
॥ॐ श्री साईनाथाय नमः॥ 

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

        श्री शारदीय नवरात्रपूजन पवधी  (पत्रक) 
                              

                                  (ददनाकं ०७ ऑक्टोबर त े१५ ऑक्टोबर २०२१) 
 

   सूचना : बुधवार  दद. ०६ ऑक्टोबर २०२१ (अधिक अश्विन अमािास्या) रोजी माांडलेले अनुष्ठान हलिून.   

          गुरुवार दद. ०७ ऑक्टोबर २०२१(ननज आश्विन शुध्द प्रनिपदा) या ददिशी निरात्रीच ेअनुष्ठान माांडािे.  

 

   गुरुवार दद. ०७ ऑक्टोबर २०२१ (ननज आश्ववन शुध्द प्रनतपदेपासून) ते शुक्रवार दद. १५ ऑक्टोबर २०२१ 

     (ननज आश्ववन शुध्द दशमीपयतं) हा ‘नवरात्रपूजन पवधी’ खालीलप्रमाणे करावा. 
 

      सादहत्य : 
   ननत्यपूजन वििी सादहत्य+ गोमूत्र (ककां िा हळद-कुां कू घािलेले पाणी), राांगोळी, पाट, अक्षिा, पांचामिृ,  

   कोमट पाणी, विडा १ (२ पाने ि १ सुपारी), रु. २१/-, एक श्रीफळ, एक फळ, एक िाटी गूळ-खोबरे आणण  

   रु. २५/- (अष्टमीसाठी), आांब्याच्या पानाांच ेिोरण ि आांब्याची डहाळी. 
 

 पूजनपवधी : 
 १)  सिवप्रथम एका भाांड्याि पाणी घेऊन त्याि गोमूत्र ककां िा हळद-कुां कू घालािे. हे पाणी आांब्याच्या 
        ककां िा विड्याच्या िीन पानाांनी घराि सिवत्र शशांपडािे. 
  दरिाज्यािर आांब्याच्या पानाांच ेिोरण बाांिनू मिोमि आांब्याची डहाळी लािािी.  

        िसेच, दरिाजाबाहेर उांबरठ्यािर राांगोळी काढािी. 
 
 

 २) खालील प्राथवना करून पूजन वििीस प्रारांभ करािा. 
 प्राथयना : ‘गुरुआजे्ञन ेमी, माझ्या कुटंुबातील कुलधमय भावी काळासाठी ननश्वचत केला असून  

          जी सेवा माझ्या हातून घडले, ती आपण सवय देवदेवतांनी मान्य करून घ्यावी.’ 
 
 

 ३) घरािील इिर देिाांच्या पूजेची प्राथशमक ियारी करािी.(फोटो पुसणे, गांि लािणे, फुले िाहणे, इ.) 
 
 

 ४)  पूजनाची जागा गोमूत्र ककां िा पांचामिृाने शुद्ध करून घ्यािी. 
  हळद-कुां किाच ेस्िश्स्िक  काढून त्यािर पाट माांडािा. 
  पाटाभोििी राांगोळी काढून त्यािर हळद-कुां किाचे पथृ्िीित्त्ि  काढाि ेि त्यािर िाम्हन ठेिाि.े 
  िाम्हनामध्ये अक्षिा घालून त्यािर हळद-कुां किाच ेपथृ्िीित्त्ि  काढािे.  
 
 

 ५)  गुरुकृपेन ेप्राप्ि झालेल्या श्रीसाईशक, श्रीकारण, श्रीमहाकारण ि श्रीनारायणी या प्रनिमाांना  पांचामिृ                 

        ि त्यानांिर कोमट पाण्याने स्नान घालािे ि त्या स्िच्छ पुसून घ्याव्याि. 
  त्याांपैकी श्रीसाईशक, श्रीकारण ि श्रीमहाकारण या प्रनिमा डबीि घालून, िी डबी झाकण न लाििा,  
        अक्षिाांिर काढलेल्या पथृ्िीित्त्िािर, िाम्हनाि ठेिािी. िसेच, श्रीनारायणी प्रनिमाही आसनासदहि            

        त्या डबीशजेारी, िाम्हनाच ठेिािी. 
  अनुष्ठानासमोर एक श्रीफळ, रु.२१/-चा विडा, दक्षक्षणा, गूळ खोबरे, एक फळ, ठेिाि.े  

        विडा ि श्रीफळािर हळद-कुां कू िाहािे. 
  फूलास गांि-हळद-कुां कू लािून िी प्रनिमाांिर िाहािीि. 
  नांिर उदबत्िी, साजूक िुपाच ेननराांजन ि दिू-साखरेचा नैिेद्य दाखिून पूजन कराि.े 
 
 

 ६)  कमीिकमी एक आरिी म्हणािी. ‘त्यानांिर मंगलाचरण (सजयनि) म्हणािे.  श्रीशश्क्तपीठ प्राथयना      

        म्हणािी.’ एकिीस िेळा महामंत्र (सिव मांगल माांगल्ये) म्हणािा.  एकवीस वेळा तारकमंत्र  

                  (ॐ श्री सदगुरूनाथ दादाय नम:) म्हणािा. शिेटी ‘दैनंददन प्राथयना’  म्हणािी. 



७)  सायांकाळीही उदबत्िी, साजूक िुपाच ेननराांजन ि दिू-साखरेचा नैिेद्य दाखिून पूजन कराि े 

        ि ककमान एक आरिी म्हणािी. 
  सकाळी काढून ठेिलेले गूळ-खोबरे (श्रीफळ नव्हे) ि फळ प्रसाद म्हणून त्या ददिशी घराि घ्यािे. 
 
 

 ८)   निमीपयिं िरील अनुष्ठानाि माांडलेल्या प्रनिमा जागच्या हलिू नयेि.  

   दररोज सकाळी प्रनिमाांिरील आदल्या ददिशीची फुले (ननमावल्य) बाजूला काढािी. दसुऱ्या एका फुलाने  

        प्रनिमाांिर पाणी शसांचन कराि ेि दसुऱ् या फुलाांना गांि-हळद-कुां कू लािून िी फुले प्रनिमाांिर िाहािीि. 
  त्यानांिर उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य ि ककमान एक आरिी, अस ेपूजन दररोज कराि.े  

        िसेच, सायांकाळीही उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य दाखिून पूजन कराि ेि ककमान एक आरिी  

         म्हणािी. 
 
 

 ९) शुदध अष्टमीच्या ददवशी : (बुधवार दद. १३ ऑक्टोबर २०२१) 
    सकाळी िरीलप्रमाणे पूजनानांिर ब्राह्मण सुिाशसनी भोजन, ओटी, इ. प्रीत्यथव रु. ५०/-  अनुष्ठानासमोर  

         काढून ठेिािेि ि खालील प्राथवना म्हणािी. ‘‘श्रीगुरुआजे्ञने, जो कुलधमय - कुलाचार आम्ही कुटंुबात  

         करीत होतो ककंवा करणे क्रमप्राप्त होते व तत्प्रीत्यथय जी रक्कम आम्ही खचय केली असती, ती न  

         करता, आम्ही कुटंुबीय, आता  गुरुमागी झाल्यामुळे, ह्या रकमेचा पवननयोग, सत्कारणी करण्याच,े  

         ननश्वचत केले आहे. तरी आपण सवय देवदेवतांनी, ही सेवा मान्य करून, मला व माझ्या कुटंुबीयांना,  
         कृपाशीवायद दयावा.’’ 
 

 १०) शुदध नवमीच्या ददवशी : (गुरुवार दद. १४ ऑक्टोबर २०२१) 
  सकाळी प्रनिमा जाग्यािरून हलिाव्याि. त्याांना पांचामिृ ि कोमट पाण्याने स्नान घालािे ि पुसून     

        पुन्हा पाटािरील िाम्हनाि पूिविि ठेिाव्याि ि त्याांना गांि, हळद- कुां कू-फुले िाहािीि. त्यानांिर  

        उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य ि ककमान एक आरिी, अस ेपूजन कराि.े 
  सायांकाळी उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य दाखिून पूजन कराि ेि ककमान एक आरिी  

        म्हणािी. 
 

 ११) पवजयादशमीच्या ददवशी : (शुक्रवार दद. १५ ऑक्टोबर २०२१) 
   पदहल्या आठ ददिसाांप्रमाणेच सकाळी सिव देिाांच ेि प्रनिमाांच ेपूजन करािे. िसेच गुरुप्रसाद  

                 आत्मननिेदन, इत्यादी ग्रांथ, मुलाखिीची िही, पेन हे अनुष्ठानासमोर पूजनास ठेिािे. 
  त्यानांिर उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य ि ककमान एक आरिी अस ेपूजन कराि.े 
  त्या ददिशी घरािील िापराि असलेली यांत्र े(मोटर, स्कूटर, टी.व्ही., फ्रीज इ.) याांच ेफूल, गांि-हळद-कुां कू,  

        उदबत्िी, ननराांजन याांनी पूजन कराि.े 
       सायांकाळी उदबत्िी, ननराांजन, दिू-साखरेचा नैिेद्य दाखिून पूजन कराि ेि ककमान एक आरिी    

        म्हणािी. 
  विजयादशमीपासून ‘श्री साईशक ४०’  व्यिहाराि आणािा. 
 

 १२) पवजयादशमीच्या दसुर् या ददवशी : (शननवार दद. १६ ऑक्टोबर २०२१) 
  अनुष्ठान हलिािे ि प्रनिमा िऊुन-पुसून पूिविि देिाऱ् याि पूजनाि ठेिाव्याि. 
  प्रथम ददिशी ठेिलेला नारळ ि िाम्हनािील अक्षिा प्रसाद म्हणून घराि िापराि घ्याव्याि. 
  रु.२१/-चा विडा कायवकें द्रािर नेऊन प.पू. बाबांच ेचरणी िबकाि अपवण करािा ि अष्टमीच्या    

        ददिशी काढलेले रु.५०/- कायवकें द्रािरील ‘अल्पबचत ननधीत’ दादर कायवकें द्रािर येऊन अथिा ऑनलाईन   

        जमा  करािेि. 
 

 सूचना : ज्याांच्याकड ेप्रनिमा नसिील त्याांनाही निरात्रपूजन वििी िरीलप्रमाणे करिा येईल. 
         फक्ि प्रनिमाांच ेअनुष्ठान ि त्याप्रीत्यथवच ेसिव औपचार करू नयेि. 
  

॥ शुभं भवतु ॥ 

 


