
लक्ष्मीपूजन 

धन, संपत्ती म्हणजे पैसा ही सध्या माणसाची सर्ाात मोठी गरज आहे. 

मानर्ी जीर्नातील सर्ा भौततक गरजा पैशाने पूणा होतात. लक्ष्मी हे 

धन, संपत्ती, समृद्धीचे नार् आहे. लक्ष्मी जी भगर्ान तर्षू्णची पत्नी 

आहे. असे मानले जाते की देर्ी लक्ष्मीच्या कृपेनेच घरात धन-समृद्धी 

येते. ज्या घरात माता लक्ष्मी र्ास करत नाही त्या घरात गररबी येते. 

त्यामुळे देर्ी लक्ष्मीला प्रसन्न करणे अतं्यत महत्त्वाचे मानले जाते 

आतण ततला प्रसन्न करण्यासाठी देर्ी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. लक्ष्मी 

पूजनाची पद्धत काय आहे आतण पूजेसाठी कोणती सामग्री 

आर्श्यक आहे ते पाहूया? 

२०२१ दिवाळी केव्हा आहे? (लक्ष्मी पूजा 2021 तारीख) (भारतीय 

कॅलेंडरमधे्य दिवाळी २०२१ तारीख) 

तदर्ाळी हा सण दरर्र्षी कातताक मतहन्यातील अमार्ासे्यला साजरा 

केला जातो. यार्र्षी ही तारीख 4 नोव्हेंबर 2021, गुरुर्ार रोजी येत 

आहे. त्यामुळे 04 नोव्हेंबर 2021 रोजी िेशभरात दिवाळीचा सण 

साजरा केला जाणार आहे. तदर्ाळीत लक्ष्मीपूजनाचे तर्शेर्ष महत्त्व 

आहे. लक्ष्मीपूजन शुभ मुहूताार्रच करारे्. शुभ मुहूताार्र केलेल्या 

पूजेने लक्ष्मीजी प्रसन्न होतात आतण आपल्या भक्ांना आशीर्ााद 

देतात. 

• लक्ष्मीपूजन च्या हातदाक शुभेच्छा 2021 – Lakshmi 
Pujan Marathi Wishes Quotes Status SMS 
Images & Banner 

• बायकोला तदर्ाळी पाडर्ा भेट | Diwali padwa gift 
for wife in marathi 

दिवाळी २०२१- शुभ मुहूतत (Diwali 2021) 

• तदर्ाळी: 4 नोव्हेंबर 2021, गुरुर्ार 
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• अमार्स्या ततथी सुरू होते: 04 नोव्हेंबर 2021 सकाळी 

06:03 पासून. 

• अमार्स्या ततथी संपेल: 05 नोव्हेंबर 2021 सकाळी 02:44 

पयंत. 

2021 लक्ष्मी पूजनासाठी शुभ मुहूतत (लक्ष्मी पूजा 2021 तारीख) 

• 06:09 pm ते 08:20 pm 

• कालार्धी: 1 तास 55 तमतनटे 

• प्रदोर्ष काल: १७:३४:०९ ते २०:१०:२७ 

• रृ्र्षभ कालार्धी: 18:10:29 ते 20:06:20 

कोण आहे िेवी लक्ष्मी? 

देर्ी लक्ष्मीला संपत्ती आतण समृद्धीची देर्ी म्हटले जाते. सनातन 

धमााच्या तर्षु्ण पुराणात असे सांतगतले आहे की लक्ष्मीजी या भृगु 

आतण ख्वाती यांच्या कन्या असून त्या स्वगाात र्ास करत होत्या. 

समुद्रमंथनाच्या रे्ळी लक्ष्मीजीचंा मतहमा रे्दांमधे्य सांतगतला आहे. 

लक्ष्मीजीनंी तर्षू्णजीनंा पती म्हणून तनर्डले, त्यामुळे त्यांची शक्ी 

अतधक मजबूत मानली जाते. 

दोन हत्ती लक्ष्मीला अतभरे्षक करतात. तो कमळाच्या आसनार्र 

तर्राजमान आहे. लक्ष्मीजीचं्या पूजेमधे्य कमळाचे तर्शेर्ष महत्त्व 

सांगण्यात आले आहे. कारण हे फूल कोमलतेचे प्रततक आहे, म्हणून 

देर्ी लक्ष्मीच्या पूजेमधे्य त्याचे स्थान येते. लक्ष्मीला चार हात आहेत. 

ती धे्यय आतण चार स्वभार्ांचे प्रतीक आहे (दूरदृष्टी, दृढतनश्चय, 

पररश्रम आतण सुव्यर्स्था शक्ी) आतण मााँ लक्ष्मीजी ततच्या भक्ांर्र 

सर्ा हातांनी आशीर्ााद देतात. त्यांच्या र्ाहनाचे र्णान घुबड असे केले 

आहे, जे तनभायतेचे लक्षण आहे. 



तदर्ाळीत लक्ष्मीची मुख्य पूजा केली जात असली तरी सतत 

लक्ष्मीपूजन करणे अतधक फलदायी मानले जाते. 

• 170 Happy Diwali Marathi Images, Whatsapp 

Status, Images, Photos Download | तदर्ाळीच्या 

हातदाक शुभेच्छा बॅनर & फोटो 

• तदर्ाळी पाडर्ा शुभेच्छा 2021 – Diwali Padwa 
Marathi Status Wishes Quotes SMS Images 

लक्ष्मी पूजना ला लागणारे सादहत्य 

लक्ष्मीच्या पूजेसाठी लागणारे सातहत्य एखाद्याच्या कुर्तीनुसार गोळा 

करता येते. लक्ष्मीला तप्रय असलेल्या र्संू्मधे्य लाल, गुलाबी तकंर्ा 

तपर्ळे रेशमी कापड घेऊ शकता. कमळ आतण गुलाबाची फुलेही 

आईला खूप तप्रय असतात. फळांच्या रूपात, आईला श्री फल, 

सीताफळ, बेर, डातळंब आतण पाण्याचे तांबूस देखील आर्डतात. 

तृणधान्यांमधे्य तांदूळ, घरगुती शुद्ध तमठाई, खीर, तशरा नैरे्द्य हे योग्य 

आहे. तदर्ा लार्ण्यासाठी गाईचे तूप, शेंगदाणे तकंर्ा ततळाचे तेल 

र्ापरले जाते. 

यातशर्ाय रोळी, कुमकुम, पान, सुपारी, लरं्ग, रे्लची, चौकी, कलश, 

मााँ लक्ष्मी आतण भगर्ान श्री गणेशजीचंी मूती तकंर्ा तचत्र, आसन, 

थाळी, चांदीचे नाणे, धूप, कापूर, अगरबत्ती, दीपक, कापूस, 

सुगंधासाठी मोळी, नारळ, मध, दही, गंगाजल, गूळ, धणे, जर्, गहू, 

दुर्ाा, चंदन, तसंदूर, केर्रा, गुलाब तकंर्ा चंदनाचा अत्तर घेऊ शकता. 

लक्ष्मी पूजनाची दवधी – लक्ष्मी पूजन कसे करावे? 

• सर्ाप्रथम पूजेच्या पात्रातून थोडे पाणी घेऊन मूतींर्र 

तशंपडा, यामुळे मूती पतर्त्र होतील, त्यानंतर स्वतः ला, 

तुमची पूजा सामग्री आतण तुमचे आसनही पतर्त्र करा. 

पतर्त्रीकरण करताना खालील मंत्राचा जप करा- 
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ॐ अपदवत्र: पदवत्रो वा सवातवस्ाां गतोदप वा। 

य: स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां स: वाह्याभांतर: शुदच:।। 

यानंतर ज्या तठकाणी आसन घातले आहे ते स्थान पतर्त्र करून पृथ्वी 

मातेची पूजा करार्ी. या प्रतियेत खालील मंत्राचा जप करा- 

पृथ्विदत मांत्रस्य मेरुपृष्ठः  ग ऋद ः  सुतलां छन्दः  कूमोिेवता आसने 

दवदनयोगः ॥ 

ॐ पृिी त्वया धृता लोका िेदव त्वां दवषु्णना धृता। 

त्वां च धारय माां िेदव पदवत्रां कुरु चासनम््॥ 

पृद्वै्य नमः  आधारशक्तये नमः  

• आता फुल, चमचा तकंर्ा अंजुलीतून पाण्याचा एक थेंब 

तोडंात टाका आतण ओम केशर्ाय नमः  मंत्र म्हणा, 

त्यानंतर पुन्हा पाण्याचा एक थेंब तोडंात टाका आतण ओम 

नारायणाय नमः  या मंत्राचा जप करा, त्याचप्रमाणे ततसरा 

थेंब टाका. मुखाने ओम र्ासुदेर्ाय नमः  हा मंत्र म्हणा. 

नंतर ‘ओम हृतर्षकेर्षय नमः ’ म्हणत हात उघडा, 

अंगठ्याच्या मुळाशी ओठ पुसून हात धुर्ा. या प्रतियेला 

आचमन म्हणतात, ज्यामुळे ज्ञान, आत्म आतण बुद्धी तत्व 

शुद्ध होते. त्यानंतर तटळक लारू्न अर्यर्दान करारे्. 

आता तू पूजेसाठी पूणापणे शुद्ध आहेस. 

• यानंतर मन एकाग्र करण्यासाठी प्राणायाम करा आतण 

परमेश्वराचे ध्यान करा तकंर्ा डोळे बंद करून मन स्स्थर 

झाल्यार्र तीन दीघा श्वास घ्या. पूजेच्या सुरुर्ातीला 

स्वस्स्र्चन केले जाते, त्यासाठी हातात फुले, अक्षत आतण 

जल, स्वातीन: इंद्र इ. कोणतीही उपासना करताना 

संकल्प हा मुख्य असतो, म्हणून त्यानंतर संकल्प करा. 



• संकल्पासाठी हातात अक्षत, फुले आतण पाणी घ्या, थोडे 

पैसे म्हणजे पैसे सोबत घ्या, आता संकल्प मंत्र जपताना 

संकल्प घ्या की मी अशा व्यक्ीची, अशा स्थळाची, 

रे्ळची आतण अशा देर्तांची पूजा करणार आहे. शास्त्राचे 

फळ मला तमळारे् म्हणून मी आहे. 

• संकल्प केल्यानंतर गणपती आतण मााँ गौरीची पूजा 

करार्ी. यानंतर कलशाची पूजा करार्ी. हातात थोडे पाणी 

घेऊन आमंत्रण आतण पूजा मंत्रांचा जप करा आतण नंतर 

पूजा सामग्री अपाण करा. त्यानंतर नर्ग्रहांची पूजा करा, 

यासाठी हातात अक्षत आतण फुले घेऊन नर्ग्रह स्ोत्राचा 

जप करा. त्यानंतर भगर्तीच्या र्षोडश मातृकांची पूजा 

करार्ी. मातांची पूजा केल्यानंतर रक्षाबंधन करारे्. 

रक्षाबंधनासाठी माऊली घेऊन गणपतीला अपाण करा, 

नंतर हातात बांधून ततलक लार्ा. यानंतर महालक्ष्मीची 

पूजा करार्ी. 

• रे्दांमधे्य लक्ष्मीच्या पूजेसाठी अनेक महत्त्वाचे मंत्र तदले 

आहेत. ऋगे्वदात एका तठकाणी लक्ष्मीला प्रसन्न 

करण्यासाठी खालील मंत्र सांतगतले आहेत- 

धनमदिधतनां वायुधतनां सूयो धनां वसुः । 

धनदमन्द्रो बृहस्पदतवतरुणां धनमसु्त ते।। 

अश्विायै गोिायै धनिायै महाधने। 

धनां मे जु ताां िेदव सवतकामाांश्च िेदह मे।। 

मनसः  काममाकूदतां वाचः  सत्यमशीमदह। 

पशूनाां रूपमन्नस्य मदय श्ीः  श्यताां यशः  ।। 

• लक्ष्मीची पूजा करताना स्वच्छतेकडे तर्शेर्ष लक्ष तदले 

पातहजे. दीपार्लीच्या मुहूताार्र लक्ष्मीदेर्ीची पूजा करून 

तदर्ा लार्ार्ा, यासाठी ततळाच्या तेलाचे सात, अकरा, 



एकर्ीस तकंर्ा त्याहून अतधक तदरे् लार्ारे्त आतण ताटात 

ठेरू्न पूजा करार्ी. 

• तदव्याची पूजा केल्यानंतर घरातील मतहलांनी सर्ा सोन्या-

चांदीचे दातगने स्वत:च्या हाताने मााँ लक्ष्मीला अपाण 

करारे्त. दुसर्या तदर्शी आंघोळीनंतर तर्तधनुसार पूजा 

करून, अपाण केलेले दातगने र् इतर र्सू् लक्ष्मीचा प्रसाद 

म्हणून र्ापराव्यात. असे केल्याने देर्ी लक्ष्मीची कृपा 

कायम राहते असे मानले जाते. 
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