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 वलव प्रथभ ऩूजास्थान स्लच्छ कया. 
 आता त्मा ठिकाणी मेऊन शऱदीक ॊ कू रालून चौक ऩूणव कया. 
 त्मानॊतय त्मा चौकालय राकडी चौकी िेलाली. 
 आता भाता श्री रक्ष्भी, वयस्लतीजी आणण गणेळजीॊच्मा भातीच्मा भूती ककॊ ला चचत्र फवला. 
 त्मानॊतय ऩूजेच्मा बाॊड्मातून ऩाणी घेऊन ते वलव भूतींलय शळ ॊऩडा आणण ऩ ढीर भॊत्राचा 

उच्चाय कया. 
 मावोफतच मा भॊत्राचा जऩ कयताना ऩाणी शळ ॊऩडून त भची ऩूजा आवन स्लच्छ कया. 

ॐ अऩवलत्र: ऩवलत्रो ला वलावलस्थाॊ गतोवऩ ला। 

म: स्भयेत ्ऩ ण्डयीकाषॊ व: फाह्माबॊतय: ळ चच:।। 

 आता ऩथृ्ली भातेरा प्रणाभ केल्मालय खारीर भॊत्राचा उच्चाय कयताना आवन कयाले. 

ऩथृ्थ्लतत भॊत्रस्म भेरुऩषृ्ि् ग ऋवऴ् व तरॊ छन्द् कूभोदेलता आवने वलतनमोग्॥ 

ॐ ऩथृ्ली त्लमा धतृा रोका देवल त्लॊ वलष्ण ना धतृा। त्लॊ च धायम भाॊ देवल ऩवलत्रॊ क रु चावनभ॥् 

ऩचृथव्मै नभ् आधायळक्तमे नभ  ्

 मानॊतय ओभ केळलाम नभ्, ओभ नायामणाम नभ्, ओभ भाधलाम नभ् अवा जऩ कयताना 
गॊगाजर अऩवण कया. 

 मा वॊऩूणव प्रकिमेनॊतय भन ळाॊत करून डोऱे फॊद कया आणण रृदमात आईरा नभस्काय 
कया. 

 मानॊतय शातात ऩाणी घेऊन ऩूजेचा वॊकल्ऩ कयाला. वॊकल्ऩावािी अषत (ताॊदऱू), प रे 
आणण ऩाणी शातात घ्मा. तवेच एक रुऩमाचे नाणे (ककॊ ला ळक्म तततके ऩैवे) घ्मा. 

 शे वलव शातात घ्मा आणण वॊकल्ऩ कया की भी रक्ष्भी, वयस्लती आणण गणेळजीॊची ऩूजा 
अळा वलशळष्ट ठिकाणी आणण लेऱी कयणाय आशे, जेणेकरून भरा ळास्त्रोक्त पर शभऱेर. 

 मानॊतय वलवप्रथभ गणेळ आणण गौयीची ऩूजा कयाली. 
 त्मानॊतय करळाची ऩूजा करून नलग्रशाॊची ऩूजा कयाली. 



 शातात अषत ल प रे घेऊन नलग्रश स्तोत्राचे ऩिण कयाले. 
 मानॊतय बगलती ऴोडळ भातकृाॊची ऩूजा केरी जाते. 
 मा वलाांची ऩूजा केल्मानॊतय 6 भातकृाॊची व गॊध, अषत आणण प रे अऩवण करून ऩूजा 

कयाली. 
 वॊऩूणव प्रकिमा भाऊरी घ्मा आणण गणऩती, भाता रक्ष्भी आणण वयस्लतीरा अऩवण कया 

आणण स्लत्च्मा शातालय देखीर फाॊधा. 
 आता वलव देलताॊना ठटऱक रालून स्लत्रा ठटऱक राला. 
 मानॊतय भाॉ भशारक्ष्भीची ऩूजा व रू कया. 
 आता रक्ष्भी, गणेळ आणण देली वयस्लती माॊची ऩूजा कया. 
 त्माच्मावभोय वात, अकया ककॊ ला एकलीव मा वॊख्मेत ठदला राला. 
 भाता श्री रक्ष्भीरा भेकअऩच्मा लस्तू अऩवण कया. 
 आता श्री वूक्त, रक्ष्भी व क्त आणण कनकधाया स्तोत्राचे ऩिण कया. 
 त्मानॊतय उदफत्ती, ठदला, नैलेद्म लगैये अऩवण करून आयती कयाली. 
 अळा प्रकाये त भची ऩूजा ऩूणव शोते. 
 ऩूजा वॊऩरी की षभा भागाली. 
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