


पौरो�ह� �वीण �र
पा��भूमी : भारतीय जीवन परंपरेचा पाया �णजे सनातन वै�दक सं�ार आ�ण सं�ृती आहे. दैनं�दन

आ�ण नै�म��क पूजा, उपासना हा भारतीय कुटंुब �व�ेचा भाग आहे. मान�सक श�ती, समाधान आ�ण

अपार आनंददायी पूजा�वधी ही एक �ान प�ती आहे. पृ�ी, आप, अ�ी, वायू व आकाश हे मह�ाचे

पंचमहाभौ�तक घटक मानवी जीवन सुस� करतात. या घटक�म�े पा�ाचे मह� अन�साधारण आहे.

‘आपो वै सव�देवता:’ या वचनानुसार पा�ाम�े सव� देवता �नवास करतात. या जलदेवतेम�ेच सव�

देवत�चे आवाहन क�न �ाचे पूजन करणे आ�ण �व�श� मं��नी ते जल अ�भमंि�त क�न �ा पा�ाने

�व�वध उप�व�चे शमन केले जाते अथवा उप�व न� केला जातो. या �वधीला उदकश��त असे �णतात.

वा�ुशु�ीसाठ� तसेच अनेक असा� रोग�चे �ास कमी करणे, धनधा� समृ�ी, �वसायात यश, �वसाय

वृ�ी अशा अनेक गो��साठ� उदकश��त केली जाते. नवीन गृह�वेशा�ा वेळ� वा�ुश�तीचा मुहूत� नस�ास

उदकश��त क�न नवीन वा�ूत �नवास करता येतो. कौटंु�बक �ा� हरवणे, संप�ी न िटकणे, वारंवार

आजारपण, नोकर� - �वसायात सात� नसणे, कुटंुबात कलह, मुल�ची अपे��त �गती न होणे, ��वाह न

होणे, घट�ोट, अशा अनेक दोष�चे संतुलन उदकश��त के�ाने होते असे शा� स�गते. कुटंुबातील

���चे �नधन झाले तर �नधनानंतर तेरा�ा िकंवा चौदा�ा �दवशी वा�ुशु�ीसाठ� उदकश��त केली जाते.

एखा�ा बालकाचा ज� ठरा�वक �तथी, न��, योग, करण आ�द दिूषत काळात झाला असेल तर सृ�ीतील

पंचमहाभौ�तक घटक�ची वै��क ऊज� �ाला पुरेशी �मळत नाही आ�ण �ा बालकाचा �वकास नीट होत

नाही. �णून जनन श�ती करावी लागते, असे �ाचीन शा� स�गते. याबरोबरच सव� रोग �नवारण श�ती,

�हश�ती, न��श�ती असे अनेक श�ती�वधी, �ववाह�वधी, लघु�� इ�ादी पूजा�वधी पौरो�ह� �वीण या

अ�ास�मात आप�ाला �शकता येणार आहेत. �ायोगे आप�ाला यजमान�साठ� या पूजा, �वधी, श�ती

ई. पुराणो� प�तीने �वधीवत करता येतील.

द��णा : अमे�रकेम�े पुरो�हत �णून कोण�ाही छो�ा मो�ा धा�म�क �वधीसाठ� िकमान

द��णा USD 150 अशी असू शकते. �वधीनुसार आ�ण यजमान��ा प�र��तीनुसार द��णा

300 ते 1000 USD अशी अपे��त असू शकते.



पौरो�ह� काय� : भारतीय समाज िप�ानिप�ा धा�म�क �वृ�ीचा आहे. भारतीय जीवन परंपरेचा पाया

�णजे सनातन वै�दक सं�ार आ�ण सं�ृती आहे. देवतापूजन, उपासना आ�ण पूजा प�ती हा एकूणच

भारतीय माणसाचा �ायीभाव आहे. दैनं�दन पूजा तसेच नै�म��क पूजा हा भारतीय कुटंुब �व�ेचा

अ�वभा� भाग आहे. पूव��ा काळ� आ�ण काही कुटंुब�म�े आजही दैनं�दन पूजन हा �दनचय�चा एक

अ�वभा� भाग होता, आहे. भारतीय मानस मुळातच ��ाळू आ�ण आ��क मनोवृ�ीचे आहे. पृ�ीवर

आपले वा�� असताना सव� �कार�ा अ�धभौ�तक आ�ण अ�धदै�वक श��ची आप�ावर कृपा असावी,

��चे आशीव�द आप�ाला �मळावेत आ�ण आपले जीवन सुखमय, आनंदमय आ�ण चैत�मय �ावे अशी

धारणा आहे. देवत�ची पूजा आ�ण उपासना मनाला, बु�ीला आ�ण �च�ाला अपार आनंद देणारा अनुभव

आहे. �ातून होणारे एका �कारचे �ान आ�ण पूजेम�े रममाण होणे हा अ�ु� आनंद आहे. वैय��क

पूजा आ�ण सामू�हक पूजा पारंप�रक प�तीम�े �वक�सत होत गे�ा. �ातूनच पूजा आ�ण उपासना

तं�ातील त� अशा पुरो�हत य��ा सहकाय�ने वैय��क यजमान �णून आप�ा घर�म�े तसेच सामू�हक

पूजा कर�ाची परंपरा �नम�ण झाली.

आज भारतीय�नी �व�वध �े��म�े खूप मोठ� �गती केली आहे. सातासमु�ापलीकडे �णजे अमे�रका, युरोप,

आि�का, ऑ�� े�लया आ�द खंड�म�े ��नी वा�� केलेले आहे. काळा�ा या �वाहाम�े ग�तमान

जीवनप�तीमुळे दैनं�दन पूजा आ�ण उपासना य�ची आपली थोडी फारकत झाली आहे. �वशेषतः

अमे�रकेसार�ा देशाम�े नोकर� �वसाया�ा �न�म�ाने वा�� क�न असले�ा मराठ� ब�धव�ना याची

�नकड जाणवत आहे. स�नारायण पूजा, वा�ूश�त, �ववाह, गृहय�, न��श�ती इ. साठ� मराठ� पुरो�हत

�मळणे थोडे अवघड झाले आहे. �ा. ���तज पाटुकले य��ा संक�नेतून भी� �ूल ऑफ इंिडक �डीज

आ�ण �व� मराठ� प�रषद य�नी ऑनलाईन पौरो�ह� अ�ास�म सु� केले आहेत. ��ात �वदषुी, �ासंगी

�वचनकार आदरणीय क�ाणीताई नामजोशी आ�ण प�भूषण डॉ.�वजय भटकर य��ा माग�दश�नाखाली

हा अ�ास�म तयार केला आहे. प. पू. �ामी गो�वदंदेव�ग�र महाराज, कोषा��, �ीरामज�भूमी �ास,

अयो�ा य�चे आशीव�द या उप�मासाठ� लाभले आहेत. अमे�रकेतील सु��स� क�त�नकार सौ. र�ीताई

बव� आ�ण ��चे यजमान �ी. �नतीन बव� यासाठ� सम�याचे काम पाहणार आहेत.

Accreditation : हा अ�ास�म अमे�रकेम�े IACDSC, USA सं�े�ारा accredited आहे. �ामुळे

Certified Purohit �णून काम करता येईल. तसेच �व�वध मं�दरे, धा�म�क सामा�जक सं�ा, हॉ��ट�,

महा�व�ालये, �व�ापीठे यासाठ� तसेच Faith counselor, Hindu Dharma Counsellor Marriage

counsellor,  Grief counsellor �णून काम करता येईल.



�ीन काड� हो�स� आ�ण H 1 B  एच वन बी ��साधारक�ना : हा अ�ास�म एक सम�तर क�रअर

�णून उपयु� आहे.

अमे�रकेम�े �श�ण घेणा�या �व�ा��साठ� : हा अ�ास�म अ�तशय उपयु� आहे �ामुळे च�ग�ा

अथ�ज�नाची संधी �मळेल तसेच ओळखी वाढ�ास आ�ण नेटविक� ग साठ� उपयु� ठरेल.

अ�ास�माची मा�हती :

ऑनलाईन पौरो�ह� अ�ास�म एकूण दोन �रावर चालणार आहे. १) प�रचय �र २) �वीण �र.

प�रचय �रावर�ल अ�ास�म पूण� केले�ा वा पौरो�ह�ाचे �ाथ�मक �ान असणा�या इ�ुक लोक�साठ�

गुढ� पाड�ा�ा शुभमुहूत�वर सु� कर�त आहोत �वीण �र! हा अ�ास�म ‘पुराणो� प�ती’ वर

आधा�रत आहे.

�वीण �र अ�ास�मातील समा�व� घटक :

१) षोडषोपचार पूजा प�ती, पूजा सा�ह� आ�ण पूजेची तयार�

२) पूजा �वधान - संक�, आवाहन, ��त�ापना, समा�ी

३) �ी गणेश ��त�ापना, गौर� ��त�ापना, �वसज�न, घट�ापना,

कुमार�पूजन इ.

४) वा�ुश�ती, उदक श�ती,  �हश�ती, न�� श�ती

५) �ववाह    ६) लघु��    ७) अं�सं�ार

८) पाठ�तर आ�ण उजळणी,  शंका �नवारणाचे स�

९) अचूक सं�ृत उ�ारण आ�ण संथा

१०) अ�ास सा�ह� (ई बुक फॉम� म�े)

११) ऑनलाईन पर��ा

१२) रेकॉिड�ग उपल�



�वेशासाठ� पा�ता :

१. प�रचय �ेणी उ�ीण� केले�ा वा…

२. पौरो�ह�ाचे  �ाथ�मक �ान असणा�या म�हला व पु�ष�ना मुलाखती�ारे �वेश दे�ात येईल. �नवड

झा�ानंतर ‘पौरो�ह� प�रचय’ या अ�ास�माचे रेकॉिड�ग उपल� क�न दे�ात येईल. �ासाठ�

USD 100 एवढे शु� भरावे लागेल.

२. वयोमय�दा १५ वष��ा पुढे; कमाल वयोमय�दा नाही.

आचाय�ची ओळख

पू. �ी. सोमयाजी सुहोता आपटे.

राहणार �ापसा, गोवा

य��ा घर� गेली ६० वष� अ�वरत �ौत अ��हो� सेवा चालू आहे. ��नी कवळे, गोवा येथील वेद

पाठशाळेत ५ वष� अ�यन केले आहे. �ा�शवाय यजुव�द शाखा अ�यन केले आहे. ��चे सं�ृत

�श�ण झालेले आहे. �ापसा गावचे ते �ामपुरो�हत आहेत. �ापसा येथे ��चे घराणे २०० हून

अ�धक वष� वंशपरंपरेने पौरो�ह� आ�ण या��क� कर�त आहे. सुहोताजी तोच वारसा पुढे चालवत

आहेत. ���ा घरातच अ��हो�, देशी गाई आ�ण छोटेसे परशुराम�चे मं�दर आहे. ��ची प�ी ��ना

या काय�त आ�ीय आ�ण सि�य सहकाय� कर�त आहे. नुकताच गो�ाम�े सकाळ मा�म

समूहाने सोमयाजी सुहोता आपटे अ��हो�ी य��ा मु� यजमान अ�धप�ाखाली

�व�श�तीसाठ� अ���ोम महासोमयाग हा ६ �दवस�चा य� उ�व ५ ते १० फे�ुवार� दर�ान

आयो�जत केला होता. याम�े ३६ हून अ�धक ��वृंद आ�ण हजारो भा�वक सहभागी झाले

होते.



�वीण �र पूण� के�ानंतर �व�ा��ना कोणती कौश�े �ा� होतील ?

१) पूजा आ�ण उपासना प�ती, नव�वधा भ�� य�ची मा�हती होईल. ��ेक पूजेची तयार� कशी करावी,

संक� कसा करावा आ�ण पूजा सा�ह� कोणते लागते याचे �ान �ान �ा� होईल.

षोडषोपचार पूजा प�तीची मा�हती होईल, षोडषोपचार ��� पूजा करता येईल.  (सोळा उपचार�नी पूजा)

२) गणेशो�वाम�े गणपती, गौर� ��त�ापना करता येईल. उ�रपूजा आ�ण �वसज�न यथास�ग करता

येईल. घट�ापना, कुमार�पूजन, क�ापूजन, सर�ती पूजन करता येईल.

३) यजमान��ा घर� पूजा, श�ती�वधी करता येतील. शा�शु�, पुराणो� प�तीने मं�ो�ार�स�हत वा�ु

श�ती, उदक श�ती, �हश�ती, न�� श�ती, लघु�� इ�ादी पूजा �वधी �त:�ा आ�ण इतर��ा घर�

आ��व�ासाने करता येतील. कुलदेवी, कुलदेवता, कुलोपचार य�चे �वषयी मा�हती होईल, इतर�ना मा�हती

देता येईल.

४) धा�म�क �वध�बाबत माग�दश�न करता येईल, �बोधन करता येईल, �ा�ाने  देता येतील.

५) नवीन भा�ा�ा घरात जात�ना गृह�वेश पूजा, नवीन वाहनाची पूजा, �व�ा आरंभ सं�ार, �व�ा

सं�ार, वा�ू सं�ार, करता येतील.

६) �व�वध मं�दरे, धा�म�क, सामा�जक सं�ा, हॉ��ट�, महा�व�ालये, �व�ापीठे, इ. �ठकाणी Faith

Counsellor, Hindu Dharm Counsellor, Marriage Counsellor, Grief Counsellor �णून

काम करता येईल.

अ�ास�म शु� :

�वीण �र : Invitation Fees - USD 500 /-

�ा���क�सह ऑनलाईन माग�दश�न । ऑनलाईन प�र�ा

��ेकाला �माणप� । मय��दत जागा । ऑनलाईन �वेश �ा

Zelle Code: bhishmaindicsusa@gmail.com

Bank Transfer: Name: Bhishma School of Indic Studies

Account Number: 7379511111 Bank: Wells Fargo

Bank Address: 2300 Homestead Road, Cupertino CA 95014

ऑनलाईन �वेशासाठ� खालील �लकंवर ��क करा

www.vishwamarathiparishad.org/paurohitya-pravin

http://www.vishwamarathiparishad.org/paurohityapravin
http://www.vishwamarathiparishad.org/paurohityapravin


अ�ास�म �नयम :

● या अ�ास�मातील सव� स�े ऑनलाईन झूम �मिटगं �ारे आयो�जत केली जाणार आहेत.

● �दले�ा वेळाप�काम�े प�र��ती�माणे बदल कर�ाचे अ�धकार आयोजक तसेच

माग�दश�क�कडे आहेत.

● एकदा केलेली न�दणी कोण�ाही कारणामुळे र� करता येणार नाही तसेच भरलेली र�म परत

करता येणार नाही. वग� सु� हो�ा�ा ४ �दवस अगोदर कळव�ास बदली ��� देता येईल

अथवा, भ�व�ातील बॅच म�े अ ॅडज� करता येईल.

● संपूण� मा�हती आ�ण वेळाप�क इ. वाच�ानंतरच न�दणी करावी.

● एकूण अ�ास�माचे �डी मटेर�यल ई-बुक ��पात �दले जाईल.

● �ायालयीन �ि�येची सीमा, पुणे शहर �ायालयीन �े� ही राहील.

अ�ास�मात �वेश का �ावा ?

● U.S.A म�े सिट�फाईड पुरो�हत �णून क�रअर घडवा.

● पुराणो� प�तीने सव� पूजा, श�ती �वधी करता येतील.

● सं�ृती परंपरा, सण, उ�व य�ची ओळख होईल.

● सम�तर क�रअर �वक�सत करायची संधी

● लहान��वर आ�ा��क सं�ार

● पौरो�ह� क�रअर �णून अमे�रकेम�े मोठ� संधी

● सं�ृती आ�ण परंपरा य�चे संवध�क �णून सामा�जक ��त�ा

● सं�ृत भाषा, पाठ�तर, �ो�पठण, अ��हो� यामुळे आग�ावेग�ा आनंदाची अनुभूती

● मं�दरे, धा�म�क, सामा�जक �े�े, हॉ��ट�  इ. �ठकाणी नोकर�ची संधी



संदभ� �ंथ :

१) लघुपूजा�वधी - संपादक - �ा. रा. ल. जोशी

२) �न�कम� - पूजा �काश - पं. लाल�बहार� �म�

३) अ��हो� - वा. जो. आपटे

४) हवन पु��का

५) अ��हो� - पं. डॉ. ि�. ना. धम��धकार�

६) श�ती �वधान - मधुकर गो. अ�े

७) य�रह�म - बे. शा. सं. कृ. म. बापट शा�ी

८) �नधन शा�� - �भाकर स. पा�े

९) चातुम�स पु��का

१०) कुलदैवत

११) कुळधम� - कुलाचार - कुलदैवते - गजानन

खोले

१२) भारतीय �ढ� व परंपरा इ.

१३) मं�य� भाग १ आ�ण २


