
 

 

 

மேமே காணப்படுே் யந்திரத்தத பகவான்   குமபர யந்திரே் என்கிறாரக்ள். இந்த 

யந்திரத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் பகவான்   குமபரரின் அருதள பபறோே். இது 

பகவான்   குமபரன் தனக்கு ஏற்பட்ட சாபத்தினாே் அதனத்ததயுே் இழந்து 

நின்றமபாது ேஹாேஷ்மி மதவிதய வணங்கி பபற்றதாே். ஆகமவ நாமுே் அந்த 

எளிய குமபர பூதைதய பசய்ய நேக்கு பசே்வே் கிடட்ுே். பசே்வத்தத 

தற்காலிகோக அதடய ேடட்ுமே இந்த பூதைதய பசய்ய மவண்டுே் என்பது 

இே்தே. குடுே்ப அதேதி, ேகிழ்சச்ி ேற்றுே் பணப் பற்றாக்குதற நீங்க மவண்டுே் 

என்பதற்காக வருடத்துக்கு இரண்டு அே்ேது மூன்று முதற பசய்வது நே்ேது. 

பகவான்   குமபரரின் அருதள பபற எளிய பூதை ஏதாவது உண்டா என்ற மகள்வி 

எழுகிறதா? ஆோே் என்பதாகக் கூறி அந்த எளிய பூதை முதறதய எனக்கு ஒரு 

பண்டிதர ் கூறினார.் ஆகமவ அதத அதனவருக்குே் பேன் அளிக்குே் வதகயிே் 

இருக்கடட்ுே் என பவளியிடட்ு உள்மளன். இந்த பூதைதய பசய்ய சமிஸ்கிருத 

ேந்திரங்கதள ஓத மவண்டிய அவசியே் இே்தே. ஸ்மோகங்கமள 



பதரியாதவரக்ளுே் பசய்யக் கூடிய மிக எளிய பூதை இது. இந்த பூதை முதற மீது 

ேனதார நே்பிக்தக, பூதை பசய்வதிே் மநரத்ே, பூதையிே் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு என்ற 

மூன்றுே் ேடட்ுமே மததவ. 

இந்த பூதைதய துவக்குே் முன் நேக்குத் மததவ ஒரு ஒமர ோதிரியான 

நாணயங்கள். அவரவர ் வசதிக்கு ஏற்ப நாணயங்கதள மசரத்த்ு தவத்துக் 

பகாள்ளோே். ஐந்து ரூபாய், ஒரு ரூபாய் என்ற ேதிப்பு அதிகோன நாணயே் ேடட்ுே் 

உபமயாகிக்க மவண்டுே் என்பது கடட்ாயே் அே்ே. எட்டணாவாக இருந்தாலுே் அது 

நே் உபமயாகத்திே் உள்ள நாதணயோக இருக்க மவண்டுே். கதடகளிே் 

கிதடக்குே் விதளயாடட்ு நாணயங்கதள பயன்படுத்தக் கூடாது.  உபமயாகத்திே் 

இே்ோத நாணயங்கதளயுே் பயன்படுத்தக் கூடாது. அதுமவ முக்கியே். 

 

அடுதத்ு ஒன்பது நாதளய பூதைதய துவக்குே் முன் முதலிே் எந்த நாளிே் இருந்து 

பூதைதய ஆரே்பிக்க உள்மளாே் என்பதத முடிவு பசய்து பகாள்ள மவண்டுே். 

அதுமவ முக்கியே். இந்த பூதைதய பவள்ளிக் கிழதே அே்ேது பபௌரண்மி 

தினத்திே்தான் துவக்க மவண்டுே். பூதைதய பவள்ளிக் கிழதே அே்ேது 

பபௌரண்மி தினதத்ிே் துவக்கி பதாடரந்்து ஒன்பது பவள்ளிக் கிழதே அே்ேது 

ஒன்பது பபௌரண்மி தினத்திே் பூதைதய பசய்து முடிக்க மவண்டுே். பவள்ளிக் 

கிழதே துவக்கினாே் பவள்ளிக் கிழதேயிே்தான் அடுத்த எடட்ு நாட்களுக்கான 

பூதைதயயுே் பசய்ய மவண்டுே். அதத மபாே பபௌரண்மி அன்று துவக்கினாே் 

பபௌரண்மி தினதத்ிே்தான் அடுத்த எடட்ு நாட்களுக்கான பூதைதயயுே் பசய்ய 

மவண்டுே். நாட்கதள ோற்றி பசய்யக் கூடாது. 

 



பூதைதய துவக்குே் அன்று காதேயிே் குளித்து விடட்ு பதய்வப் படங்களின் 

முன்னாே் அே்ேது வாயிலிே் விமசஷ நாட்களிே் மகாேே் மபாடுவது மபாே மகாேே் 

மபாட மவண்டுே். அடுதத்ு குமபர யந்திரக் மகாேத்தத நாே் எங்கு அேரந்்து 

பகாண்டு பூதை பசய்ய உள்மளாமோ அந்த இடத்திே் மபாட மவண்டுே். 

மேமே காணுே் யந்திரக் மகாேத்ததப் மபாே அரிசி ோவு, குங்குேே் ேற்றுே் ேஞ்சள் 

பபாடிதயக் பகாண்டு யந்திரத்தின் உருவே் (மகாேே்) மபாட மவண்டுே். கட்டங்கள் 

குங்குேத்திலுே், எண்கள் அரிசி ோவினாே் ேற்றுே் ஸ்ரீ எனுே் எழுத்து ேஞ்சள் 

பபாடியினாே் மபாட மவண்டுே். 

பூதை பசய்பவராே் தவிரக்்க முடியாத காரணத்தினாே் பூதைதய பதாடரந்்து 

பசய்ய முடியாத நிதே ஏற்பட்டாே் அவருதடய வீட்டிே் குடுே்பத்தின் உள்ள 

யாமரனுே் ஒருவர ்அதத பதாடரந்்து பசய்யோே். ஆனாே் அந்த நபர ்அமத வீட்டிே் 

உள்ளவராக, அமத குடுே்பத்தினராக இருக்க மவண்டுே். 

முதே் நாள் பூதையிே் எந்த நாணயத்தத பயன்படுத்தினீரக்மளா, அமத 

ேதிப்பிோன நாணயங்கதளத்தான் ஒன்பது நாள் பூதையிலுே் பயன் படுத்த 

மவண்டுே். உதாரணோக ஒரு ரூபாய் நாணயத்ததக் பகாண்டு பூதை பசய்தீரக்ள் 

என்றாே், ஒன்பது நாட்களிலுே் அமத ேதிப்பிோன அதாவது ஒரு ரூபாய் நாணயே் 

ேடட்ுமே உபமயாகிக்க மவண்டுே். ஒவ்பவாரு நாள் பூதையிலுே் ஒவ்பவாரு 

ேதிப்பிோன நாணயமோ இே்தே ஒரு ரூபாய் இரண்டு, மீதி ஐந்து ரூபாய் நாணயே் 

என பயன்படுத்தக் கூடாது. ஆகமவ பூதைதய துவக்குே் முன்னமர ஒமர 

ோதிரியான எண்பத்தி ஒரு நாணயத்தத (அதாவது 9 x 9 =81) மசரத்த்ு தவத்துக் 

பகாண்மட பூதைதய துவக்க மவண்டுே்.  

 

பூதைதய எந்த நாளன்று துவக்கினாரக்மளா அமத தினத்தன்று ஒன்பது நாள் 

பூதைதய பசய்ய மவண்டுே். எண்களின் பக்கத்திே் நாணயத்தத தவக்குே்மபாது 

எழுதத்ுக்கள் அழியாேே் இருக்குோறு பாரத்்துக் பகாண்டு அந்த நாணயங்கதள 

கட்டத்துக்குள் தவக்க மவண்டுே். மேமே உள்ள ோதிரிப் படத்ததப் பாரக்்கவுே். 

குமபர யந்திரக் மகாேே் மபாடட்ு நாணயங்கதளயுே் அதிே் தவத்து முடித்ததுே் 

யந்திரத்தின் முன் ஒரு சிறிய விளக்கு ஏற்றி தவதத்ு பூதைதய துவக்க மவண்டுே். 

பூதையிே் கூற மவண்டிய ேந்திரே் என்ன பதரியுோ? மிகவுே் சுேபோகக் கூற 

முடியுே் சுமோக வடிவிோன பிராரத்்ததன அது. 



நீங்கள் எதற்காக பூதை பசய்ய விருே்புகின்றீரக்மளா அதற்மகற்ப 

பிராரத்்ததனதய பசய்யவுே். உதாரணோக: 

 ேஹாேக்்ஷமி மதவிமய, இந்த நாணயத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் நான் உன்தன 

வணங்குகின்மறன். என் கடன்கள் தீரந்்து எனக்கு ேன நிே்ேதி கிதடக்க நீ 

அருள் புரிய மவண்டுே். 

 அே்ேது ேஹாேக்்ஷமி மதவிமய, இந்த நாணயத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் நான் 

உன்தன வணங்குகின்மறன். எனக்கு ஏற்படட்ு உள்ள பண இழப்புக்கள் 

தீரவுே், வாங்கிய கடன்கள் அதடபடவுே் மததவயான பசே்வே் கிதடத்து 

எனக்கு ேன நிே்ேதி கிதடக்க நீ அருள் புரிய மவண்டுே். 

 அே்ேது ேஹாேக்்ஷமி மதவிமய, இந்த நாணயத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் நான் 

உன்தன வணங்குகின்மறன். எனக்கு ஏற்படுே் வீண் விரயங்கதள தடுதத்ு 

பசே்வே் நிதேக்கவுே் எனக்கு ேன நிே்ேதி கிதடக்கவுே் நீ அருள் புரிய 

மவண்டுே். 

 அே்ேது ேஹாேக்்ஷமி மதவிமய, இந்த நாணயத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் நான் 

உன்தன வணங்குகின்மறன். என் குழந்ததகதள நே்ே முதறயிே் படிக்க 

தவக்கத் மததவயான அளவிோன பசே்வே் கிதடக்கவுே் எனக்கு ேன 

நிே்ேதி கிதடக்கவுே் நீ அருள் புரிய மவண்டுே். 

 அே்ேது ேஹாேக்்ஷமி மதவிமய, இந்த நாணயத்தத பூஜிப்பதின் மூேே் நான் 

உன்தன வணங்குகின்மறன். என் குடுே்ப வாழ்க்தகக்கு மததவயான 

பசே்வே் கிதடக்கவுே் எனக்கு ேன நிே்ேதி கிதடக்கவுே் நீ அருள் புரிய 

மவண்டுே். 

இப்படியாக எந்த பிரசச்தன தீர மவண்டுே் என மவண்டுகிறீரக்மளா அதத 

ேனதாரக் கூறி விடட்ு ஒவ்பவாரு கட்டத்திலுே் உள்ள நாணயத்தின் மீதுே் பூக்கதள 

தவக்க மவண்டுே். அப்படி பூக்கதளப் தவக்குே்மபாது அதிே் மபாடப்படட்ு உள்ள 

எழுதத்ுக்கள் அழிந்து விடாேே் இருக்குோறு கட்டத்திே் தவத்துள்ள நாணயத்தின் 

மீமத பூக்கதள தவக்க மவண்டுே். முழு பூதவ தவக்க மவண்டியதிே்தே. இடே் 

இருக்காது என்பதினாே் இதழ்கதள ேடட்ுே் தவக்கோே். ஆகமவ அந்த 

கட்டங்கதள அதற்கு தக்கவாறு மபாட மவண்டுே். கீழ் உள்ள ோதிரிப் படத்ததப் 

பாரக்்கவுே்.  

 



 

பூ கிதடக்கவிே்தே என்றாே் அதத விட சிறந்தது குங்குேத்தத நாணயத்தின் மீது 

தூவோே். அதத குங்குே அரச்ச்னதயப் மபாே பசய்யோே். 

 

ஒன்பது முதறயுே் மவண்டிக்பகாண்டு ஒவ்பவாரு முதறயிலுே் அந்த கடட்த்திலுே் 

உள்ள நாணயத்தின் மீது பூதவ தவத்து அே்ேது குங்குேத்தத தூவி ஆராதிக்க 

மவண்டுே். முடிவிே் கற்பூரத்தத ஒரு தட்டிே் ஏற்றி குமபர யந்திரத்தத சுற்றி மூன்று 

முதற கற்பூர ஆரத்தி காட்டிய பின் அந்த மகாேத்தத வணங்கிவிடட்ு பூதைதய 

முடித்து விடோே். கற்பூர ஆரத்திதய யந்திரத்தின் நான்கு முதனகதளயுே் 

பதாடுோறு சுற்றிக் காடட்ுவதின் தாத்பரய்ே் என்ன என்றாே் அந்த தீயானது 

வீட்டின் அதனத்து மூதேகளிலுே் உள்ள எதிரே்தற விதளவுகளின் ஆதிக்கத்தத 

பபாசுக்கி, வீட்டிற்குள் நுதழயுே் ேக்்ஷமி மதவியுே் பகவான்   குமபரருே் 

ேகிழ்சச்ிமயாடு அங்கு இருக்க வதக பசய்வதாகவுே் கூறுகிறாரக்ள்.  

ஆக இந்த பூதையிே் நாே் ஓதுவது ேந்திரே் அே்ே, அது நே்முதடய பக்தி பூரவ்ோன 

மகாரிக்தக ேற்றுே் பிராரத்தனதயத்தான். மவறு சுமோகே் பதரியுே் என்றாே் 

கற்பூரே் காடட்ுே் முன்னாே் அதத கூறிவிடட்ு கற்பூரே் காட்டோே். ஆனாே் இந்த 



பூதைக்கு மவறு சுமோகே் கூற மவண்டுே் என்பது அவசியே் இே்தே. ஆனாே் 

பூதைக்கு மததவ இந்த பூதையின் மீது முழுதேயான நே்பிக்தக ேடட்ுமே. 

 

பூதை முடிந்தப் பின் மகாேத்தத உடமன அழித்து விடக்கூடாது. ேறுநாள்வதர அந்த 

மகாேே் நாணயதத்ுடன் அப்படிமய இருக்க மவண்டுே். 

ேறுநாள்தான் மகாேத்தத ஒரு துணியினாே் துதடத்து எடுக்க மவண்டுே். 

மகாேத்தத துதடக்குே் முன்னாே் அந்த ஒன்பது நாணயங்கதளயுே் எடுத்து 

தனியாக தவத்து விட மவண்டுே். சிே்ேதற மவண்டுே் என்பதற்காக அதத ோற்றி 

தவத்துக் பகாள்ளக் கூடாது. 

ேறுநாள் காதே எழுந்து குளித்ததுே் அந்த யந்திரத்திே் உள்ள நாணயங்கதள 

பத்திரோக எடுதத்ு தனியாக தவத்துக் பகாள்ள மவண்டுே். வீடட்ிே் உள்ள 

பணத்துடன் மசரத்்து தவத்துக் பகாள்ளாதீரக்ள். அதத எந்த காரணத்ததக் 

பகாண்டுே் மவறு வதகக்கு பசேவு பசய்யக் கூடாது. அது ேக்்ஷமி மதவி ேற்றுே் 

பகவான்   குமபரருதடய பசே்வே் ஆகுே். 

யந்திரத்தின் மீது மநரடியாக விளக்குோற்றாே் பபருக்கக் கூடாது. துணியினாே் 

அதத அழித்தப் பின்னமர அந்த இடத்ததப் பபருக்கோே். மகாேத்தத துதடக்குே் 

முன்னாே் அந்த ஒன்பது நாணயங்கதளயுே் எடுத்து தனியாக தவத்துக் பகாள்ள 

மவண்டுே். ஒன்பது நாட்களுே் உபமயாகிக்குே் எண்பதத்ி ஒரு நாணயங்கதளயுே் 

ஒன்றாக மசரத்்து தவத்துக் பகாள்ளோே். 

அதன் பின் அன்று ோதேக்குள் ஒன்பது சுேங்கலிகளுக்கு பவற்றிதே பாக்கு, பழே் 

தர மவண்டுே். வீடட்ிற்கு வருே் வதகயிே் சுேங்கலிகள் கிதடக்கவிே்தே எனிே் 

ஆேயத்திே் பசன்று அங்குள்ள ஏதாவது ஒன்பது சுேங்கலிப் பபண்ேணிகளுக்மகா 

அே்ேது திருேணே் ஆகாத கன்னிப் பபண்ணுக்குே் கூட பவற்றிதேப் பாக்கு, பழே் 

தரோே். அவரக்ளுே் கிதடக்கவிே்தே என்றாே் ேஷ்மியின் சன்னதியிே் 

தாே்பூேங்கதள அப்படிமய தவத்து விடட்ு வரோே். இதன் தாத்பரய்ே் என்ன 

என்றாே் இப்படியாக ஒன்பது பபண்களுக்குே் பபற்றுக் பகாள்ளுே் தாே்பூேத்தத 



ேக்்ஷமி மதவிமய அவரக்ள் உருவிே் வந்து ஒன்பது கட்டங்களிலுே் பசய்யப்பட்ட 

பூதைதய அங்கீகரித்து பபற்றுக் பகாண்டதான நிதே என்பதான அரத்்தே். 

ஒன்பது கட்டங்களின் தாத்பரய்ே் என்ன என்றாே், அதவ அதனத்துே் உங்கள் 

வீட்டின் அதனதத்ு திதசகதளயுே் (எடட்ு திதசகள்) நடுப்பகுதிதயயுே் 

குறிப்பதாகுே். நடுப் பகுதிமய ேக்்ஷமி ேற்றுே் குமபரதர பூஜிக்குே் நீங்கள் 

என்பதாகுே். இப்படியாக எடட்ு திதசகளிே் இருந்துே் பசே்வத்தத வாரி 

வழங்கியபடி ேக்்ஷமி மதவியுே், பகவான்   குமபரருே் உங்கள் வீடட்ிே் வந்து 

உங்களுடன் வசிக்கத் துவங்குே் நிதேதய குறிப்பதாகுே். 

பூதை முடிந்த ஒன்பதாே் நாளன்று கண்டிப்பாக பூதை பசய்தவர ் ஏதாவது ஒரு 

ேஷ்மியின் ஆேயத்துக்குச ் பசன்று தே்முதடய அமத பிரசச்தனதயக் கூறி 

அவதள அதத கதளயுோறு மவண்டிக் பகாண்டு வர மவண்டுே். தனி ேஷ்மி 

ஆேயே் இே்தே என்றாலுே் கவதே இே்தே. மவறு எந்த ஆேயத்துக்காவது 

பசன்று ேஷ்மியின் சன்னதிக்கு பசன்று மவண்டுததே தவத்தப் பின் ஒன்பது 

நாட்களுே் பூதை பசய்து தவத்த எண்பத்தி ஒரு நாணயங்கதளயுே் ேஷ்மி 

மதவியின் உண்டியலிே் மபாட மவண்டுே் அே்ேது அதத அப்படிமய சன்னதியின் 

தட்டிே் மபாடட்ுவிடட்ு வர மவண்டுே். அததப் மபாடுே் முன்னாே் தான் அவளுக்கு 

பசலுத்துே் அந்த காணிக்தகதயப் மபாே தனக்குே் பே ேடங்கு பசே்வே் தர 

மவண்டுே் என ேஷ்மி மதவிதய ேனோர மவண்டிக்பகாள்ள மவண்டுே். 

இந்த பூதைதய குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக ேடட்ுமே பசய்ய மவண்டுே் 

என்பதே்ே. வசதி உள்ளவரக்ள் பதாடரந்்து குறிப்பிட்ட தினத்திே் பக்தியுடன் 

பசய்து வந்தாே் வீட்டிே் அதேதி நிேவுே். பணப் பிரசச்தன இருக்காது. பசே்வே் 

நிதேக்குே். அப்படி பபாதுவாக பசய்யுே் பூதையின்மபாது நாே் கூற மவண்டிய 

த்யான சுமோகே் ‘அே்ோ, ேகாேஷ்மித் தாமய, நீ எங்களுதடய வீட்டிே் 

நிரந்தரோகத் தங்கி எங்கதளக் காதத்ருள மவண்டுே்’ என்பமத. 

Read this in the following link : https://santhipriya.com/2016/07/குபேர-பூஜை.html 
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The one you see above is called Guber Yanthra, the Yanthra that invokes the grace of 

God of wealth Lord Guber. This Yanthra was given to Lord Guber by Goddess Lakshmi 

when Lord Guber lost his wealth on account of a curse. The pundits say that if one 

perform Pooja to this Yanthra they will gain wealth. This Pooja need not be performed 

only to gain wealth temporarily to meet the crisis requirement, but if the Pooja is 



regularly done twice or thrice in a year, there would be no crunch of fund at home, 

peace will prevail, and there would be all round happiness at home so say the Pundit.  

Is there simpler form of Pooja available to perform and to invoke the blessings of Lord 

Guber? One of the simplest forms of performing Lord Guber Pooja was narrated to 

me by a pundit and I take pleasure in sharing the same for the benefit of everyone. 

An important aspect of this Pooja is that one need not chant only Sanskrit mantras 

while performing the Pooja. Only dedication, sincerity and unflinching faith is suffice 

to perform the simplest Pooja for Lord Guber. 

The main item required for performing this Pooja is Coins of same size and value. One 

need not bother about the minimum or maximum value of coins needed. It could be 

even 50 paise coins provided it is in circulation as legally issued by the state. One 

should not use duplicate coins i.e replica of original coins sold in the market 

commercially. This is most important.   

 

The second most important aspect to be kept in mind is to decide the day from when 

one should commence the Pooja. It is nine days Pooja and should commence 

beginning from either Friday or the day of full moon. Once the day is decided then 

the nine days of Pooja should be performed only on those specific days in 

continuation for nine weeks, i.e if the Pooja had been commenced on Friday, then the 

Pooja shall be performed every Friday in continuation totalling to nine Fridays. 

Similarly if it had been started on Full moon day, then the Pooja shall be continued in 

the next nine Full moon days and not on any other day.  

Once the day is decided, take bath in the morning and then draw  floral designs 

(Rangoli) with rice powder in front of the deity (if separate Pooja room is available) as 

drawn traditionally during festive seasons and then draw the following Guber Yanthra 

in the place where you decide to sit and perform the Pooja.  



 

 

The model Yanthra as shown above should be drawn with pure rice powder white in 

colour, Red Vermilion powder used by ladies to put mark in their forehead and then 

the yellow turmeric powder. The outer border should be drawn with Vermilion powder 

and the numerals with rice powder (White). The words ‘Sree’ should be with turmeric 

powder (Yellow). 

Once someone commenced the Pooja, for some unavoidable reason, they could not 

continue the Pooja on some of the days due to any reason, they need not feel worried. 

The Pooja could be performed in continuation by someone in the same family staying 

in the same house, to ensure that the link of the nine days Pooja is not broken. 

Be sure that if you had used a particular valued coin, for the entire period of nine days 

the same valued coins need to be used. For example if you had chosen to perform the 

Pooja with one rupee coin on the first day, then on all the nine days it should be only 

one rupee coin and not mixture of coins like one day one rupee coin, the other day 

two rupee coin and some other day  eight annas coin and so on. Therefore once you 

have made up your mind to perform the nine day Pooja ritual, first collect 9 x 9 = 81 

coins of the same type and same value for the Pooja.  

As said earlier, the Pooja has to be performed for continuous nine specific days 

beginning from any one of the days you have commenced. For example you have 

commenced it on Friday, next eight Fridays the Pooja shall have to be performed. 

Similarly if you have commenced it on Full moon day, continue performing the nine 

days Pooja on every full moon day stretched to nine full moon days. While performing 

the Pooja keep the coins inside each of the boxes in such a manner that the letters 

are not erased during Pooja. See below the model illustration.  



 

 

How do you perform Pooja? Very simple. After you drew the Yanthra in the manner 

shown, keep the coins as shown above and then light up an oil lamp in front of the 

Yanthra. Begin chanting one of the following prayers for which you specifically 

intended to perform the Pooja.  

 Oh, mother Mahalakshmi, I salute thee in the form of this coin, give me enough 

wealth to wipe off my debts and derive mental peace and happiness. or  

 Oh Mahalakshmi, I salute thee in the form of this coin, grace me to recover my 

losses in business or loans given and give me mental peace and happiness. or  

 Oh Mahalakshmi I salute thee in the form of this coin, grace me to retain the 

wealth which gets drained off unnecessarily and give me mental peace and 

happiness. or  

 Oh Mahalakshmi I salute thee in the form of this coin, grace me with enough 

wealth to impart education to my children and give me mental peace and 

happiness. or  

 Oh Mahalakshmi I salute thee in the form of this coin, grace me with enough 

wealth to run my family and give me mental peace and happiness. 

At the end of the chanting, also pray to the Goddess Mahalakshmi and Lord Guber to 

stay with you forever and grant prosperity.   



 
 

 

Every time after you chant above prayer, keep a small size flower over the coin without 

erasing the no. The boxes are to be thus drawn in such a manner that enough space 

is available to keep nine flowers on the coin... It could also be the betel of flowers 

without stem.  

  



If you cannot procure flowers, then sprinkle Vermilion powder called Kunkum (used 

to apply on forehead by married ladies) which will be far better than flowers. See 

below the model illustration to understand this aspect.  

Once you have completed chanting the prayer for nine times and offered flowers or 

sprinkled vermilion powder over the coin, light up camphor in a lamp holder and show 

it before the Guber Yanthra circling the Yanthra with the lighted camphor three times 

to ensure that the entire areas of the Yanthra are covered by the camphor lamp. This 

act symbolizes the act of burning the negative energies with the power of the Yanthra 

so that Goddess Lakshmi and Lord Guber who enters your home through the Yanthra 

would feel comfortable to stay there.  

  

What we chant in this Pooja is our simple and sincere prayer from our heart without 

invoking them with mantra. If someone know Lakshmi slokas, they can also be recited, 

but not mandatory. What one need in perfect faith in this prayer and sincerity without 

shadowing any pinch of doubt in mind.  

Once the Pooja is completed, do not rub away the Yanthra or remove the coins and 

flowers on them immediately the same day. It should be retained for the entire day 

and only in the next day the place could be cleaned. 

Next day morning also after you take bath, remove the coins safely, wipe it out the 

coins clean and retain them separately in a box or wallet. Do not spend those coins or 

allow them to get mixed up with other money/coins at home. They belong to Goddess 

Lakshmi and Lord Guber. 



The Yanthra drawn should be cleaned by wiping with a cloth and not to be wiped out 

with a broom. Collect the coins after performing Pooja on all the nine days and keep 

them together safe. However you can mix up those eighty one coins with which the 

Pooja was performed and keep them in a bag or wallet separately. 

Every time after completing the day’s Pooja offer turmeric, betel leaves and betel nut 

with a fruit to nine married women (not a virgin girl). This is called offering tambula or 

tambulam (in Sanskrit tambula and in Tamil tambulam). If you are unable to offer it to 

nine women by inviting them home, offer the same to any married women or virgin 

girls in any of the temples. There too if you are unable to find nine married women, 

keep them in the sanctum before the Goddess and come back. This should be done 

any time before the end of the day on the day the pooja was performed. The crux is 

that the act symbolizes the reverence shown to Goddess Mahalakshmi who reportedly 

appear in the form of those ladies to symbolically show out that she has accepted 

your prayer from each of the nine boxes you have drawn in the Yanthra. 

The tenet of the Pooja for the Yanthra with nine boxes is that they represent the nine 

points of your home i.e. eight directions and the centre of the house which is you. 

Thus at the end of the nine days Pooja, pleased with your prayer both Goddess 

Mahalakshmi and Lord Guber enter into your home showering wealth from all 

directions and settle in you to give you prosperity. 

At the end of the nineth day’s Pooja one who had performed the Pooja should go to 

any one of the temples to offer their prayer and worship to Goddess Mahalakshmi in 

her sanctum. In case the temple exclusive to her is not found, you can go to any of 

the temples where Goddess Mahalakshmi is seated in some sanctum and she can be 

worshipped there. After worshiping the Goddess on the nineth day, the entire eighty 

one coins are to be deposited in her hundi or sanctum as they belong to her which 

will beget several time more wealth like the offering you have made in fulfilment of 

their prayer. 

The pundits say that it is not necessary to perform the Pooja only to derive temporary 

benefit, but by performing this Pooja on regular basis. If this exercise is continued 

regularly say twice or thrice a year in the family, it would show a miraculous effect by 

way of ending unwanted expenditures, remove tensions from the minds of   family 

members and to give sense of natural happiness. When someone regularly perform 

this Pooja as a habit- thrice or even frequently, then the general prayer could be 

‘Mother Mahalakshmi, please continue to stay with us forever and grace us’.  

Read it further in the link: https://santhipriya.com/2016/07/kuber-pooja-e.html 
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