
सत्यां बय पूजय 

 सत्यनारायण, सत्यविनायकाप्रमाणचे शीघ्र फळ देणारे  शाक्त पंथीयांमध्ये ( देिी भक्तांमध्ये) प्रससद्ध 
असणारे ह े देिीच े व्रत आह.े सर्ि सृष्टीची वनर्ममती सिच्यापासून झाली अशी िगन्माता असणा-या महाकाली, 
महालक्ष्मी ि महासरस्िती स्िरुप देिीची ही पूिा आह.े ह्या व्रताचा मवहमा साक्षात देिी भागित ि भविष्योत्तर 
परुाण ह्या परुाणांमध्ये िर्सणलेला आह.े ह्या व्रताच्या प्रभािानेच स्ितः भगिान शंकर संकटापासून मकु्त झाले ि 
त्यांचा पतु्र कार्वतकस्िामी ह्यास असरुांशी झालेल्या यदु्धात वििय प्राप्त झाला असा इवतहास प्रससद्ध आह.े  

 केळीच्या खुं टांच्या साह्याने सशुोमभत केलेल्या मंडपात ( चौरंगािर ) गणपती पूिन, िरुण पूिन करािे. 
कलशािर ठेिलेल्या ताम्हणामध्ये मध्यभागी महाकाली, महालक्ष्मी ि महासरस्िती यांच ेआिाहन करािे. त्यांच्या 
भोिती सप्तमातृका, निग्रह ि आठ वदक्पालांच ेआिाहन ि पूिन करािे. नंतर सोयायाच्या व वकािा चांदीच्या प्रवतमिेर 
अथिा देिीच्या मूर्तीिर सत्यांबेच ेआिाहन करािे.  देिीची पंचामृत स्नान , अमभषेक िगरेै करुन षोडशोपचार पूिा 
करािी. देिीला यथाशक्ती िस्त्र ि सौभाग्य अलंकार (फणी, करंडा, मणी मंगळसूत्र, बांगड्या, िोडिी, आरसा इ.) 
अर्पण करािेत. नंतर देिीची नामपूिा ि अंगपूिा करािी. हार, फुले, िेणी, पत्री इ. अर्पण करािेत. नंतर धूप दीप 
नैिेद्य दाखिािा. निैेद्यामध्ये विशषेतः खव्याची पक्िान्न,े खीर ि केशर ममसित रव्याच ेलाडू असािेत. देिीसमोर 
भिन, कीर्तन , नृत्य-गायन िगरेै करािे.  

॥ श्री सत्यां बय पजूय सयहित्यची ययदी ॥ 

हळद, कंुकु, गलुाल, बकु्का, 
अष्टगंध 

 मध  िस्त्र 
(ब्लाऊिपीस)१ 

 चौरंग १  

रांगोळी  अत्तर                           ओटीच ेसामान  पाट व वकािा आसने 
३ 

 

नारळ २  िानिीिोड  सतुळी,  समई , वनरंिन  
सपुाऱ्या ४०  कापूर  केळीच ेखुं ट ४  पळी भांडे,   
हळकंुडे ५  उदबत्ती  केळी६,  फळे ५  तांब्या (कलश) २  
बदाम ५  गहू १ वक., तांदूळ १ वक.  हार २, सटु्टी फुल े  ताम्हण २  
खारका ५   (गहू नसल्यास तांदूळ २ वक.)  बेल, दुर्िा, तळुशी  स्टील ताटे / टर े २  
तेल,तपु,   गूळ खोबरे  विड्याची पाने २५  िाट्या ८  
िाती, फुलिाती  खडीसाखर, पेढे  आंब्याच े

डहाळे,पत्री 
 घंटा, देिीची 

मूर्ती/प्रवतमा 



काड्यापेटी  सटेु्ट पसैे १० नाणी  नैिेद्य   देिीचा फोटो  
हात पसुण्यासाठी ि देि पसुण्यासाठी िस्त्र व वकािा नपॅवकन २  पंचामृत ( दही, दूध, तूप, साखर, मध ) 

 

 


