
भमूिपूजन 

प्रत्येक व्यक्तीच्या आयषु्यात स्वतःच ेघर क  किंवा वास्त ुहोण ेहा एक महत्वाचा टप्पा असतो. जर 
आपण स्वतः प्लॉट घऊेन बाां धकाम करुन घते असाल तर सरकारी परवानग्या, प्लॅन पास होण ेइ. 
सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष बाां धकाम सरुु करण्यापूर्वी त्याठिकाणी भूममपूजन करण े
आवश्यक असते.  

पृथ्वीला आपण ‘धरणीमाता’ मानतो आणण कतच्या पािीवर बाां धकाम करत असताना, खड्ड े
खणताना कतला त्रास होईल. म्हणून कतची क्षमा मागून कतची व कतला तोलून धरणा-या अनां त आणण 
कूर्म याां च ेआशिर्वाद घऊेन काम सरुु केल्याने बाां धकाम कनर्कवघ्नपण ेपार पडते अिी भावना ह्या 
पूजेमध्ये व्यक्त होते.  

गणपती पूजन, वरुण पूजन व पृथ्वी - कूर्म - अनां त ह्या देवताां ची पूजा झाल्यावर कुदळ-
फावडे, घमलेे इ. हत्याराां ची पूजा केली जाते. त्यानां तर कोणी मान्यवर व्यक्ती अथवा ज्यषे्ठ 
व्यक्तीांच्या हस्ते भूममची पूजा करुन नारळ फोडून त्याां च्या हस्ते पाच घाव घालून कामाला सरुुवात 
केली जाते.  

बाां धकाम झाल्यानां तर काही तोडफोड करण्यापेक्षा प्लॅन करत असतानाच क  किंवा फ्लॅटची कनवड 
करतानाच वास्तिुास्त्र सल्ला घतेल्याने नां तरचा मनस्ताप व वाढीव खर्च वाचू िकतो. मात्र 
ह्यासािी खात्रीिीर वास्तिुास्त्र तज्ञाकडून सल्ला घणे े उपयकु्त िरते. िास्त्रिदु्ध वास्तिुास्त्र 
कवषयक सल्ल्यासािी सां पर्क साधा.  

ह्या पूजेसािी लागणा-या सर्वसाधारण साकहत्याची यादी. (पूजेपूर्वी महुुर्त व यादीबद्दल गरुुजीांचा 
सल्ला घ्यावा) 

हळद, कुां कु, गलुाल  जानवीजोड  केळी ६  चौरां ग १  
राां गोळी  उदबत्ती                       फळे ५  पाट क  किंवा आसने ३  
नारळ ५  ताां दूळ १ कक.  सटु्टी फुल े  समई   
सपुाऱ्या १०  गूळ खोबरे  हार ४   कनरां जन  
हळकुां डे ५, बदाम ५  खडीसाखर, पेढे  बेल, दुर्वा, तळुिी  पळी भाां डे   
खारका ५  वस्त्र (ब्लाऊजपीस) १  कवड्याची पाने २५  कलि २, ताम्हण २  



सटेु्ट पसैे १० नाणी    आां ब्याच ेडहाळे  स्टील ताटे / टर े २  
तेल,तपु,   कुदळ , फावडे    वाट्या ८  
वाती, फुलवाती  घमलेे     घां टा 
काड्यापेटी  टोपी      
हात पसुण्यासािी वस्त्र क  किंवा नॅपककन २   

-: सर्व पूजा साकहत्यासह पूजा केली जाईल :- 

 


