
 

 

     आज दिनाांक ०३/०२/२०२३ रोजी श्रीराम ग्रामीण सांशोधन व दवकास प्रदिष्ठान 

सांचादिि, िोकमांगि औद्योदगक प्रदशक्षण वडाळा येथे सरस्विी पूजन व 

दवश्वकमाा प्रदिमेचे पूजन करण्याि आिे. प्राचाया श्री योगेश गायकवाड सर 

याांच्या मागािशानाखािी भगवान दवश्वकमाा की जय या जयघोषाने प्रदिमेचे पूजन 

करण्याि आिे कायाक्रमाचे सूत्रसांचािन जोडारी दनिेशक श्री रमेश िवटे सर 

याांनी केिे कायाक्रमाच्या मुख्य अदिथी म्हणून दवजिांत्री दवभागाच्या प्रथम वषााच्या 

दनिेशीका सांध्याराणी दशांिे मॅडम िाभि्या होत्या िसेच कायाक्रम स्थळी 

मोटरसायकि मेकॅदनक दवभागाचे दनिेशक राहुि गवळी सर, दडझेि मेकॅदनक 

दवभागाचे दनिेशक श्री प्रिीप दवटकर सर ,दवजिांत्री दवभागाचे दनिेशक सांभाजी 

जाधव सर , सौरभ िदहटणकर सर, व आयटीआयचे ६० दवद्यार्थ्ाांची उपस्स्थिी 

होिी 

३ फेबु्रवारी दवश्वकमाा जयांिी, या दवश्वाचे स्थापत्यकार दवश्वकमाा याांच्याप्रिी 

कृिज्ञिा व्यक्त करण्याचा दिवस! पृथ्वी कोणी दनमााण केिी? या सृष्टीचा रचेिा 

कोण? सवा जीवाांचा जन्मिािा कोण? अशा अनेक गोष्टी ांबद्दि आपि्यािा 

उतु्सकिा असिे. त्यादृष्टीने वैज्ञादनक शोध सुरू आहेिच. मात्र त्याच्याही िोन 

पाविे पुढे असिेिे अध्यात्म या सवा प्रश्नाांची सोिाहरण उत्तरे िेिे. त्यासांिभााि 

पुराण, वेि, वाङमय याचाही आपि्यािा आधार घेिा येिो. या सवा चचेमागचे 

कारण हेच की ३ फेबु्रवारी रोजी दवश्वकमाा जयांिी आहे. ज्ाांनी ही पृथ्वी वसविी 

त्या स्थापत्यकार भगवान दवश्वकमाा याांचा वाढदिवस. त्यादनदमत्ताने त्याांच्याप्रिी 

कृिज्ञिा व्यक्त करण्याचा हा दिवस. त्याांच्याबद्दि अदधक मादहिी जाणून घेऊ. 

भगवान दवश्वकमाा हे या सृष्टीचे पदहिे स्थापत्यकार मानिे जािाि. चारही 

युगाांमधे्य त्याांनी दनदमाि केिेि्या वासू्ांचे िाखिे आहेि. त्याांनी कृष्णाची द्वारका, 

पाांडवाांची मयसभा, िेवी िेविाांसाठी आदिशान महाि, स्वगािोक, िां का, 

हस्स्नापूर, इांद्रपुरी, जगन्नाथ पुरी वसविी. जगन्नाथ पुरी येथीि जगन्नाथाच्या 

मांदिरािीि कृष्ण, सुभद्रा आदण बिरामाची मूिी त्याांनीच दनमााण केिी आहे. 



िसेच भगवान शांकरासाठी दत्रशूळ, भगवान दवषू्णांसाठी कवच कुां डि, महारथी 

कणा साठी कवच कुां डिाांची दनदमािी त्याांनीच केिी होिी. त्याांची वैज्ञादनक आदण 

स्थापत्य शास्त्रािीि िूरदृष्टी पाहून त्याांना ऋगे्विाि स्थान दििे आहे. त्याांची 

कारादगरी पाहून त्याांना वासू्िेवाचे सुपुत्र असेही म्हटिे जािे.  

माघे शुके्ल त्रयोिश्याां दिवापुषे्प पुनवासौ।अष्टा दवाशदि में जािो दवशवकमाा भवदन 

च॥ 

धमाशास्त्रानुसार माघ शुक्ल त्रयोिशीिा भगवान दवश्वकमाा याांची जयांिी साजरी 

केिी जािे. यादिवशी भगवान दवश्वकमाा याांची पूजा केिी जािे. मुख्यते्व व्यापारी 

वगााि अदिशय आस्थेने दवश्वकमाा जयांिीचा दिवस साजरा केिा जािो. िसेच 

त्याांच्या आशीवाािाने काम व्हावे, यासाठी कायााियाि दवश्वकमाा याांची िसबीरही 

आढळिे. दवश्वकमाा जयांिीच्या दिवशी या प्रदिमेचे सामूदहकपणे साग्रसांगीि 

पूजन केिे जािे. यादिवशी अवजाराांची, शस्त्राांची पूजा केिी जािे. अदभषेक 

घाििा जािो आदण भस्क्तभावे दवश्वकमाा याांचा आशीवााि घेििा जािो.  

आपण व्यापारी असो अथवा नसो, या सुांिर सृष्टीच्या रचेत्याप्रिी कृिि्यिा 

व्यक्त करण्यासाठी आपणही भगवान दवश्वकमाा याांची मनोभावे पूजा करूया. 

पूजा दवधी नेहमीचाच आहे. फक्त त्यािा काही मांत्राांची जोड द्यावी. जसे की, ॐ 

आधार शक्तपे नमः , ॐ कूमदय नमः, ॐ अनांिम नमः, ॐ पृदथवै्य नमः। या 

मांत्राांचे उच्चारण करून मनःपूवाक नमस्कार करावा आदण या सृष्टीचे त्याांनी सिैव 

पािन आदण रक्षण करावे, म्हणून प्राथाना करावी.  

भगवान दवश्वकमाा की जय।। 

 

 



 

 

 

 


