसाि म्हणचय घरात वापूजनारात घ् ाव् ात. 
  रु. २१/-चा ववडा (आवश् क असल् ास पूजनााये बिलचय),  का वकें द्रावर येऊय पूजनारमपूजनाचज्  बाबाां  ा  

        चरणी, तबकात अपूजनावण करावा. 
 

 सूचना : ज्यांच्याकड ेप्रनतमा नसतील त्यांनाही श्रीलक्ष्मीपूजन वरीलप्रमाणेच करता येईल.  

                              फतत प्रनतमांच ेअनुष्ठान व त्याप्रीत्यथयच ेसवय औपचार करू नयेत. 
 

                                                  ॥ शभंु भवत ु॥ 

 


